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1. Węgiel brunatny w południowo-zachodniej Wielkopolsce – przewidywane skutki 
eksploatacji odkrywkowej.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Jadwiga 
Rotnicka)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Szanowni Państwo, zaczynamy. Uprzejmie proszę o za-

mknięcie drzwi.
Otwieram posiedzenie Komisji Środowiska, które dzisiaj 

ma charakter seminaryjny, a jego tematem jest węgiel brunat-
ny w południowo-zachodniej Wielkopolsce i przewidywane 
skutki eksploatacji odkrywkowej. Temat ten wzbudził szero-
kie zainteresowanie, a zapoczątkowała je poświęcona temu 
zagadnieniu konferencja zorganizowana przez środowisko 
Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
przez Instytut Geologii. Wiadomo też, że w południowej 
części Wielkopolski pojawiają się dość ostre protesty rol-
ników, którzy czują zagrożenie związane z możliwością 
uruchomienia na tym terenie kopalni węgla brunatnego wy-
dobywanego oczywiście metodą odkrywkową.

Dzisiejsze spotkanie chciałabym poprowadzić w ten 
sposób, iżby stało się ono kolejnym etapem konsultacji, 
służyło przedstawieniu racji obydwu stron, ale i zapozna-
niu szerszego gremium z tym problemem. Z jednej strony 
musimy uwzględniać potrzeby gospodarki narodowej, ale 
z drugiej strony nie możemy w związku z tymi potrzebami 
gospodarki narodowej, że tak powiem, poświęcać środo-
wiska przyrodniczego, środowiska naturalnego, bo to ono 
warunkuje nasze zdrowe, godne i dobre życie. W głównej 
mierze, oprócz zniszczeń powierzchniowych, zniszczeń 
struktury powierzchni ziemi, chodzi przede wszystkim 
o wodę jako podstawowe źródło życia człowieka.

Trwanie dzisiejszego spotkania przewiduję maksymal-
nie do godziny 15.00. Prelegenci są przygotowani na krót-
kie, zwięzłe przedstawienie swoich tematów po to, abyśmy 
mieli możliwość dyskusji i pozwolili wypowiedzieć się 
osobom, które są tu na sali, a które nie uczestniczyły w… 
albo nie są w pełni zorientowane, jak ta sytuacja wyglą-
da. Zaprosiłam przedstawicieli ministerstwa, zaprosiłam 
starostów z obszaru południowej Wielkopolski, wójtów, 
burmistrzów, wszystkich tych, którzy są problemem zain-
teresowani, oraz przedstawicieli PAK, kopalni z Konina, 
po to, żeby ta strona, która jest elementem sprawczym 
protestów, także mogła wypowiedzieć się w dyskusji.

Osób na sali jest bardzo wiele. Będę witała może nie 
wszystkie osoby, ale tak wybiórczo spośród tych, o któ-
rych chciałabym, żebyście państwo wiedzieli, że są tu 
obecni… Na samym początku bardzo serdecznie witam 

pana Sławomira Brodzińskiego, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju. 
Bardzo nam miło, że jest pan tu z nami i że będzie pan 
reprezentował stronę rządową.

Witam pana Marka Bryla, dyrektora biura w urzędzie 
marszałkowskim, Wielkopolskiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Poznaniu – to jest instytucja, która podle-
ga szanownemu panu marszałkowi. Jest z nami także woje-
woda wielkopolski, pan Piotr Florek. PAK Górnictwo repre-
zentuje pan Zbigniew Bryja, prezes spółki – bardzo mi miło. 
Jest także przedstawicielka PAK Górnictwo, Katarzyna 
Chmiel. Nie widzę, ale jest gdzieś tam na… Jest wiele in-
nych osób reprezentujących urząd marszałkowski, urzędy 
gmin, urzędy starostów, są także przedstawiciele – bo nie 
wszyscy członkowie – senackiej Komisji Środowiska. Tu 
chcę imiennie wywołać pana senatora Mariana Poślednika 
– jest on z tego terenu i to do niego w pierwszym rzędzie 
zgłaszają się osoby zainteresowane.

Nasi dzisiejsi referenci, profesorowie Uniwersytetu 
imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, pan profesor 
Józef Górski, pan profesor Jan Przybyłek, pan profesor 
Waldemar Ratajczak… A koło godziny 13 przyjedzie jesz-
cze prawnik, pan profesor Marek Szewczyk.

Proszę państwa, powitawszy wszystkich bardzo ser-
decznie, chciałabym przystąpić już do meritum. Proszę 
zatem pana profesora Górskiego o pierwsze wystąpienie.

Jedna uwaga: jeśli ktoś ma materiały, z których można 
skorzystać, to może wyłożyć je przy sekretariacie naszej 
komisji. I jeszcze jedna informacja: z tego względu, że 
równolegle odbywa się druga konferencja, konferencja po-
święcona odpadom, ona jest zorganizowana przez Sejm… 
Prawie wszystkie sale są pozajmowane, więc dzisiaj mamy 
tutaj mniej komfortowe warunki. Ktoś, kto będzie chciał 
zabrać głos w dyskusji, będzie musiał podejść do mikrofonu 
w narożniku tego stołu.

Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Dyrektor Instytutu Geologii na Wydziale 
Nauk Geograficznych i Geologicznych 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Józef Górski:
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Członkowie 

Komisji! Szanowni Państwo!
Planowana budowa kopalni węgla brunatnego na terenie 

południowo-zachodniej Wielkopolski rodzi, jak słyszeliśmy, 
różnego typu obawy natury ekonomicznej, ekologicznej, go-

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)
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Proszę państwa, problem, który państwu chcę naświe-
tlić, chciałbym przedstawić również w nawiązaniu do 
sytuacji w środkowej Wielkopolsce, gdzie wykonywane 
były bardziej szczegółowe badania hydrogeochemiczne. 
Prezentacja, którą przygotowaliśmy, jest oparta głównie 
na materiałach archiwalnych, w niewielkim tylko stopniu 
mieliśmy możliwość wglądu… Nie mieliśmy możliwości 
wykorzystania w tej prezentacji najnowszych materiałów, 
dokumentacji geologicznych złoża. Szczegółowe bada-
nia, które były robione w rejonie środkowej Wielkopolski, 
pokazują problem, jakim jest zasolenie wód oraz poziom 
skomplikowania warunków hydrogeochemicznych, jakie 
występują w strefie rowów tektonicznych.

Tu mamy właśnie ten rów tektoniczny, który biegnie da-
lej na południe: Poznań, Oleśnica, struktura Szamotuł. I co 
się okazuje? Okazuje się, że strefa ascenzji wód o podwyż-
szonym zasoleniu… Na terenie środkowej Wielkopolski 
pojawiają się wody o bardzo wysokim zabarwieniu – zabar-
wienie wody dochodzi nawet do 10 tysięcy mg Pt/l. Temu 
zabarwieniu najczęściej towarzyszy podwyższone zaso-
lenie. Badania wykazały, że ewidentnie jest to związane 
właśnie z przebiegiem struktur tektonicznych i z warunkami 
krążenia wód, paleohydrogeologicznymi warunkami krąże-
nia wód. Strefy występowania wód o wysokim zabarwie-
niu zachowały się właśnie w rejonach, gdzie następowała 
ascenzja wód z podłoża mezozoicznego i występowały 
wychodnie utworów o podwyższonej przepuszczalności, 
utwory jury dolnej.

Mamy tutaj profile, które pokazują dużą zmienność 
właśnie tego zabarwienia i zasolenia wód w pionowym 
układzie… Wynika to z nakładania się wód, które dopły-
wają ascenzyjnie z podłoża i wód… na rozpatrywanych 
obszarach. Wykonane badania, między innymi badania 
izotopowe, potwierdzają bardzo skomplikowany system 
występowania wód o wysokim zabarwieniu. Wody te za-
chowały się w strefach, gdzie były warunki do stagnacji 
wód, a w strefach, gdzie istniały warunki do przepływów, 
substancje humusowe barwiące wodę zostały z czasem wy-
myte poza środowisko warstwy wodonośnej. Jednocześnie 
mamy tu pokazane wyniki badań izotopowych, które 
potwierdzają, że te wody, które ascenzyjnie dopływają 
z podłoża mezozoicznego… Ich wiek określa się na trzy-
dzieści, czterdzieści tysięcy lat. Wody, które infiltrują, są 
to wody w wieku dwóch tysięcy lat, czyli jest tu wyraźne 
zróżnicowane.

Pokazuję to państwu po to, żeby zobrazować sytuację, 
z jaką możemy mieć do czynienia na terenie, do omówie-
nia którego przejdę za chwilę. Wyniki badań izotopowych 
potwierdzają to, co mówiłem przed chwilą. Chciałbym 
zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Mamy tu pokazaną 
strefę występowania wód o podwyższonym zabarwieniu 
i zasoleniu, co jest związane z uskokiem tektonicznym 
i z dopływem poprzez uskok tektoniczny, ale mamy też jesz-
cze inne zjawisko. Otóż na mapach geologicznych nigdzie 
uskoku nie zaznaczono, a okazuje się, że występują wody 
zabarwione i jest to związane z rozłamem tektonicznym. To 
znaczy strefa spękania, która nie powodowała, że występuje 
klasyczny uskok i przesunięcie warstw geologicznych… 
Dzięki przeprowadzeniu badań hydrochemicznych mo-
żemy takie strefy zidentyfikować. Pokazuje to, że sama 

spodarczej itd., ale również natury geologicznej, a w szcze-
gólności hydrogeochemicznej. Ja w swoim wystąpieniu 
skoncentruję się na zagadnieniach hydrogeochemicznych, 
a zagadnienia hydrogeologiczne związane z wpływem po-
tencjalnej eksploatacji na środowisko, na wody podziemne 
i powierzchniowe przedstawi profesor Przybyłek.

Proszę państwa, dlaczego zwracamy uwagę na czynnik 
jakości wody, chemizmu wody, jaką trzeba odpompowy-
wać z potencjalnej kopalni? Jest to sprawa bardzo istotna, 
ponieważ są to tereny, na których może występować – jest 
to potwierdzone dotychczasowymi badaniami – zjawisko 
ascenzji zasolonych wód z podłoża, a grozi to oczywiście 
tym, że wody eksploatowane w celu odwodnienia kopalni 
będą w znacznym stopniu zasolone. Dotychczasowe do-
świadczenia w zakresie tego czynnika są takie, że na ogół 
nie było problemów z jakością wody odpompowywanej 
w celu osuszenia złoża, ale mieliśmy do czynienia z innymi 
lokalizacjami. Obrazuje to ta mapa.

Dotychczas eksploatowane kopalnie konińskie, tureckie 
oraz bełchatowska są zlokalizowane na terenach, gdzie 
mamy stosunkowo głębokie występowanie wód o podwyż-
szonym zasoleniu. Szczególnie na terenie niecki łódzkiej 
głębokości są rzędu ponad 900 m. Tu znajdujemy się na 
obszarach, gdzie zasolenie pojawia się już na znacznie 
mniejszych głębokościach, rzędu 100, 150 m, i dotyczy 
piętra kiedyś nazywanego trzeciorzędem, a obecnie piętrem 
paleoceńsko–neogeńskim, w którym znajdują się pokłady 
węgla. Ta sytuacja jest zobrazowana na mapie geologicz-
nej, gdzie mamy rejon złóż Oczkowice – Poniec – Krobia 
i Góra, a w podłożu występują utwory triasu, głównie kaj-
per, ale również wapień muszlowy.

Złoża, które są głównym przedmiotem zainteresowa-
nia, czyli, jak powiedziałem, Góra, Oczkowice i Poniec – 
Krobia… Oczywiście mamy również złoża w obrębie tak 
zwanego rowu tektonicznego Poznań – Oleśnica. Mamy 
również rowy dochodzące do tego głównego elementu tek-
tonicznego. Generalnie możemy wyróżnić złoża w obrębie 
rowów tektonicznych i złoża poza rowami tektonicznymi, 
ale przylegające do strefy rowów tektonicznych. Tu mamy 
przekrój geologiczny, który obrazuje tę sytuację, jeśli chodzi 
o złoża, o których mówimy. To są złoża znajdujące są poza 
rejonem… W zasadzie poza złożem Góra, które jest zloka-
lizowane w obrębie rowu tektonicznego. Są to złoża poza 
strefą rowu, ale przylegające do rowu tektonicznego.

Tu są jeszcze raz pokazane lokalizacje tych złóż, o któ-
rych mowa. Mamy też pokazany przekrój geologiczny, 
który obrazuje występowanie tych złóż. Chciałbym pod-
kreślić, że z punktu widzenia geologicznego są dwa niezbyt 
korzystne czynniki. Pierwszy to taki, że tu jest znacznie 
większa głębokość występowania złóż niż na przykład 
w przypadku złóż konińskich czy tureckich. Drugi czynnik 
to jest właśnie występowanie tych struktur tektonicznych, 
które zaburzają budowę geologiczną i mają wpływ na to, 
o czym mówiłem.

Przekrój przez drugie złoże, czyli Góra. Proszę zwró-
cić uwagę, że głębokości tych złóż są rzędu powyżej 120, 
140 m. Tu dla porównania mamy przekrój z rejonu złóż 
konińskich, gdzie, jak widzimy, głębokość występowania 
tych złóż w większości była… One były płycej, na głębo-
kości około 60 m.
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w Poznaniu. Zakład w tej chwili już nie istnieje, ale istniał 
i według badań przeprowadzonych w tych miejscowo-
ściach, na tych głębokościach określano metodami geofi-
zycznymi mineralizację wód. Okazało się, że mineralizacja 
na większych głębokościach przekracza 5 g/l.

Jest też jedna informacja, która tutaj nie została za-
mieszczona, a mianowicie w studni wykonanej w Gostyniu 
stwierdzono metodą geofizyczną, czyli w sposób przybliżo-
ny… W Gostyniu stwierdzono mineralizację na poziomie 
5 g/l i jednocześnie stężenie chlorku na poziomie 2 tysię-
cy 500 mg/l. Tak że jednoznacznie zostały potwierdzone 
wyniki wskazujące na takie właśnie wysokie zasolenie 
w dolnych partiach piętra paleogeńsko-neogeńskiego.

Proszę państwa, tu w tabelce pokazane są zakresy 
parametrów charakterystycznych dla wód ascenzyjnych 
i wód infiltracji. Nie będę już tego szczegółowo analizował. 
Oczywiście w niektórych eksploatowanych studniach na 
obrzeżu tego obszaru obserwujemy zjawisko przemiesz-
czania się wód o podwyższonym zasoleniu. Dla przykładu 
podaję dwa ujęcia, gdzie, jak widzimy… Janiszewo – tu 
wyraźnie narosły stężenia chlorków, a tu… z bardzo nie-
wielkich stężeń do znacznie wyższych.

Przechodzę do wniosków. Proszę państwa, jest sprawą 
oczywistą w świetle analizy tych materiałów, które państwu 
przedstawiłem, że ze względu na położenie złóż Oczkowice 
– Poniec – Krobia w strefie dyslokacji tektonicznych zazna-
cza się tu wyraźnie ascenzja zasolonych wód z podłoża me-
zozoicznego do poziomu piętra paleogeńsko-neogeńskiego, 
w obrębie którego znajduje się złoże. Źródłem zasolenia są 
silnie stężone solanki występujące w poziomie tak zwanego 
piaskowca trzcinowego w obrębie utworów kajpru, a także 
dolnych partii piętra triasowego, czyli pstrego piaskowca 
oraz wapienia muszlowego. Tam właśnie występują solanki 
i wody zasolone.

Nie możemy również wykluczyć dopływu wód z wy-
tworów permu, na co może wskazywać podwyższenie 
stężenie magnezu, co by mogło sugerować, że następuje 
rozpuszczanie soli magnezowo-potasowej. Ona się łatwo 
rozpuszcza, w pierwszej kolejności rozpuszczane są sole 
z tych ewaporatów.

Dopływ wód o podwyższonym zasoleniu następuje 
z poziomów w strefach czynnych hydraulicznie uskoków 
tektonicznych i wody te, jak już powiedziałem, przemiesz-
czają się w kierunku zachodnim i północno-zachodnim na 
teren złoża. Przy czym jeszcze raz chciałbym powiedzieć, 
że nie możemy wykluczyć również istnienia nierozpozna-
nych stref hydraulicznie czynnych. Generalnie rzecz bio-
rąc, tak jak powiedziałem, potwierdzone są w otworach 
hydrogeologicznych stężenia chlorków przekraczające 
700 g/l. Przypominam, że w wodzie do picia może być 
tylko 250, a według badań geofizycznych, także badań 
z rejonu Gostynia, o których mówiłem, w dolnych partiach 
mamy mineralizację wody na poziomie 5 g/l, a to już jest 
bardzo wysokie zasolenie.

Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że 
gdybyśmy odwadniali odkrywkę, to będzie dochodzić do 
intensyfikacji ascenzyjnego dopływu wody poprzez istnie-
jące uskoki, ale trzeba również liczyć się z tym, że w wa-
runkach pogłębionej różnicy ciśnień pomiędzy wodami 
występującymi na dużych głębokościach a tym poziomem, 

mapa geologiczna i przedstawione na tej mapie elementy 
strukturalne nie zawsze wystarczą. Czasami hydrogeologia 
wnosi coś więcej do czystej geologii.

Tu przedstawione są podstawowe cechy, na podstawie 
których możemy te wody rozróżnić, i diagram pokazujący 
zróżnicowanie wód ascenzyjnych i wód infiltracyjnych na 
rozpatrywanym terenie.

Przechodzimy teraz do obszarów, które nas najbardziej 
interesują. Jest tu zaprezentowana mapa, która obejmuje 
również ten obszar złóż, a w szczególności złoża Oczkowice, 
Poniec i Krobia. Proszę państwa, to jest wykonane na pod-
stawie badań przeprowadzonych w istniejących otworach 
studziennych, czynnych otworach studziennych. Badania te 
pokazują nam tylko to, że rzeczywiście strefa podwyższo-
nej mineralizacji związana z ascenzyjnym dopływem wód 
podłoża… To jak najbardziej dotyczy tego obszaru, a jest to 
obszar różniący się od tego, jaki prezentowałem w przypad-
ku środkowej Wielkopolski przede wszystkim dlatego, że 
na terenie środkowej Wielkopolski dopływ asceznyjny wód 
następuje z utworów jury, a tutaj z utworów triasu, które 
podstrzelone są tu serią solonośną permu. Tam mamy osady 
ewaporatowe, sole po prostu, więc droga migracji solanek, 
które występują zarówno w utworach triasu, jak i przede 
wszystkim w utworach permu, jest bardzo ułatwiona. To 
dobrze pokazuje nam przekrój, gdzie widzimy cechsztyn, 
czyli formację solonośną, gdzie są sole, i utwory triasu: 
wapień muszlowy i kajper. Jak widzimy, ta strefa, która tek-
tonicznie jest silnie zaburzona, tworzy możliwości łatwej 
migracji wód, nie tylko solanek i wód zmineralizowanych, 
z utworów triasu, ale również z cechsztynu.

Proszę państwa, na podstawie materiałów archiwal-
nych – jak mówiłem, nie były tutaj jeszcze wykorzystywa-
ne, bo nie było takiej możliwości, wyniki badań zawarte 
w dokumentacji biologicznej – możemy wyraźnie okre-
ślić strefę występowania wysokiego zasolenia. Przejawem 
tego jest stężenie chlorków powyżej 500 mg/l; te stężenia 
przekraczają lokalnie 700 mg/l. Oczywiście zabarwienie 
występuje w mniejszym stopniu niż na terenie środkowej 
Wielkopolski, ale na terenie Gostynia i obszarów przyle-
głych takie podwyższone zabarwienie rzędu 150 mg Pt/l 
również zostało stwierdzone.

Generalnie rzecz biorąc, ascenzja następuje przede 
wszystkim w strefach tektonicznych takich jak rów Poznań 
– Oleśnica i rowy dochodzące – okolice Chobieni, Rawicza. 
Jak widzimy, tutaj mamy linie, izolinie hydroizohips, które 
pokazują, że to zasolenie może się w naturalnych strumie-
niach przepływu przemieszczać w kierunku zachodnim 
i północno-zachodnim. Przekrój pokazuje nam mechanizm 
tego, jak następuje ascenzja, a następnie przemieszczanie 
się lateralne już w obrębie poziomów wodonośnych piętra 
paleogeńsko-neogeńskiego.

Tutaj jeszcze pokazane są istniejące studnie, w których 
stężenie chlorków przekracza 250 mg/litr; jest to stężenie 
dopuszczalne w wodzie do picia. Trzeba powiedzieć, że 
bardzo wiele studni zostało na tym obszarze wykonanych, 
ale studnie te nie są eksploatowane ze względu na niską 
jakość wody.

Proszę państwa, okazuje się, że mineralizacja jest jesz-
cze większa niż… Wskazują na to wyniki badań geofi-
zycznych wykonane przez Zakład Geofizyki Wiertniczej 
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zrobiłem z Sahary, co również daje mi pogląd na to, co to 
znaczy, że nie ma wody na pustyni, a jest. Czyli: szanuj 
wodę. Tyle tytułem wstępu.

Kolejno przedstawię państwu następujące zagadnienia. 
Najpierw omówię mechanizmy rozwoju leja depresji. Jeżeli 
wrzucimy to określenie do przeglądarek, to zobaczymy, że 
odmienia się je przez wiele przypadków, ale definiuje bar-
dzo rzadko ze względu na jego złożoność. Dzisiaj jesteśmy 
tu głównie po to, żeby mówić o skutkach. Profesor Górski 
powiedział o tym, czym grozi lej depresji, a ja wam powiem 
o tym, jak powstaje, jak jest złożony w swoim charakterze, 
i wtedy te groźby będziecie oglądać.

Położenie węgla brunatnego w Polsce, odkrywki we 
wschodniej Wielkopolsce. Nawiążę również do tego, co mó-
wił pan profesor Górski, że we wschodniej Wielkopolsce… 
że to, co ma Konin, i to, co ma Turek, połączone razem… To 
się odbywa w tak zwanej niecce mogileńsko-łódzkiej i tam 
1 tysiąc m utworów jury ze słodką wodą… To jest jakby od-
powiednik tej poduszki, która chroni nas przed zasoleniem.

Problematyka odwadniania w projektowanych w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku odkrywek węglowych 
w rowie tektonicznym Poznań. To się nazywa powtórka z hi-
storii, to już było, czyli rok 1980, 1986… To są eksperckie 
opracowania wynikające z ówczesnych zamiarów eksplo-
atacji węgla brunatnego w rowie Poznania. I wreszcie przej-
ście do problematyki odwadniania projektowanej aktualnie 
kopalni w rejonie złoża Oczkowice – Krobia – Poniec.

Na początek cierpliwie zdefiniujmy, co to jest lej de-
presji, bo tu pojawia się najwięcej niedomówień. To jest 
przestrzeń zawarta między początkowym położeniem 
zwierciadła wody podziemnej, warstw wodonośnych, 
a zwierciadłem obniżonym na skutek eksploatacji przez 
systemy odwodnieniowe odkrywek ujęć wód podziemnych 
i innych obiektów, budowlanych też, które wymagają jego 
obniżenia. W mechanizmie – to jest ważne – powstawania 
lejów rozróżniamy dwie sytuacje. Pierwsza to osuszanie 
warstw wodonośnych. Tworzy się lej w przypadku zwier-
ciadła swobodnego, gdzie obniża się zwierciadło, ono po-
zostaje pod wpływem ciśnienia atmosferycznego, czyli 
napotkane w danym miejscu obniża się. Tu wyczerniłem 
zasoby statyczne. Obowiązkiem w górnictwie jest okre-
ślać zasoby statystyczne. Co to są za zasoby? Otóż jeżeli 
powstanie lej depresji, to na początku nie ma dopływu 
dynamicznego, tylko tę wodę trzeba usunąć, a usuwa się 
ją z objętości skały. Wyobraźmy sobie: 1 m3 piasku to jest 
200 l… 2,5 t razy 200 l wody. Jak jest trochę słabszy, to 
150 l. Czyli żeby odwodnić te miliony metrów sześcien-
nych… To są te olbrzymie objętości wody, którą najpierw 
trzeba… Dlatego odkrywkę odwadnia się dwa, trzy lata, 
zanim cokolwiek się tam zacznie dziać.

Druga sytuacja to odrężanie. Odrężanie również wtedy, 
gdy w układzie hydrogeologicznym mamy takie warstwy, 
których nie zdejmujemy, nie odsłaniamy, nie osuszamy. 
One są tak głęboko, że ich nie odsłaniamy, one nadal są 
całe zawodnione, ale obniżamy w nich ciśnienie. To znaczy 
musimy obniżyć, bo gdybyśmy odkrywką naruszyli strop 
takiej warstwy, to woda nam z wybuchem gejzeru najdzie 
na odkrywkę. Górnicy się bronią: to musi być odnawiane 
złoże… A nawet szczególnie złoża wodonośne pod węglem, 
bo też to grozi…

który jest odwadniany, może dochodzić do odnowienia się 
stref krążeń albo wręcz do wytworzenia się nowych stref 
krążenia. Z tym musimy się liczyć. Jednocześnie musimy… 
Chciałbym podkreślić, że doświadczenia z badań na tere-
nie środkowej Wielkopolski jednoznacznie pokazują, że 
warunki hydrogeologiczne i hydrodynamiczne w obrębie 
tego poziomu wodonośnego w takich warunkach są bar-
dzo skomplikowane i rzeczywiście musimy podchodzić do 
rozpoznania tych warunków w sposób specyficzny, aże-
by można było zarówno określić warunki występowania 
wód zasolonych, jak i tym bardziej mówić o prognozach. 
Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Pierwsze wystąpienie pokazuje nam, z jaką wodą mie-

libyśmy do czynienia, gdybyśmy uruchomili odkrywkowe 
wybieranie węgla.

Teraz o zasięgu lejów depresyjnych powie pan profesor 
Przybyłek. Przytoczę jeszcze brzmienie tytułu referatu: 
prognozy rozwoju lejów depresji w kolejnych planach 
odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego ze złóż po-
łudnio-zachodniej Wielkopolski i ich skutki.

Bardzo proszę.

Pracownik Naukowy 
w Zakładzie Hydrogeologii 
i Ochrony Wód w Instytucie Geologii 
na Wydziale Nauk Geograficznych 
i Geologicznych 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Jan Przybyłek:
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
W moim wystąpieniu będą elementy historyczne, 

a pierwszym elementem historycznym jest moja osoba. 
(Oklaski) Mówię to nie z przekorą, a z przekonaniem, po-
nieważ jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, 
gdzie kończyłem geologię w 1965 r. Stare dzieje. A mój, 
tak bym powiedział, start górniczy odbył się w 1963 r. 
Dlaczego? Bo przygotowywałem pracę magisterską w two-
rzonym wówczas po raz pierwszy zagłębiu w rejonie Turka, 
w kopalni Adamów. Tam ekipa dyrektora Frosta – to był 
ówczesny, bym powiedział, czołowy górnik odkrywkowy, 
który z Turowa dostał zadanie, wtedy oczywiście partyj-
ne i rządowe, żeby otworzyć zagłębie w rejonie Turka… 
I tam trafiłem, mając upoważnienia wojskowe i inne, bo 
wtedy tak było trzeba, do miejscowych władz… Profesor 
Henryk Teisseyre był moim promotorem – ci, co w gór-
nictwie pracują… A profesor Janusz Bieniewski był moim 
promotorem pomocniczym. Mówię o tym, że mam wgląd 
w tę sytuację. Tam uczyłem się hydrogeologii od podstaw 
i tę hydrogeologię stamtąd wyniesioną staram się dzisiaj 
również i państwu przekazać.

Przepraszam za ten wątek historyczny, ale uważałem 
za słuszne powiedzieć państwu, jakie mam odniesienie. 
Poza tym, jeśli chodzi o kompetencje, to kompetencje 
mam takie, że zrobiłem doktorat na Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Tam też zrobiłem habilitację. A habilitację 
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zasoby zostaną zabrane, czyli to nie jest, że tak powiem, 
gra na wykop, to jest gra na przestrzeń.

I drugie, co uzyskujemy, to właśnie prognoza rozwoju 
leja depresji; najlepiej gdyby była ona w każdej kolejnej 
warstwie, która ma swoją reprezentację na tym schemacie. 
Są odpowiednie książki – mój wiek pozwala mi już powie-
dzieć nieskromnie: jam też to uczynił – podręczniki, które 
Ministerstwo Środowiska w swojej łaskawości zamawiało 
po to, żeby inni geolodzy mogli się szkolić. Chodzi o ba-
dania modelowania i metodykę próby pompowej, czyli 
o sposoby badania tego, ile tej wody jest.

Przechodzimy teraz do zagadnienia złoża węgla brunat-
nego w zagłębiu konińskim, bo dobrze to przybliżenie zro-
bić. Otóż mamy dwie sytuacje. Na mapie profesora Niecia 
z 1996 r. jest odkrywka… Widzimy te odkrywki w całej 
okazałości. Tutaj widzimy Bełchatów, tutaj widzimy rów 
Poznania, złoże Oczkowice – Krobia – Poniec, a tu złoże 
Góra, o którym mówił profesor Górski. Jesteśmy w tym 
miejscu i przenosimy się stąd w tę strefę. No to mamy wła-
śnie te przenosiny… Górnictwo słusznie uważa, że przecież 
musi myśleć o przyszłości. Co dalej z energetyką? Otóż po-
wstały plany, profesor Kasztelewicz prezentuje je w jednym 
ze swoim artykułów, że jak tutaj wykończą się te złoża… 
Te rozjaśnione jeszcze nie są eksploatowane, one jeszcze 
czekają na swoje trzydzieści, trzydzieści pięć lat poboru. 
Ościsłowo jest teraz poddawane ocenie oddziaływania na 
środowisko. Mąkoszyn, Morzyczyn, Izbica Kujawska, 
Piaski, Grochowy, Siąszyce, Uniejów… To jeszcze czeka 
w tym rejonie do wzięcia, to są płytsze złoża, oczywiście 
nie tak wydajne jak te głębokie w Krobi.

Krobia – zasoby ponętne, bo dużo… Węgiel w miarę do-
bry, głębokość za chwilę pokażę. No i teraz jeszcze popatrzmy 
na problematykę gnieźnieńską, Pojezierza Gnieźnieńskiego 
i Wysoczyzny Tureckiej, bo tam jesteśmy… My tam do-
świadczenia nabieraliśmy, mówię o górnikach, geologach, 
hydrogeologach. Płytkie systemy odwodnienia, o których 
mówił profesor Górski… To znaczy tam się obniża 40–60 m, 
czyli leje są niegłębokie, w miarę rozległe.

No i teraz to jest to spojrzenie historyczne: w 1964 r. 
Jan Przybyłek na praktyce magisterskiej robił dokumentację 
i tak to było. To są ziemie najniższej kategorii, to są tereny 
tarasów akumulacyjnych – mówię o rejonie Turka – i w ów-
czesnym stanie, czyli sześćdziesiąt lat temu, ludzie tam 
z utęsknieniem czekali na tę kopalnię. Dowożono ich nawet 
i 30 km autobusem. Mam całą dokumentację, ile autobusów 
zjeżdżało się do Warenki, gdzie było otwarcie wkopu udo-
stępniającego. Tak było. Pierwsze odznaki cywilizacji… On 
się nazywał Junak, ten motocykl, którym rolnik dojeżdżał, 
już jako górnik, na teren tej odkrywki. Stan rolnictwa wtedy, 
jak napisałem, może być punktem odniesienia… Można 
ten stan porównać do współczesnego wysokotowarowe-
go zagłębia żywnościowego w Wielkopolsce w okolicach 
Gostynia, Rawicza, Leszna. Zresztą pan wojewoda dokład-
nie zna… bo on cały czas gospodarzy na tym obszarze, 
stale się o niego troszczy i ma świadomość, jak na dobrego 
gospodarza przystało, że to zagłębie żywnościowe…

Co my tu widzimy dalej? Ano pokazuję jeszcze raz to, 
co jest w rejonie płytkie. To jest złoże Jóźwin, które aktu-
alnie jest czynne, to jest odkrywka… Od dwudziestu lat już 
w tej chwili to jest złoże…w zatopieniu… Ale widzimy, że 

I sentencja: eksploatacja węgla brunatnego metodą od-
krywkową wymaga osuszenia nadkładu i pokładu węgla 
oraz obniżenia naporu hydrodynamicznego wodonośnych 
warstw… przygotowujących złoże do bezpiecznego… 
Przepraszam górników i innych… To są oczywistości, ale 
my jesteśmy tu w szerszym gronie i uważam za stosowne 
najpierw zdefiniować porządnie takie pojęcia, tak jak to się 
robi w szkole, a później je omówić.

Popatrzmy na taką prezentację, która najlepiej oddaje 
złożoność problemu. Najpierw kwestia przestrzennego… 
Patrzymy na mapę rozwoju leja depresji na przykładzie 
Tomisławic, gdzie kiedyś mieliśmy możliwość współpra-
cy… Jak to powstaje? Najpierw pojawia się tak zwany 
wkop otwierający. Widzimy: pojawia wkop otwierający. 
Wkop otwierający tworzy lej depresji w warstwie osusza-
jącej, czyli oznaczonej na żółto, i oddziałuje na warstwę 
naporową. Ale przecież wkop nie kończy sprawy, on ją 
dopiero zaczyna, więc idźmy dalej z tą sytuacją, którą tu 
mamy. Odkrywka się przemieszcza, przemieszcza się na ba-
zie swojego rozwoju, kolejno się przemieszcza, i to dopiero 
kończy sprawę. Ale w sumie górnictwo jest zobowiązane 
określić, tego trzeba przestrzegać, całość, to się nazywa 
wpływ na cały obszar… To teraz jest wymagane w doku-
mentach oceny oddziaływań na środowisko itd., ale już 
na samym wstępie, gdy zabieramy się do złoża, trzeba to 
określić, bo to funduje cały zakres problemu, który trzeba 
rozwiązać nie na tym wkopie – nie martwić się, jak on już 
będzie otwarty – tylko na całym obszarze, jaki znajdzie 
pod wpływem…

Popatrzmy teraz jeszcze na przekrój. W przekroju pro-
duktywność jest taka: mamy spokojny układ zwierciadła 
wody, tak jak tu państwo widzicie. Posłużę się myszką. 
O tutaj, zwierciadło pierwotne, tu akurat na wododziale. 
I rozpoczynamy odwodnienie. Rusza proces odwodnie-
nia: wody powierzchniowe wnikają, powstaje lej depresji. 
Sięgamy po ten węgiel, który tu jest ukryty, i idziemy dalej. 
Odwodnienie postępuje – to są te lata wyprzedzenia, mamy 
odsłonięcie i bierzemy węgle – ale ten dół też musi być od-
wadniany, czyli… Ta linia ciśnień pokazuje, że te zielone… 
czyli akurat kreda… To również musi być odwodnione, bo 
inaczej by nastąpiło przebicie.

Na to wszystko są metody obliczeń. Tu w telegraficznym 
skrócie pokazuję trzy formuły. Theis, Hantush, Boulton, 
równania… To trzeba liczyć, schematyzując. Prognoz gór-
niczych nie wolno robić w ruchu ustalonym, musi być poka-
zany krok czasowy rozwoju. Jest tu matematyczny wyraz: 
obecnie nowoczesna hydrogeologia posługuje się modelo-
waniem matematycznym. Z profesorem Szymanką, współ-
pracownikiem jeszcze z Uniwersytetu Warszawskiego, gdy 
tworzyliśmy pierwsze w Polsce programy numeryczne… 
Co modelujemy? Modelujemy tę rzeczywistość, którą od-
kryto dzięki wierceniom, czyli tworzymy system wodono-
śny, staramy się go przybliżyć. Następnie z tego tworzymy 
model hydrogeologiczny, przekroje i wszystko inne, żeby 
przejść do modelu matematycznego. Model matematyczny 
pozwala nam załatwić dwie rzeczy: bilans i… W przypadku 
bilansu chodzi o określenie, ile wody dopływa do odkrywki, 
ale nie tylko. Dopływ wody do odkrywki interesuje górni-
ka, ale to, ile wody z rejonu zostanie wydobyte, interesuje 
rolnika i tych, którym te zasoby zostaną zabrane… Wtedy 
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twórcza, merytoryczna dyskusja nad tym problemem. Kto 
uczestniczył w tej ekspertyzie poznańskiej? Pani Izabela 
Dąmbska – biolog, Sławski – hydrogeologia, Żurawski – 
hydrografia, Dzięciołowski – ówczesny rektor obecnego 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Środowisko 
poznańskich hydrogeologów reprezentowała moja oso-
ba i profesorowie, którzy jeszcze wykładają na uczelni. 
Ekspertyza obejmowała skutki przyrodnicze, społeczne, 
gospodarcze… czyli to, co powinno się znaleźć jako oce-
na kosztów ciągnionych za procesem odwadniania. Były 
konkretne plany. Ówczesny Poltegor, który nazywał się 
wtedy Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, wyko-
nał opracowanie projektowe dotyczące wpływu rozwoju 
wydobycia węgla brunatnego do roku 2000 na środowisko 
naturalne – Zagłębie Wielkopolskie.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w ówczesnych 
planach… To jest rysunek techniczny, który udało mi się 
zachować z tamtych czasów. Zakładano, że w miejscowości 
Czempiń powstanie wkop otwierający i rozpocznie się dwu-
frontowa eksploatacja: jeden wkop, dwa fronty eksploata-
cji. Jeden – strzałeczka, widzicie państwo, tam z tyłu – miał 
iść w stronę Poznania, a drugi miał iść w stronę Gostynia. 
Jedno otwarcie, dwa fronty. W dzisiejszych czasach gór-
ników pewno przerazi to, że projektowano zwałowisko 
zewnętrzne, bo tutaj trzeba się było dostać na głębokość 
240 m. To zwałowisko miało mieć 45 km2 powierzchni, 
a więc 6 km3 skał musi wylecieć… No musi, zanim się 
zacznie zasypywać. I wysokość 20 m. Tak?

Zasięgi lejów, które biuro wtedy liczyło… Według moich 
późniejszych obliczeń to były, bym powiedział, obliczenia 
typu kółko i krzyżyk. To znaczy, tylko to na starcie, a nie to, 
co się okazuje… Ponieważ, jak mówiłem, byłem na Saharze, 
to pokazuję, żeby było łatwiej sobie wyobrazić skalę… Ta 
wydma ma 160 m wysokości względnej. To jest źródło 
piaskowca z ordowiku, to jest mój miejscowy pracownik, 
Algierczyk, a ja z przełęczy robię to zdjęcie. Tu jest 160 m, 
a miało być 200, więc to jest element, bym powiedział, 
wysokiej już presji przestrzennej. Teraz ma być niższa, ale 
oczywiście gdyby powstała… To jest początek.

Zrobiliśmy prognozę… Ja tylko pokazuję, że gdy-
by odwadniać na starcie to złoże, które miało być koło 
Czempinia, to lej sięgnąłby w poziomie nadwęglowym, 
czyli tam, gdzie są te wszystkie ujęcia, na północ w stronę 
Poznania 24 km, w stronę Grodziska – 21 km, a w stronę 
Gostynia – 38 km. To są wiarygodne liczby, które są oparte 
na modelu numerycznym. Ten lej miał się tak formować. 
Wracam do pierwszej definicji. Lej osuszający do 40 m, 
czyli osuszenie pełne. Lej odprężający – 210 m, czyli tu 
idą te nadwęglowe i podwęglowe… muszą być zdjęte… 
Te przedziały to są kilometry, czyli jeżeli przyjmiemy… 
oś dziesiątka, a tu dwadzieścia trzy… Sam lej osuszający 
ma 13, 15 km.

Wiarygodność tych obliczeń potwierdza jedna z naj-
szacowniejszych instytucji, jakie działają w Ministerstwie 
Środowiska, a mianowicie Komisja Dokumentacji 
Hydrogeologicznych. Komisja, zebrawszy się, oceniła, że 
ta dokumentacja, którą przygotowaliśmy na zlecenie woje-
wody, jest dokumentem o prawidłowych założeniach me-
rytorycznych, czyli nie jest to dokument wymyślony, tylko 
starannie przygotowany na podstawie zebranych danych.

tu są płytkie systemy krążenia, a jeszcze płytsze są w rejonie 
Adamowa, bo tam węgiel leży prawie na wierzchu. Trudne 
odwodnienie, bo blisko Warty, ale tam jest…

Popatrzmy: lata mojej praktyki. Czarno-białe zdjęcia. 
Tak to wyglądało, jak ten wkop powstał. Były trudności 
z odwodnieniem odkrywki, jak to zwykle bywa, bo się 
pojawiło wiele problemów i dopiero to ratowano. Bo po-
wstają różnego rodzaju osuwiska, wypływy boczne. No, to 
jest to życie kopalni, o czym górnicy doskonale wiedzą. Nie 
można zapominać, tworząc wizję nowej kopalni, że to się 
rozjeżdża przy 120 m, a to już poważna sprawa.

Tak wygląda… Na zakończenie tej części, odysei koniń-
skiej, na końcu, w roku 2037, kiedy już wyeksploatowane 
zostanie wszystko, to powstaną te czarne plamy, czyli zbior-
niki powyrobiskowe wypełnione wodą, czyli rekultywacja 
wodna. Ale proszę pamiętać, że to trwa od trzydziestu do 
pięćdziesięciu lat. Nie jest tak, że… To trwa od trzydziestu 
do pięćdziesięciu lat. Tyle, ile tych zasobów statycznych 
wydobyto, tyle trzeba przywrócić. To są lata.

Popatrzmy na tę historię. Rów Poznania niech będzie 
pewnym memento mori, jeżeli chodzi o sytuacje górnicze 
w Wielkopolsce środkowej i południowo-zachodniej. Były 
dwie ekspertyzy. W Polskiej Akademii Nauk w 1980 r. 
uformowała się silna grupa badawcza i w 1986 r, kiedy na 
zlecenie wojewody poznańskiego wykonywaliśmy badania 
wpływu odwodnienia jednej z odkrywek złoża na ujęcia 
aglomeracji poznańskiej…

Tak to wygląda, jeśli popatrzycie państwo cierpliwie 
jeszcze przez chwilę. To jest ten rów, o którym mówił pro-
fesor Górski. Węgiel jest tu na głębokości 240 m, to jest 
powtórka Bełchatowa. Płytsze złoża są w tych partiach 
na skrzydłach wiszących, ale jeżeli popatrzymy na prze-
krój podłużny, czyli od Poznania w stronę złoża Krobia, 
Oczkowice… Chodzi o te pokłady tutaj. To jest w rowie. 
Na razie nie mówi się o nich, one czekają zastygłe, ale to 
są te węgle, o których mówił już profesor Górski.

Ekspertyza poznańska. Muszę, ponieważ jesteśmy na 
terenie Sejmu, odczytać następujące stwierdzenie. Otóż 
historia sprzed trzydziestu pięciu lat w telegraficznym 
skrócie: w 1978 r. w „Przeglądzie Geologicznym” ukazuje 
się artykuł pana docenta Edwarda Ciuka. Tu mamy pana 
dyrektora Instytutu Geologicznego… To właśnie profesor 
Ciuk opublikował bardzo dobry artykuł o nowym zagłę-
biu węglowym w Wielkopolsce środkowej i przedstawił 
tam wizję tych czterech kopalń. To nie był artykuł tylko 
naukowy, bo w ślad za nim ja opracowywałem na zlecenie 
ówczesnej Rady Ministrów ekspertyzę dotyczącą wpływu 
odwadniania jednego z tych złóż na Wielkopolski Park 
Narodowy. I wtedy ruszyła cała lawina. W tym działa-
niu politycznym bardzo dużą rolę odegrał poseł Zbigniew 
Stanisław Kledecki, urodzony w 1921 r, a zmarły w 2014 r. 
Chirurg z Kalisza, poseł na Sejm w PRL siódmej i ósmej 
kadencji w latach 1976–1985, postać niezwykle ciekawa 
i do dziś budząca mój szacunek. Otóż on odważył się na 
posiedzeniu Sejmu – mimo wyraźnego nastawienia… bo 
wtedy był kryzys energetyczny, eksploatacyjny – wnieść 
interpelację poselską, operując właśnie tą treścią, z którą 
zapoznał się w Poznaniu w trakcie takiej sesji, w której 
wszyscy uczestniczyli. To on wywołał taką… Gdyby od-
czytać ówczesne gazety, to… Ruszyła, bym powiedział, 
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Jak obumiera żyła w organizmie człowieka, to wtedy to, co 
jest dalej, nie będzie miało zasilania, to jest oczywiste. Te 
dalsze strefy po prostu wyschną, więc mamy tak…

Jak mówił profesor Górski, żeby dostać się do tych 
pokładów węgla, trzeba odwadniać warstwy podwęglowe 
i nadwęglowe. Warstwy nadwęglowe mogą jeszcze mieć 
wodę słodką, czyli powyżej 300 mg… Te ruszone na dole, 
o te, które tu państwu pokazuję, po to, żeby zdjąć ciśnienie 
– to jest ich ciśnienie sięgające tu w górę – też muszą być 
odwadniane. Te podspągowe warstwy muszą być odwad-
niane, a to właśnie grozi tym lejem regionalnym, który się-
gnie bardzo daleko i wywoła ascenzję wód słonych. To jest 
powtórzenie, profesor Górski już to pokazywał. Dowód jest 
w publikacji jeszcze z 1978 r. – pani doktor Łasz-Fiłakowa 
badała osady pstrego piaskowca i wykazywała wysokie 
zasolenie wód w tym rejonie.

I jeszcze chemiczne nawiązanie do hydrodynamiki. 
Jeżeliby zestawić całą Wielkopolskę w tych czterech dia-
gramach, na których są główne chemiczne składniki wody, 
czyli wapń, magnez, sód z potasem, chlorki i siarczany, któ-
re widać na nagłówkach każdego z wykresów, to wyraźnie 
zobaczymy, że są cztery strefy. To, co się dzieje w Koninie, 
w rejonie konińskim, to jest strefa kórnicko-konińska… 
Proszę popatrzeć, tu chlorki są poniżej 20 i 10 mg/l, czyli to 
są wody, powiedziałbym, bezchlorkowe. A kiedy wchodzi-
my w strefę Oczkowice, Krobia to jest odwrotnie – 400… 
W strefie śremskiej, o której pan profesor Górski mówił, 
że tam jest… Jura, która ma dużo wody… Tam jest mniej, 
około 200–300 mg/l. Proszę popatrzeć: ta strefa również 
okazuje się pod tym względem najniekorzystniejsza.

Teraz cztery wnioski, które postawiłem w Poznaniu 
i które według mnie są obiektywne. Drodzy Państwo, nie 
w tym rzecz, żeby występować przeciwko komuś. My 
w Polsce musimy patrzeć, jak optymalnie rozwiązywać 
problemy, to znaczy rozwiązywać je w taki sposób, żeby 
ponosić jak najmniejsze koszty społeczne – o tym za chwilę 
powie pan dyrektor. Po pierwsze, złoża węgla brunatnego 
w środkowej Wielkopolsce występują w skomplikowa-
nej budowie geologicznej, mówił o tym profesor Górski. 
Uskoki, zrzuty, głębokie rowy i skomplikowany układ 
czwartorzędowy – pokazywałem te drogi życia, czyli te 
dolinki kopalne. Jak popatrzymy na mapę ujęć, to zobaczy-
my, że ujęcia wód do picia są jak nanizane na różańcu.

Po drugie, układ krążenia w tym czwartorzędzie podpo-
rządkowany złożonej strukturze pasmowych, bo nie prze-
strzennych, jednostek odkrywany przez długie lata meto-
dami geofizycznymi, wiertniczymi, ulegnie zniszczeniu. 
Teraz wody podziemne w poziomach głębnych są zasalane 
i w przypadku odwodnienia odkrywek nastąpi wzmożona 
ascenzja wód. To nie znaczy, że ona pójdzie do warstw wo-
donośnych, tylko… Odpompowywana woda gdzieś musi 
się mieszać. I jeszcze musimy popatrzeć przez pryzmat 
elektrowni, bo nikt tam przecież nie będzie budował kopalni 
bez elektrowni. Nie w Koninie, tu. I powiem jeszcze, że 
doszukałem się – mam jeszcze tę pamięć historyczną – że 
w latach osiemdziesiątych były robione specjalne opraco-
wania przerzutu wody w województwie wielkopolskim, 
wtedy poznańskim. Miano pompować wodę ze zbiornika 
Wielowieś Klasztorna, który miał powstać, na tak zwaną 
płytę suchą – Krotoszyn, Leszno, Rawicz. Miano nawad-

Wracamy teraz do problematyki odwadniania aktualnej 
odkrywki. Macie jeszcze chwileczkę cierpliwości?

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Tak, prosimy, 
prosimy.)

To proszę o skupienie, bo przechodzimy do tego, co jest… 
Nie ma nad wodę… Radzę popić, bo będzie ciekawie.

Profesor Górski powiedział o, nazwijmy to, takim bez-
namiętnym naukowym… Co grozi w sensie chemicznym, 
a ja pokażę nie to, co grozi, tylko to, co będzie, gdy powsta-
nie odkrywka. Głębokość odwodnienia 120–140 m poniżej 
powierzchni terenu, czyli dwa do trzech razy głębiej niż 
w Konińskiem. Ingresja słonych wód z podłoża mezozo-
icznego, systemami aktywnych uskoków tektonicznych, 
co było powiedziane… Obecne stężenia chlorku – o tym 
też już było. Najważniejsza, o czym nie mówił profesor 
Górski, jest likwidacja obiegu wody do picia w systemach 
rynien kopalnych podstawowych zbiorników wód podziem-
nych tego regionu. Popatrzmy: obecnie została skierowana 
do zatwierdzenia dokumentacja złoża Poniec – Krobia – 
Oczkowice. To jest publikacja otwarta, dlatego pozwoliłem 
sobie ją wykorzystać, pana profesora Kasztelewicza z takiej 
sesji, która odbyła się w Krakowie; ona pokazuje scenariusz 
zagospodarowania złoża. I słusznie, bo jeżeli poszukuje się 
złoża, to myśli się o scenariuszu zagospodarowania.

Tu widzimy wkop otwierający. Kolejne lata eksploata-
cji, pięćdziesiąt lat. To złoże miałoby być eksploatowane 
oczywiście jednofrontowo, bo front by się przemieszczał 
od strony Miejskiej Górki po Krobię. Zasoby operacyjne 
– 500 milionów t. To jest chyba łącznie 1 miliard… i w ka-
tegorii wyższej, i w kategorii niższej. Średnica… Miąższość 
nadkładu – 113, a węgla 14. Mamy więc…

To jest rysunek, który starałem się odtworzyć meto-
dą analityczną, czyli bez modelowania matematycznego. 
Patrząc na struktury, które tam są, widzimy, jak daleko 
sięgnąłby pierwszy lej osuszający, czyli ten, który idzie 
na powierzchnię. Wymiar tu wrysowany ręcznie to 5 km – 
odkrywka wędruje spod Miejskiej Górki do Krobi, ale to 
na pewno jest do osuszenia, dlatego że system… Pozwolę 
sobie na dygresję: robiliśmy badania dla ujęć wody i wy-
starczyło wpompować jeden hydrowęzeł w takiej rynnie 
kopalnej i na 4–5 km szedł lej depresji w tych formach, więc 
będzie prawdą… Nie mam żadnych obliczeń na temat lejów 
odprężających, ale one by były znacznie większe, sięgały-
by… Wymienię nie kilka, a kilkanaście… Ten, o którym 
mówił profesor Górski, być może… Bo by się dopiero 
oparły o Barycz, nie ma dwóch zdań, więc te modele by 
wyglądały bardziej w taki sposób.

Tak wygląda to, co, bym powiedział, jest szczególnie 
niedoceniane. Otóż na tym obszarze przez całe pięćdzie-
siąt lat trwały prace, poszukiwania złóż wodnych w takich 
właśnie trudnych strukturach. Czy to są doliny kopalne, czy 
otwarte, jak tu rzeki Dąbrocznej, albo tak zwane doliny 
pogrzebane – bezcenne źródło wody do picia, bo tu nie ma 
tych zagrożeń, o których mówił profesor Górski. Te złoża 
wody uległby, bym powiedział, wykasowaniu.

Na czym polega ten problem, który chcę naświetlić? 
W Koninie odwadnia się i buduje odkrywkę, a następnie za-
sypuje, ale wszędzie wokoło są jeszcze piaski z wodą i kopal-
nia odtwarza te ujęcia. A tu sytuacja jest dużo gorsza – otóż 
tych złóż odtworzyć nie można, a przecięte na odkrywce… 
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koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, jak 
i zmienione przepisy prawa, w tym prawa geologicznego 
i górniczego, które wymagają wprowadzenia złóż do pla-
nu zagospodarowania województwa. Z kolei z koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju wynika obowiązek 
określenia obszarów funkcjonalnych dla obszarów zalega-
nia strategicznych złóż.

Samorząd województwa, przyjmując plan zagospodaro-
wania przestrzennego, oczywiście respektuje zarówno stra-
tegię uchwaloną wcześniej przez samorząd, jak i politykę 
państwa, dlatego niezbędne jest przygotowanie informacji, 
która pozwoli określić politykę samorządu w odniesieniu 
do poszczególnych obszarów, w tym obszaru, który na tym 
etapie wydaje się nam obszarem konfliktowania dwóch 
podstawowych funkcji – z jednej strony wysoko rozwinię-
tego rolnictwa, a z drugiej strony potencjalnych obszarów 
wydobywania węgla brunatnego. Przygotowaliśmy opra-
cowanie, które jest źródłem informacji o terenie, o obsza-
rze zalegania wszystkich złóż od Czempinia na południe, 
czyli od Czempinia aż do Oczkowic. Omówione są w nim 
możliwe konsekwencje ochrony złóż oraz konsekwencje 
podjęcia działań eksploatacyjnych.

Poza informacją opracowanie zawiera także rekomen-
dacje. Rekomendacje do opracowań specjalistycznych po-
winny stanowić wypełnienie wszystkich możliwych ana-
liz, które pozwolą zbilansować zyski i straty wynikające 
z podjętych decyzji. To, co już tutaj przedstawili panowie 
profesorowie, to jest dopiero początek dodatkowych analiz. 
Dla każdej z gmin położonych w obszarze, którego dotyczy 
opracowanie, jest szczególna analiza pokazująca wszystkie 
możliwe konsekwencje podjętych decyzji.

Polityka samorządu województwa jest zawarta w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie obowią-
zuje plan z roku 2010, ale w ciągu dwóch lat zostanie 
opracowana nowa koncepcja, nowy projekt zawierający 
te elementy, które, jak mówiłem, są określone zarówno 
w koncepcie przestrzennego zagospodarowania kraju, 
jak i w zaktualizowanej strategii rozwoju województwa. 
I dla tego obszaru, o którym dzisiaj mówimy, w planie 
zagospodarowania przestrzennego wskazujemy obszar 
intensywnego rolnictwa, a w celu operacyjnym strate-
gii mówi się o poprawie przyrodniczych warunków dla 
rozwoju rolnictwa. Zarówno plan, jak i strategia mówią 
o racjonalnym wykorzystaniu złóż kopalin w swoim celu 
operacyjnym i o racjonalnym gospodarowaniu zasobami, 
które nie wywołują nadmiernych ograniczeń czy konse-
kwencji w przypadku ich eksploatacji.

Plan zagospodarowania przestrzennego preferuje przede 
wszystkim zrównoważony rozwój, rozwój uwzględniający 
także wszystkie możliwe i występujące na danym terenie 
czynniki endogeniczne. Uwzględnia politykę państwa, 
o czym mówiłem wcześniej, dotyczącą… To, co jest istotne 
i staje się coraz istotniejsze: rozwój w społeczeństwie oby-
watelskim powinien odpowiadać ambicjom społeczeństwa 
i być rozwojem wszechstronnym, dlatego uwzględniamy 
te elementy, które pozwalają nam opracować koncepcję 
rozwoju województwa jak najbardziej…

Tu pokazuję fragment planu województwa, obszar in-
tensywnego rolnictwa. Obszar ten w planie został ozna-
czony jako obszar o wyjątkowych cechach wyróżniających 

niać te tereny i dostarczać wodę dla rolnictwa, bo tam na-
prawdę jest krucho z wodą. Jeszcze dodam, że w rejonie 
Bełchatowa opad jest na poziomie 650 mm, w tych gra-
nicach, a tu jest na poziomie 520 mm. To też coś znaczy 
w tym zasilaniu. Lepiej, żeby było więcej wody opadowej, 
bo by było z czego odwadniać i z czego żyć.

Uważam, że ramowa dyrektywa wodna, a motto kon-
ferencji brzmiało… Woda jest najwyższym dobrem, jest 
ponad wszystko, nie jest produktem handlowym. Można 
powiedzieć, że woda stanowi narzędzie do wykluczenia 
omawianych terenów Wielkopolski z planów odkrywkowej 
eksploatacji węgla brunatnego ze względu na zachowanie 
bilansu wodnego, a także utrzymanie wysokiej kultury rol-
nej oraz zachowanie więzi społecznych na dotychczasowym 
harmonijnym poziomie. Mówię to z pełnym przekonaniem, 
nie występuję ani za, ani przeciw. Mówię to z troską o to, 
żeby nie popełniono błędu, który na setki lat uczyni ten 
obszar ziemią, powiedziałbym, przeklętą. Woda będzie tam 
wracać pięćdziesiąt albo i sześćdziesiąt lat. Nigdy tych gleb 
nie odbuduje się do tej struktury… Pokazywałem rolnictwo 
tam na południu, teraz na piaskach… Jak tu pracowałem… 
Myślę, że to jest dobre spotkanie, dobrze, że panowie z gór-
nictwa przyjechaliście, możemy popatrzeć obiektywnie, 
policzyć koszty łączone, koszty, które by były… Serdecznie 
dziękuję za wysłuchanie.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Wykład, który jest przystępny i zrozumiały dla wszyst-

kich, pokazuje, że problem nie jest taki łatwy do rozwiąza-
nia. Jest jeszcze czas, żeby go dosyć dogłębnie przemyśleć, 
tym bardziej że są jeszcze na terenie naszego kraju takie 
obszary, gdzie górnictwo węgla brunatnego być może jest 
łatwiejsze, bardziej akceptowalne, z ekonomicznego punktu 
widzenia może tańsze, a ze społecznego punktu widzenia 
nie tak dyskusyjne.

W tych dwóch wystąpieniach przedstawiono od strony 
naukowej to, co ewentualnie grozi, co pokazują badania, 
a teraz posłuchamy o tym, jak na tych obszarach wygląda 
kwestia społeczeństwa, współczesnej gospodarki, głównie 
rolnej, i jak mogłoby to wszystko wyglądać w przyszłości.

Proszę pana dyrektora Marka Bryla o wystąpienie pod 
tytułem: wpływ ochrony złóż węgla brunatnego i ich po-
tencjalnej eksploatacji na rozwój przestrzenny południo-
wo-zachodniej Wielkopolski. Informacja o opracowaniu 
Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego urzędu 
marszałkowskiego.

Dyrektor Wielkopolskiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Poznaniu 
Marek Bryl:
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Przedstawiam opracowanie, które zostało sporządzone 

w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego na 
potrzeby nowej generacji planu zagospodarowania prze-
strzennego, jako że obecnie plan zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z wymogami prawa, musi uwzględ-
niać zarówno przyjętą strategię rozwoju województwa, 
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nia przestrzennego na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym rozumiana jest jako zespół działań służących 
zarządzaniu zasobami węglu w celu ich racjonalnego wy-
korzystania, a także zachowania możliwości gospodarczego 
zastosowania poprzez zabezpieczenie dostępu do złóż oraz 
ich eksploatacji, a także zapobiegania działaniom prowa-
dzącym do jej utrudnienia, uniemożliwienia lub znaczne-
go podwyższenia jej kosztów. I to jest o tyle istotne, że 
wpisanie złóż na listę obiektów podlegających ochronie 
w zasadzie rodzi konsekwencje w postaci ograniczenia 
rozwoju danego obszaru, nawet w przypadku docelowego 
ich nieeksploatowania.

Konsekwencje ochrony – najpierw powiem o samej 
ochronie złóż – rozpatrywaliśmy w czterech wymiarach: 
społecznym, gospodarczym, przestrzennym i środowisko-
wym, chociaż trzeba jasno powiedzieć, że te wymiary się 
przenikają. Nie można mówić odrębnie o środowisku… Nie 
można mówić o wymiarze społecznym, jeśli jednocześnie 
nie patrzy się na to, że jedno wynika z drugiego. Żyjemy 
w środowisku, zależymy od środowiska, warunki życia, 
które sobie stwarzamy, są od niego uzależnione.

W wymiarze społecznym rozpatrzyliśmy cztery grupy 
zagadnień dotyczących tożsamości lokalnej, bezpieczeń-
stwa publicznego, jakości życia i kapitału ludzkiego. Już 
sama ochrona złoża spowoduje, że w tych małych ojczy-
znach zaczyna pojawiać się pewien strach: co będzie dalej, 
skoro nastąpi ograniczenie warunków życia. Z jednej strony 
ogranicza się możliwość działania, ogranicza się rozwój, 
zaczynamy się zastanawiać nad dalszym funkcjonowaniem 
w tym otoczeniu, a z drugiej strony mówi się o bezpie-
czeństwie publicznym, czyli na przykład o zaopatrzeniu 
w podstawowe nośniki energii, wodę. Mamy chronić ten 
obszar, a nie podnosić jego wartość, czyli tak naprawdę 
nie ma możliwości tworzenia, poza tymi najbardziej po-
trzebnymi, nowych sieci czy nowych ujęć wody. Jakość 
życia się pogarsza.

Skoro nie wprowadzamy nowych elementów, to pogar-
sza się jakość życia. Skoro mamy nie budować nowych osie-
dli, mamy nie tworzyć nowych zakładów pracy, bo mamy 
nie podnosić wartości terenu, to pogarszają się warunki 
rozwoju, edukacji, ale także następuje potężna dekapitali-
zacja całej… tego, co na tym obszarze już jest. A jeśli tak, 
to następuje zahamowanie rynku pracy i wzrost bezrobocia, 
bo przedsiębiorcy zaczynają się zastanawiać nad przenosze-
niem zakładów, bo nie mogą rozwijać tego, co jest na miej-
scu. A pamiętajmy, że jest to, nazwijmy to, obszar zasobowy 
dla wielu zakładów i firm mieszczących się poza obszarem 
samych złóż, ale w obszarze, który my określiliśmy jako 
obszar intensywnego rozwoju rolnictwa.

W schemacie koncentracji przestrzennej… W przy-
padku konsekwencji ochrony w wymiarze społecznym 
możemy mówić o tym, że wszystkie zjawiska, które będą 
tam występowały, będą powodowały działania obniżające 
jakość życia. Na rynku pracy nastąpi zachwianie, dostęp 
do poszczególnych mediów, do usług będzie coraz mniej-
szy. Mówimy tylko o ochronie złóż. Jeśli teraz rozpatrzy-
my wymiar gospodarczy… Skoro następuje ograniczenie 
rozwoju, to pojawia się pytanie o możliwość dofinanso-
wywania rozwoju na przykład z funduszy europejskich. 
Czy dla obszarów, jednostek, zakładów, które korzystają 

go ze wszystkich innych terenów ze względu na olbrzymią 
koncentrację produkcji rolnej, która wielokrotnie przekra-
cza… O około 20% przekracza średnią wydajność rolnic-
twa na innych obszarach wysokiej przydatności rolniczej, 
nie w ogóle. Jest to obszar o olbrzymich tradycjach go-
spodarowania. Mówimy tu o możliwym przekształceniu 
obszarów rolniczych w tereny przemysłowe i wynikających 
z tego konsekwencjach po to, żeby w polityce samorządu 
jasno określić kierunek rozwoju tego obszaru.

Z jednej strony mamy limitowany obszar konfliktowy 
występowania złóż węgla brunatnego, a z drugiej strony 
obszar ten jest scharakteryzowany i określone są wszystkie 
potencjały rozwojowe. Staramy się również określić moż-
liwe konsekwencje zarówno ochrony… jak i eksploatacji 
węgla na tym obszarze, rozpatrując to w czterech płaszczy-
znach – w sferze gospodarki, w sferze społecznej, w sferze 
przestrzeni i w sferze dotyczącej środowiska.

Oczywiście energetyka… Polityka energetyczna pań-
stwa uwzględnia bezpieczeństwo energetyczne, w związku 
z tym już zostało zmienione prawo geologiczne i górnicze. 
Teraz oczekujemy na rozporządzenie w sprawie wykazu 
złóż węgla brunatnego o znaczeniu strategicznym. Jeśli 
pokaże się takie rozporządzenie, to z mocy koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju obszary te staną 
się obszarami funkcjonalnymi i powinny zostać pokazane 
w planie zagospodarowania przestrzennego województw. 
Jeśli pojawi się rozporządzenie, to już zadaniem wojewody 
będzie określenie zasad gospodarowania na tym obszarze, 
czyli określenie możliwych czy potencjalnych, czy zaka-
zanych… Pokazanie tylko tych działań, które są możliwe 
na tym obszarze, aby chronić złoża, czyli nie doprowadzać 
do wzrostu ich wartości.

Jeśli nastąpi eksploatacja, to konsekwencje są już zu-
pełnie innego rodzaju. Dla porównania pokazuję jeszcze 
raz, chociaż panowie hydrogeolodzy już wcześniej poka-
zywali różnice… To jest ta sama skala, są trzy złoża… Tu 
jest przekrój w rejonie złóż koło Konina, tu jest przekrój 
złóż w rejonie Gostynia, a tu przekrój złoża Oczkowice. 
Widzimy, że dotyczy to zarówno głębokości, jak i grubości 
samego złoża. Czyli z jednej strony mówimy o utrudnie-
niach dostępu, ale z drugiej strony mówimy o tym łakomym 
kąsku, który zalega pod ziemią.

Celem opracowania jest ocena wpływu samej decyzji 
o wpisaniu złóż na listę złóż strategicznych, bo tu już są 
poważne konsekwencje, jeśli chodzi o ochronę tego ob-
szaru przed zmianą sposobu zagospodarowania, podno-
szeniem wartości i możliwymi konsekwencjami później-
szych działań. Objęliśmy opracowaniem jedenaście gmin, 
które obejmują zarówno Rów Poznański, jak i te poten-
cjalne złoża węgla brunatnego w rejonie Krobi, Miejskiej 
Górki i Ponieca. Już mówiłem, że przede wszystkim jest 
to charakterystyka obszaru we wszystkich aspektach, któ-
re występują, i wszystkich elementów zagospodarowania 
przestrzennego. Oddzielnie mówimy o konsekwencjach 
dotyczących ochrony i oddzielnie o konsekwencjach doty-
czących eksploatacji. Omówię to w dalszej części.

Nie ma definicji, która jednoznacznie mówiłaby o tym, 
co to znaczy ochrona złóż. Posłużyliśmy się jednym z wy-
roków sądu, który jasno określił, że ochrona złóż węgla 
brunatnego będąca elementem zintegrowanego planowa-
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chronić grunty, których wartość się obniży i które są prze-
znaczone do likwidacji. Jeśli mamy wzbogacać zasoby 
środowiska w ramach zrównoważonego rozwoju, to pytanie 
jest takie: jak zachowywać się w sytuacji podejmowania 
działań, które nie mają podnosić wartości tej przestrzeni, 
także wartości środowiska? Generalnie doprowadzamy do 
ograniczenia możliwości rozwijania i różnicowania struk-
tury ekologicznej, ograniczenia możliwości wzbogacania 
systemu przyrodniczego.

W tych samych wymiarach rozpatrywaliśmy konse-
kwencje decyzji o eksploatacji. Konsekwencje ochrony 
dotyczą okresu od momentu wpisania złóż do rejestru złóż 
strategicznych do momentu eksploatacji. Teraz mówimy 
o eksploatacji, o konsekwencjach eksploatacji. W tych sa-
mych wymiarach… Już nie mówimy o zagrożeniu, mówi-
my o likwidacji dotychczasowych walorów biotycznych, 
kulturowych, krajobrazowych w rejonie Krobi. Pokazujemy 
pewną specyfikę tego obszaru, jaką stanowi grupa regional-
na Biskupianie. Jest to szczególna grupa społeczna, która 
wykształciła się tam przez ostatnich kilkaset lat, charak-
teryzująca się szczególnym podejściem do pracy, mająca 
silnie zakorzenione tradycje rodzinne i przywiązanie do 
ziemi, a także podejmująca wiele inicjatyw kulturalnych. 
Jeśli nastąpi eksploatacja, to nastąpi też przerwanie tego, co 
dotychczas funkcjonuje na tym obszarze, czyli likwidacja 
dotychczasowych miejsc pracy nie tylko w obszarze rolni-
czym, ale także w całej szerokiej sferze otoczenia rolnictwa, 
a więc w obszarze usług czy szkolnictwa.

Pokazujemy tutaj wartości, które dotyczą całego obsza-
ru, jedenastu gmin. Oczywiście nie będzie to nigdy cały 
obszar i nie będzie to jednorazowo cały obszar, ale mówimy 
o tym, że, tak jak panowie już pokazywali, zagrożeniem 
jest to, że nie nastąpi odtworzenie… Czyli de facto po 
kolei dochodzimy do pewnych wartości, które należy zsu-
mować na całym obszarze, chociaż postępowanie – tak 
wynika z przytoczonych cyfr i analiz – będzie zajmowało 
pięćdziesiąt lat.

Następuje likwidacja źródeł pracy i źródeł dochodu 
związanych z produkcją rolniczą, usługami rolniczymi 
i szkolnictwem rolniczym na rzecz powstania innych miejsc 
pracy związanych z eksploatacją surowców oraz ewentual-
nie usługami i działalnością towarzyszącą kopalniom. Po 
drodze obniża się jakość życia, bo eksploatacja obejmuje 
na razie fragment terenu, ale przerywa istniejące nam do-
tychczas struktury zarówno funkcjonujących systemów 
przyrodniczych, jak i – o tym będzie dalej – bezpieczeństwa 
w obszarze tego środowiska, w którym czujemy się najle-
piej. Z jednej strony pojawia się bezrobocie strukturalne, 
czyli bezrobotni rolnicy, a z drugiej – rynek pracy innego 
typu. Pytanie: czy zapotrzebowanie na ludzi o takim profilu 
wykształcenia… W wymiarze gospodarczym następuje 
zmiana struktury dochodów. Samorządy lokalne z jednej 
strony tracą podatki związane z produkcją rolną, a z drugiej 
zyskują wpływy z podatku związanego z funkcjonowaniem 
kopalni. Ale o ile tamten podatek jest, możemy powiedzieć, 
podatkiem stałym i nieograniczonym w czasie, o tyle za 
dwadzieścia pięć lat na danym obszarze kopalni już nie 
będzie, więc… Czyli mówimy o czymś, co zmienia struk-
turę wydatków, dochodów, ale także zmienia ją i wyraźnie 
różnicuje w czasie.

ze środków unijnych… Czy będzie można korzystać ze 
środków unijnych w przypadku działań, które za chwilę 
mają być zlikwidowane? Czy możemy podnosić standard 
życia, tworzyć nowe ujęcia wody, rozwijać przedsiębior-
stwa, skoro nie możemy podnosić wartości terenu? To jest 
to otoczenie infrastrukturalne i gospodarcze.

Tak naprawdę następuje nie tylko likwidacja czy zanie-
chanie działalności w sferze produkcji rolniczej, ale także 
w całej sferze towarzyszącej działalności rolniczej, w sferze 
usług, szkolnictwa… Jeśli przedsiębiorstwa się nie rozwi-
jają, to tracą swój główny… czyli przestają być konkuren-
cyjne. Ponieważ nie będą mogły się rozwijać, będą traciły 
na rynku w stosunku do firm z nimi konkurujących.

Samorządy lokalne w okresie ochrony złoża, w okresie 
oczekiwania na decyzję o rozpoczęciu lub nierozpoczy-
naniu eksploatacji muszą podejmować działania chronią-
ce mieszkańców przed negatywnymi skutkami. Dzisiaj 
możemy powiedzieć, że każda z gmin planuje rozwój, 
planuje nowe tereny rozwojowe, nowe tereny osiedleń-
cze. W przypadku ochrony złóż należy podjąć działania 
ograniczające rozwój na tych obszarach i jednocześnie 
wskazać obszary, które będą mogły się rozwijać poza ob-
szarem podlegającym ochronie. I znowu wskazujemy, że 
ochronie podlega złoże. Panowie to pokazywali tylko pod 
kątem jednego elementu dotyczącego wody, ale w zakresie 
rozwoju będzie to dotyczyło także obszarów położonych 
w bliskim, a nie tylko najbliższym, sąsiedztwie obszaru 
zalegania samego złoża.

W wymiarze przestrzennym każdą gminę zajmuje… 
Mamy studium zagospodarowania przestrzennego, mamy 
plany miejscowe, mamy swoje programy i wizje rozwoju 
i przy okazji ochrony złoża należy zacząć je weryfikować. 
Jak głęboko weryfikować i w jakim czasie weryfikować, nie 
wiemy z uwagi na to, że nie został określony termin tej we-
ryfikacji, termin ochrony. To zadanie, jak mówiłem, będzie 
polegało… Zobowiązanie administracji, ale nie zmieni to 
faktu, że konsekwencje będą widoczne w poszczególnych 
gminach, które są położone w obszarach zalegania złoża, 
czy na obszarach, w których zalegają złoża.

Konieczność opracowania nowej polityki przestrzen-
nej może się znowu okazać działaniem w pewnej próżni 
z uwagi na to, że do końca nie jest jasno określone to, jakie 
tereny i w jakim zakresie będą mogły zostać uruchomio-
ne. Nie wiadomo też, czy społeczeństwo, które będzie 
musiało emigrować z obszarów potencjalnej eksploatacji, 
wybierze właśnie takie obszary. Nie jesteśmy w stanie 
zamknąć polityki przestrzennej w jednej gminie. To jest 
pytanie, czy możemy mówić o konsekwencjach w jed-
nym powiecie. Jakie będą zachowania społeczne? To jest 
bardzo poważne zagadnienie, w przypadku którego nie 
potrafimy przewidzieć, jakie będą konsekwencje samej 
ochrony złoża.

Na posiedzeniach rady środowiska pojawiają się nam 
dwa aspekty. Pierwszy to jest kwestia tego, czy nadal bę-
dziemy chronić obszary o wysokich walorach przyrod-
niczych, skoro w perspektywie nie będzie tych walorów. 
Czyli pojawia nam się… Obniża się jakość środowiska, bo 
jeśli nie możemy… Teoretycznie obowiązuje nas ochrona 
gruntów rolnych, bo tak jest to ustawowo… Praktycznie 
rzecz biorąc, zaczynamy się zastanawiać nad tym, po co 
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wierzchnie lasów dębowych. I pytanie: czy przy obniżonej 
powierzchni wód gruntowych lasy zostaną zachowane? Czy 
ta struktura drzewostanu będzie mogła funkcjonować?

Zdaje się, że coś tu się zacięło…
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Niestety, ja nie 

pomogę.)
Uruchomimy to…
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Może zresetować 

i na nowo…)
Schemat koncentracji przestrzennej…
(Głos z sali: Musimy go wyłączyć.)
…każdy z tych elementów, o których mówiłem, zawsze 

pokazuje koncentrację tych zjawisk w zależności od stopnia 
nasilenia. Przyjęta siatka występowania zjawisk i przyjęte 
graficzne oznaczenie pokazuje, gdzie te elementy będą 
w największym stopniu występowały i gdzie to oddziały-
wanie jest największe.

Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, nie można 
rozpatrywać tych wymiarów indywidualnie, czyli poje-
dynczo. Tracimy coś na środowisku, zyskujemy coś na 
gospodarce. Tracimy coś w wymiarze społecznym, zy-
skujemy… To wszystko jest powiązane. Jeśli ruszymy 
element przestrzenny, to bardzo silnie wchodzimy w ele-
menty środowiska, w relacje społeczne, w konkurencyjność 
przedsiębiorstw. Każdy z tych elementów jest powiązany 
z kolejnym, dlatego opracowanie jest bardzo szerokie. Nie 
omawiam wszystkich elementów tego opracowania, dlatego 
że nie jest to możliwe, ale powiem, że kończymy je dwoma 
zagadnieniami.

Podajemy rekomendacje dla opracowań specjalistycz-
nych, czyli tych opracowań, które powinny zostać zrobione 
po to, żeby bilans wszystkich możliwych konsekwencji 
został jasno określony. Panowie też tylko zasygnalizowali 
możliwe konsekwencje i skutki w odniesieniu do wód, 
utraty wód powierzchniowych, utraty wód podziemnych, 
zasolenia. My pokazujemy w poszczególnych warstwach, 
czyli zarówno dotyczących środowiska, strefy społecznej, 
jak i rolnictwa, jakie są konieczne nowe opracowania, które 
jednoznacznie określałyby dalsze możliwe skutki i konse-
kwencje podjętych działań.

Profesor Domański z Uniwersytetu Ekonomicznego 
opracował dla nas ekspertyzę dotyczącą efektów podtrzy-
mywania endogenicznego wzrostu gospodarki lokalnej 
opartej na dotychczasowych atutach tego terenu, czyli 
wykorzystaniu tego, co jest potencjałem tkwiącym w tym 
terenie, niezwiązanym z eksploatacją węgla.

Zwracamy też uwagę na skutki ekologiczne – dzisiaj 
polityka Unii Europejskiej sięga dalej i mówimy o świad-
czeniach, o wycenie świadczeń ekosystemów. Na konfe-
rencji na uniwersytecie mieliśmy prelekcję o tym, że tak 
naprawdę powinniśmy rozpatrywać środowisko nie w kate-
goriach wyciętych drzew i żywności produkowanej na da-
nym obszarze, ale w kategoriach możliwych zysków i strat 
wynikających z tego, że nie ma produkcji tlenu, że nie ma 
pochłaniania dwutlenku węgla na bardzo dużym obszarze 
i w bardzo długim okresie. Te rekomendacje przedstawiamy 
do kolejnych opracowań specjalistycznych.

Kilka wniosków. Wielkopolska jest regionem o tradycji 
dobrego gospodarowania opartej na wykorzystaniu zróżni-
cowanych warunków środowiska z perspektywą rozwoju 

Likwidacja systemów komunikacyjnych czy urządzeń 
infrastruktury oczywiście jest do odbudowania i do zmiany, 
ale nigdy nie dzieje się to od razu i nie dzieje się niejako 
w systemie. Zwracamy uwagę na to, że w pewnym sensie 
następuje likwidacja i utrata dotychczasowych powiązań 
zarówno gospodarczych, infrastrukturalnych, drogowych, 
jak i tych społecznych. Likwidacja poszczególnych go-
spodarstw rolnych – trzeba to powiedzieć – to likwidacja 
małych przedsiębiorstw. To są podmioty gospodarcze i nie 
powinniśmy rozpatrywać gospodarstw jako sumy budyn-
ków i hektarów, tylko jako pewną wartość produkcyjną 
przedsiębiorstw, których jest tam kilkanaście. Średnia wiel-
kość gospodarstwa rolnego na tym obszarze, czyli w rejonie 
Krobi, wynosi ponad 15 ha, a więc więcej niż wynosi śred-
nia krajowa. Bardzo duży odsetek stanowią gospodarstwa 
o już docelowej strukturze powierzchniowej.

Możemy powiedzieć, że w wymiarze przestrzennym 
konieczne jest ukształtowanie nowej polityki przestrzennej, 
czyli pojawiają się nowe uwarunkowania. Pytanie teraz: na 
ile nadążymy przy tych zmianach? Kiedy ta jakość prze-
strzeni, która dzisiaj jest nam znana, systemy przyrodni-
cze, powiązania gospodarcze, relacje społeczne… Kiedy to 
wszystko – w przypadku utraty dotychczasowej struktury 
funkcjonalno-przestrzennej, elementów dziedzictwa naro-
dowego na tym terenie, charakterystycznych elementów 
życia na tym obszarze – przestanie funkcjonować?

Jednocześnie pojawiają się zmiany w środowisku przy-
rodniczym. Panowie wyraźnie zwrócili uwagę na kwestię 
osuszania tego obszaru – znikają małe strumyki, pojawia 
się to, co oznacza zupełnie inną relację… Chodzi o nawod-
nienie terenów rolnych. Specyfiką tego obszaru jest to, że 
mimo małego poziomu opadów, rzędu 450 ml, tereny te 
funkcjonują jako bardzo dobre tereny rolnicze, bo struktura 
geologiczna tego obszaru powoduje zatrzymanie wilgotno-
ści w glebie praktycznie przez cały rok bez konieczności 
deszczowania tych obszarów i korzystania z wód opado-
wych zgromadzonych na tym obszarze.

Przekształcenia rzeźby terenu jednoznacznie wpłyną 
na likwidację tego typu działalności, ale jednocześnie będą 
miały wpływ na działalność rolniczą w otoczeniu. Nowa 
polityka przestrzenna musi pojawić się w każdej z gmin, 
ale musi się też pojawić w województwie – dla całego 
obszaru musi zostać określona nowa polityka rozwoju, 
bo, jak pokazywałem na początku, obszar zalegania złóż 
jest położony w centrum tego najcenniejszego obszaru rol-
niczego. Nie można powiedzieć, że wycinamy kawałek, 
a reszta funkcjonuje. Konsekwencje – panowie profeso-
rowie jednoznacznie to pokazywali – są szersze. Przede 
wszystkim chodzi o to, że system środowiska przyrodni-
czego funkcjonuje… Wycięcie czegokolwiek przerywa 
system funkcjonowania. Nie przyzwyczailiśmy się jeszcze 
do tego, że… Nagle przerywamy korytarze migracji zwie-
rząt i roślin. Nie doceniamy tego elementu w życiu, ale 
jednak mówimy o tym, że przerywamy system korytarzy, 
system przyrodniczy, węzłowy. Korytarze uzupełniające, 
całe powiązania…

Następuje wzrost zanieczyszczenia powietrza, na-
stępują zmiany w stosunkach wodnych na powierzchni, 
zmiany w relacjach… Zmienia się roślinność z uwagi na 
obniżenie… W otoczeniu zalegania złóż są lasy, duże po-



117. posiedzenie Komisji Środowiska14

Teraz chciałabym, proszę państwa, ogłosić krótką, pół-
godzinną przerwę i zaprosić piętro wyżej do tego małego 
bufetu. Tam będzie możliwość wypicia kawy i herbaty, 
nie jakiejś bardzo atrakcyjnej, ale… Będzie można nawet 
przegryźć jakieś ciasteczko, chociaż nie własnego wypie-
ku. Potem wrócimy jeszcze do wystąpienia pana profe-
sora Ratajczaka i pan profesora Szewczyka. Pan profesor 
Ratajczak jest już obecny i rozpocznie tę drugą część, 
a pan profesor Szewczyk dojedzie. Jest to prawnik, pro-
fesor prawa z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, i będzie mówił o sprawach prawnych w kon-
tekście środowiska. Potem będzie dyskusja. Będziemy 
słuchali zarówno przedstawicieli PAK Górnictwo, jak 
i wszystkich państwa tutaj obecnych. Mamy czas do go-
dziny 15.00, tak że, jak myślę, zdążymy i wszystkiego 
wysłuchać, i podyskutować.

Ogłaszam przerwę do godziny 13.15, 13.20, a potem 
zapraszam na salę. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Przerwa się skończyła. Zapraszam.
Apeluję o zajęcie miejsc i przyciszenie rozmów, dlatego 

że musimy zapewnić komfortowe warunki prelegentowi.
Wznawiam obrady komisji po przerwie.
Oddaję głos panu profesorowi Ratajczakowi. Będzie to 

wystąpienie pod tytułem „Zasady zrównoważonego rozwo-
ju a potencjalna eksploatacja kopalni odkrywkowej węgla 
brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce”.

Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Kierownik Zakładu 
Ekonometrii Przestrzennej w Instytucie 
Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej 
na Wydziale Nauk Geograficznych 
i Geologicznych 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Waldemar Ratajczak:
Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Proszę państwa, bardzo się cieszę, że mogę w tak za-

cnym i znakomitym gronie wystąpić z jednej strony jako 
reprezentant Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, a z drugiej jako prezes ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia „Gospodarka Przestrzenna”. Tak więc będę 
prezentował tu zarówno podejście naukowe, jak i w dużym 
zakresie podejście społeczne.

Proszę państwa, jakakolwiek działalność, w tym tak-
że oczywiście działalność z zakresu górnictwa, musi się 
zderzyć z zagadnieniami, które wszyscy państwo w za-
sadzie znacie, to jest z kwestiami zrównoważonego roz-
woju. Problemy zrównoważonego rozwoju pojawiły się 
w skali globalnej w 1992 r., kiedy to na konferencji w Rio 
de Janeiro przyjęto zasady zrównoważonego rozwoju. Od 
tego czasu właściwie zarówno państwa, jak i organizacje 
działają w takim kierunku, aby rozwój bieżący, ale tak-
że rozwój przyszły, ten, z którego będą mogły korzystać 

uwzględniającego potencjał endogeniczny. To jest wniosek 
także do planu województwa: rozwój wszechstronny, roz-
wój zrównoważony jednocześnie. Wysoki poziom wielko-
polskiego rolnictwa jest jednym z elementów stabilnego 
i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. 
Ten obszar pokazuje, że jest tam stosunkowo niski wskaź-
nik bezrobocia, że nie ma konfliktów społecznych, że jest 
bardzo wyraźna stabilizacja. Produkcja rolnicza, zwłaszcza 
produkcja żywności wysokiej jakości… Taka żywność jest 
i będzie produktem pierwszej potrzeby, zwłaszcza w per-
spektywie bardzo dużego przyrostu ludności świata. Mówi 
się, że za lat pięćdziesiąt będzie nas o dwa miliardy więcej. 
Jednocześnie w kontekście ocieplenia się klimatu mówi się 
o tym, że będzie ubywało terenów o wysokiej przydatności 
rolniczej, bo albo zostaną zalane, albo zabudowane.

Mówimy o rolnictwie, które nie tylko funkcjonu-
je na tym obszarze, ale też stanowi bazę surowcową dla 
Pudliszek, mleczarni w Gostyniu, wielu zakładów produk-
cji mięsnej, czyli nie tylko położonych na tym obszarze, ale 
i położonych w otoczeniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że surowce mają wartość nieprzemijającą, ale pytanie jest 
o uzasadnienie wykorzystania ich teraz. Bo technologie 
się zmieniają i być może za lat kilkadziesiąt będzie można 
eksploatować ten węgiel, a może nie będzie takiej potrzeby, 
może energetyka rozwinie się nam w inny sposób. Trzeba 
się zastanowić. Nie tracimy wartości, nie tracimy tych za-
sobów, ale czy to ma być dominujący kierunek rozwoju 
tego obszaru województwa już teraz?

Tym, co jest istotne dla Wielkopolski, ale także dla 
Polski, jest kwestia zasobów wody. Polska należy do kra-
jów europejskich o najniższych zasobach wody pitnej. 
Wielkopolska od lat pięćdziesiątych uznawana jest za ob-
szar stepowienia. Profesor Krygowski kiedyś użył takiej 
nazwy i ona funkcjonuje. Chodzi o to, że zmienia się szata 
roślinna, która zaczyna przybierać cechy szaty charaktery-
stycznej dla obszarów suchych. Zatem pytanie jest takie: 
czy nie należy traktować wody jako zasobu surowcowego 
przynajmniej tak samo ważnego jak… a być może najważ-
niejszego zasobu surowcowego?

I wniosek ostateczny: na pewno eksploatacja węgla i roz-
wój gospodarczy obszaru opartego na węglu, na rozwoju to-
warzyszących wydobyciu węgla zakładów jest czynnikiem 
bardzo intensywnego rozwoju gospodarczego, ale mamy 
świadomość tego – to za chwilę pojawi się na obszarach, 
gdzie eksploatacja będzie się kończyć – że jest to krótki 
okres w rozwoju gospodarczym. To jest kwestia jednego 
pokolenia, niecałego pokolenia, mówimy o pięćdziesięciu 
latach, a ta funkcja, którą ma ten teren, jest, można powie-
dzieć, funkcją odwieczną i wieczną. Tak że jeśli zbilansu-
jemy to w bardzo długim okresie, to być może rachunek 
zysków i strat będzie zupełnie inny. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, po dotychczasowych wystąpieniach 

widzimy, że sprawa może być traktowana emocjonalnie, 
może być traktowana ekonomicznie, a najlepiej by było, 
gdybyśmy traktowali ją zgodnie z duchem ramowej dy-
rektywy wodnej.
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styczny wydźwięk, bo zasoby naturalne zmniejszają się, 
liczba ludności rośnie, ale potem spada, zanieczyszczenie 
środowiska rośnie, a potem spada, bo już właściwe nie ma 
kto produkować zanieczyszczeń. Krótko mówiąc, stosując 
bardzo wyrafinowane narzędzia, zakładano, że mniej wię-
cej w latach 2025–2030 gospodarka światowa się załamie 
i społeczeństwa zostaną zdegradowane do gospodarki pry-
mitywnej, jeżeli w ogóle ktoś przeżyje.

Ale to okazało się niesłuszne, dlatego że – jak w przy-
padku każdego przewidywania – nigdy nie mamy pew-
ności, jaki będzie rezultat końcowy. Nie ma na świecie 
nikogo, kto wiedziałby, co będzie za dziesięć lat, można 
tylko wymyślać przyszłość, a najlepszym sposobem wy-
myślania przyszłości jest oczywiście nauka. Dlatego, jak tu 
widzimy, w świetle doświadczeń prowadzonych od 1960 r., 
także w świetle doświadczeń, które prowadzono w latach 
następnych, jedną z najbardziej podstawowych głoszo-
nych wtedy i obecnie zasad jest zasada wytwarzania energii 
elektrycznej z innych źródeł niż tylko paliwa kopalne, do 
których – jak wiadomo – zaliczany jest zarówno węgiel ka-
mienny, brunatny, jak i gaz czy ropa naftowa. Ten problem 
państwo znacie, ja nie będę go tu szczegółowo omawiał. 
Wiadomo, że jeśli mamy myśleć o przyszłości w sposób 
optymistyczny, to po prostu sposób postępowania, z którym 
spotykaliśmy się w przeszłości i spotykamy się obecnie, 
musi ulec zmianie.

Tutaj mamy tabelę, która pokazuje w sposób bardzo 
oczywisty, jak bardzo ulega zmianie przekształcenie energii 
podstawowej. Podstawową energią dla wszystkich sys-
temów na Ziemi jest oczywiście energia słoneczna. Bez 
energii słonecznej świat zginie. Mniej więcej za piętnaście 
miliardów lat, może trochę wcześniej, Słońce i tak zgaśnie, 
więc ta energia też nie będzie dostępna. Krótko mówiąc, 
proszę państwa, najlepiej byłoby korzystać wprost z energii 
słonecznej.

Tutaj mamy rycinę zaprezentowaną przez profesora 
Nowickiego, byłego ministra ochrony środowiska. Ona 
pokazuje, jak wielki jest zasób energii słonecznej. Potem 
jest energia wiatrowa, która oczywiście także pochodzi 
od energii słonecznej, biomasa, potem energia wodna. 
Wreszcie światowe zapotrzebowanie na energię w ogóle. 
Okazuje się, że zasoby energetyczne, które docierają do 
Ziemi ze Słońca, są gigantyczne.

Proszę państwa, nie będzie czasu na wysłuchanie 
prezentacji, choć myślałem, że znajdzie się taka chwila. 
W każdym razie zachęcam państwa, ja potem podam adres, 
żebyście państwo zapoznali się z prezentacją Ala Gore’a 
z 18 stycznia tego roku z Davos, w której on pokazał pro-
blemy związane z energią i potrzeby wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych. W każdym razie w ciągu jednej go-
dziny ze Słońca do Ziemi dociera tyle energii, ile cały świat 
potrzebuje w ciągu roku dzień po dniu, a w ciągu jedenastu 
dni do Ziemi dociera tyle energii, ile wynoszą wszystkie 
zasoby energetyczne świata. Tak, w ciągu jedenastu dni. 
Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę powinniśmy się 
zastanawiać nad tym, w jaki sposób pozyskać tę energię, nie 
dyskredytując innych sposobów pozyskiwania energii, bo 
– jak wiemy, przecież każdy z nas natychmiast to powie – 
wytwarzanie energii drogą przetwarzania energii słonecznej 
jest bardzo kosztowne. Owszem, na razie.

przyszłe pokolenia, był taki, by nie tracić tych zasobów, 
które można zachować, a także taki, by jakość życia ludzi 
była coraz wyższa lub przynajmniej pozostawała na tym 
samym poziomie.

Była tu już mowa o tym, że mamy wspólnie poszukiwać 
sposobów rozwiązania różnych problemów. Znane jest 
powiedzenie: przyczyną większości problemów jest wła-
śnie sposób ich rozwiązania. Jeżeli problemem dla Polski 
jest zapewnienie jej bezpieczeństwa energetycznego, to 
oczywiście trzeba poszukiwać rozwiązań. I to właśnie 
czynimy, przedstawiając różne zagadnienia, które z jednej 
strony wiążą się z wytwarzaniem energii, a z drugiej strony 
z czymś, co ma wartość nieprzemijającą dla człowieka, 
mam na myśli walory środowiska naturalnego.

Moje wystąpienie będzie miało cztery punkty. Jest ono 
dosyć obszerne, ale ja, wiedząc, że państwo jesteście już 
nieco znużeni, będę przyspieszał, tyle że będę podkreślał, 
zwracał uwagę na pewne ważne zagadnienia.

Na początku powiedzieliśmy: rozwój zrównoważony. 
Jest on zapisany także w naszej konstytucji, której art. 5 
głosi, że Polska rozwija się zgodnie z modelem zrówno-
ważonego rozwoju, a celem jest oczywiście zaspokajanie 
potrzeb zarówno społeczności obecnie żyjących, jak i spo-
łeczności przyszłych.

Proszę państwa, jak wiadomo, jest to problem złożony. 
Ja już nie chcę wnikać w samo zagadnienie zrównoważo-
nego rozwoju. Zakładamy, że ma on być taki, a my musimy 
się tylko zastanowić, co zrobić, mając na uwadze produkcję 
energii, aby zasady zrównoważonego rozwoju istotnie były 
spełnione i stworzyły możliwości dla przyszłych pokoleń. 
Są różne modele konceptualne. Tutaj mamy trzy przykłady. 
Ja nie będę ich omawiał. Proszę państwa, gdybyśmy mieli 
je omówić, to właściwie całe wystąpienie mogłoby się tylko 
na tym skupić. Ale widzimy tu takie ważne sprawy, jak na 
przykład nowy porządek moralny, subregion ekologiczny 
czy też styl życia. To przecież od nas zależy, czy będziemy 
nadmiernie eksploatowali środowisko, czy też nie.

Tu też jest coś istotnego, a mianowicie Agenda 21, 
czyli program na XXI wiek. Czy on ma mieć podstawy 
wynikające z dawnej polityki eksploatacji środowiska, to 
znaczy de facto polityki rabunkowej, o czym już wszyscy 
w świecie dobrze wiedzą, czy też mamy znaleźć nowe 
sposoby, nowe rozwiązania?

Widzimy też taki element tego modelu, który jest opisa-
ny jako mnożnik cztery i mnożnik dziesięć. To jest pewna 
zasada. Na przykład mnożnik cztery dotyczy naszego kraju. 
Jest to zasada, która głosi, że z 1 t surowca powinniśmy 
wytwarzać cztery razy więcej dobrobytu, a kraje wysoko 
rozwinięte – dziesięć razy więcej dobrobytu. Na czym to 
polega, to trudno w tym krótkim wystąpieniu opowiedzieć, 
ale na pewno powinniśmy rozwijać te zasady, które są 
związane z ekokapitalizmem, czyli z takim kapitalizmem, 
w którym do kwestii produkcji będą włączone także koszty 
zewnętrzne, o czym na ogół się zapomina. Chodzi nie tylko 
o koszty wewnętrzne, ale także o koszty zewnętrzne.

Proszę państwa, ten problem został naświetlony już 
w latach sześćdziesiątych, mamy odpowiednie materiały. 
Ta książka zdaje sprawozdanie już po trzydziestu latach 
funkcjonowania tego raportu, pierwszego raportu Klubu 
Rzymskiego. Widzimy, że ten raport miał bardzo pesymi-
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Tu widzimy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zużycie 
nośników energii pierwotnej w Polsce w latach 2000–2010. 
Oczywiście musi dominować węgiel, bo to jest nasz naj-
cenniejszy i najbardziej dostępny surowiec. Proszę wziąć 
pod uwagę to, że ani wystąpienia wcześniejsze, ani moje 
w ogóle nie mają na celu dyskredytowania tego faktu. To 
bardzo dobrze i w świetle sytuacji geopolitycznej dobrze 
się składa, że mamy niezależne źródła, surowce energetycz-
ne. Gdybyśmy byli takim krajem, jak na przykład Czechy 
czy Słowacja, to sytuacja byłaby gorsza. W każdym razie 
widzimy, że te programy działają i w ciągu dziesięciu lat 
nastąpił jednak lekki spadek udziału surowców energetycz-
nych, takich jak węgiel kamienny czy węgiel brunatny. Inne 
powoli, że tak powiem, zdobywają większy udział.

Wedle doktora Wilczyńskiego, którego rycinę tutaj 
przedstawiam, efektywność energetyczna, o czym też 
przedtem troszkę mówiłem, ma jednak wynikać z pro-
cesów dekarbonizacji. Czy to jest ważne? Zobaczymy za 
chwilę. Widzimy także, że Polska ma nie tylko złoża węgla 
brunatnego i kamiennego, ale ma także złoża gazu łupkowe-
go. Ta sprawa w tajemniczy sposób jakoś znika z dyskusji 
i nadzieje, które były nie tak dawno, może cztery, pięć lat 
temu prezentowane, teraz są jakoś wyhamowane.

Tu widzimy wydobycie i prognozę dotyczącą zasobów 
węgla brunatnego w Polsce. To także ze źródeł pana dok-
tora Wilczyńskiego. Widzimy, że wydobycie utrzymuje 
się mniej więcej na tym samym poziomie, a dzisiaj dysku-
sja dotyczy węgla, który wydobywany jest w kopalniach 
„Adamów”, „Bełchatów”, „Konin” i „Turów”. Tu są pro-
gnozy. Oczywiście to bardzo dobrze, że władze, zarządy 
tych zakładów czy producentów energii już myślą o tym, 
co zrobić, gdy w 2023 r. skończą się złoża w „Adamowie” 
czy na przykład w 2040 r. w „Koninie”. Coś z tym trzeba 
zrobić, trzeba się zastanowić, czy likwidować kopalnie 
i w krok za tym elektrownie, czy też nie. Jest sprawą jasną 
i zupełnie zrozumiałą, że jeśli ktoś jest wytwórcą energii 
na bazie węgla brunatnego czy kamiennego, to będzie szu-
kał nowych strategii. Dlaczego on miałby tego nie robić? 
Gdyby w tym kierunku nie patrzył, oznaczałoby to, że 
w ogóle nie powinien zajmować się tą sprawą.

Tyle że my musimy spojrzeć na tendencje globalne, na 
to, co się dzieje na świecie. Proszę państwa, na świecie, 
jak wiemy, zmierzamy jednak do tego… Może nie będę 
przedstawiał szczegółów, bo tu panowie wiedzą lepiej i na 
pewno za chwilę to jeszcze skomentują, ale nawiążę do 
wystąpień zarówno profesora Przybyłka, jak i pana dyrek-
tora Bryla odnośnie do kapitału produkcyjnego w zakresie 
rolnictwa w województwie wielkopolskim. Tutaj mamy 
przykład tego, co znaczy województwo wielkopolskie, 
jeżeli chodzi o produkcję żywca. Jest to bezwzględna 
dominacja.

W tym przypadku trzeba dodać pewien komentarz. 
Mianowicie mówimy o bezpieczeństwie wodnym, mówimy 
o bezpieczeństwie energetycznym. A co z bezpieczeństwem 
w zakresie żywności? Ten temat jakoś nam umyka. Proszę 
państwa, na świecie 20% ludzi nie ma dostępu do ener-
gii, 25% nie ma dostępu do wody bieżącej i mniej więcej 
21% nie ma normalnego dostępu do żywności, ponad 21% 
ludzi żyje za 1 dolara dziennie, a 27% za 3 dolary dzien-
nie. Proszę to sobie wyobrazić. Jeśli ktoś śledzi to, co się 

W związku z tym podejście, które nazywamy zrówno-
ważonym, zakłada z jednej strony bezpieczeństwo ener-
getyczne, z drugiej strony zrównoważone środowisko, 
jednocześnie wzrost i rozwój ekonomiczny.

To jest najnowsze opracowanie, opracowanie ze stycznia 
2015 r., można do tego sięgnąć. Widzimy wielki raport, 
dotyczący przyszłości energii w ogóle, energii elektrycznej. 
Jak państwo zechcecie, proszę też do tego sięgnąć. Tam są 
po prostu wyraźne wskazówki, nie tylko wskazówki, także 
wyliczenia i modelowania, które pokazują, że jeżeli rze-
czywiście mamy rozwijać się w sposób zrównoważony, to 
nie możemy lekceważyć energii elektrycznej, tym bardziej 
że mamy już w tej chwili pewne sposoby albo przynaj-
mniej nadzieję na to, że będziemy mogli gromadzić energię. 
Proszę zauważyć, że umiemy energię produkować, umiemy 
ją przesyłać, ale nie umiemy jej magazynować, oczywiście 
na dużą skalę. Jednak odkrycia ostatnich lat – między in-
nymi odkrycie grafenu, który jest warstwą jednoatomową, 
a jeśli ten grafen zanieczyścimy atomami helu, to staje się 
niezwykłym izolatorem – są naszą nadzieją na przyszłość.

Jak świat widzi rozwój energetyki w skali globalnej? 
Tu są źródła, które pokazywałem przed chwilą. Widzimy 
perspektywę do 2040 r. Choćbyśmy nie wiadomo co tu 
mówili, choćbyśmy zaklinali rzeczywistość, udział węgla 
w produkcji energii musi spadać. Wskazują na to fakty, 
które świadczą o zagrożeniach, ale o tym za chwilę. Nie 
będę omawiał tego szczegółowo. Proszę tylko zauważyć, 
że odnawialna energia w 2040 r. musi sięgać 24%, a z wę-
gla – 16%. To jest dla nas pewna wskazówka. Jak to wy-
gląda w tej chwili? Widzimy Stany Zjednoczone, Japonię, 
OECD. W tej chwili produkcja energii odnawialnej w Unii 
Europejskiej kształtuje się gdzieś na poziomie 17–18%. 
Ktoś powie: tak, ale to są bogate kraje. Nie tylko bogate 
kraje, bo to zależy także od innych czynników.

W tym opracowaniu kreśli się także pewną perspektywę 
co do tego, jakimi będziemy konsumentami, jakie drogi 
będą prowadziły do konsumpcji energii przez poszcze-
gólnych użytkowników. Państwo przecież byli świadkami 
niedawnej bardzo obszernej dyskusji, dotyczącej odnawial-
nych źródeł energii w Polsce. Ta ustawa stwarza możliwości 
do działania tak zwanych prosumentów, czyli i konsumen-
tów, i producentów.

Proszę państwa, zatem przyszłość należy – przynajmniej 
taka jest nadzieja – do pozyskiwania energii ze źródeł roz-
proszonych. Teraz mamy koncentrację, musimy przesyłać 
energię, a jakie straty są z tym związane, to najlepiej wiedzą 
ci, którzy się tym zajmują zawodowo. Jeżeli będziemy mieli 
rozproszone źródła energii, to po pierwsze, będziemy mieli 
tańszy sposób produkcji, a po drugie, będziemy mieli bez-
pieczeństwo. To właśnie o to chodzi. Jeśli wysiądzie wielka 
linia, to kilka milionów ludzi nie ma energii, jeśli źródła 
pozyskiwania energii będą rozproszone, to sytuacja będzie 
grubo, że tak powiem, grubo bardziej bezpieczna.

Jak to się odnosi do Wielkopolski? Pamiętamy, że 
Wielkopolska jest to trzeci region w Polsce, po regionie ma-
zowieckim, po Śląsku Wielkopolska jest trzecim regionem 
w Polsce pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Jak widzimy, są tu też przykłady instalowania źródeł energii 
odnawialnej w postaci elektrowni wiatrowych, ale to nie 
jest nasze zagadnienie na dzisiaj.
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Jest też coś bardzo ważnego w kontekście zmian w re-
gionach czy nawet w subregionach, mianowicie lokalna 
Agenda 21. Te dokumenty były dosyć chętnie opracowy-
wane pod koniec lat dziewięćdziesiątych i tuż po roku 2000, 
ale teraz jakoś od lokalnych agend się odeszło, a to jest 
duży, duży błąd. Myślę, że zwłaszcza środowiska samorzą-
dowe mają w tym względzie dużo do powiedzenia.

Oczywiście są różne zasady zrównoważonego rozwo-
ju. Istoty ludzkie są w centrum zainteresowania w proce-
sie zrównoważonego rozwoju, mają prawo do zdrowego 
i twórczego życia w harmonii z przyrodą. Jeżeli sobie 
uzmysłowimy, że my jako społeczeństwo ludzkie na Ziemi 
wytwarzamy – o tym wszyscy państwo wiedzą – gazy cie-
plarniane, a w szczególności CO2, to musimy wiedzieć, 
proszę państwa, że codziennie 110 miliardów t tych gazów 
dostaje się do atmosfery i tak jest przez cały rok. Jeżeli 
sobie uzmysłowimy, że energia, która zostaje wytworzona 
czy raczej zgromadzona przez warstwę szklarniową, czyli 
w przyziemnej warstwie powietrza, to jest energia czterystu 
tysięcy bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę, zrzu-
canych codziennie, przez cały rok, to my musimy o tym 
mówić, mając na uwadze perspektywę szerszą niż tylko 
perspektywa lokalna czy sublokalna.

Tu jest taka chyba szczególnie ważna zasada: zagadnie-
nia środowiska są najlepiej rozwiązywane na odpowied-
nim poziomie z udziałem wszystkich zainteresowanych 
obywateli. To wiadomo. W Polsce to też się dzieje, sam 
w tym biorę udział, bo jestem prezesem Stowarzyszenia 
„Gospodarka Przestrzenna”. Ale przecież obserwujemy 
aktywność społeczną na różnym poziomie i nawet niezrze-
szeni obywatele mają poczucie istnienia jakichś wartości, 
które powinniśmy pielęgnować i rozwijać, ponieważ ktoś 
po nas przyjdzie, my za długo na tym padole nie będziemy 
egzystować. Jest wiele takich zasad. Ja już nie będę ich 
odczytywał, w większości pewnie państwo je znacie.

Co może się dziać, jeżeli nie będziemy ich przestrzegać? 
Chciwość przejawiająca się w wielu działaniach ludzkich 
jest bardzo złym czynnikiem. Przykład najprostszy, kryzys 
od roku 2008 r. Państwo wiecie, że na świecie trzydzieści 
pięć tysięcy ludzi doprowadziło świat niemal do katastro-
fy. Chciwość. Czy musimy mieć wszystko i czy musimy 
mieć tego najwięcej? Tym bardziej że łatwo utracić dobra 
materialne. Dalej. To, czego doświadczamy właściwie co-
dziennie, choćby włączając telewizor, otóż ciągle mamy 
coś kupować. Czy to jest nam tak naprawdę potrzebne? 
Poza tym to, co mówił Jan Paweł II – tu gdzieś widziałem 
zdjęcia Jana Pawła II – materia nie może dominować nad 
ludzkimi potrzebami duchowymi, człowiek ma świado-
mość i musi być inną jednostką niż tylko efektem ewolucji, 
ożywioną materią. Co mówi świat? Świat się oczywiście 
tym przejmuje.

Mamy tu też opracowanie pod tytułem „Raport Klubu 
Rzymskiego” na następne czterdzieści lat, bo do 2052 r. 
Pokażę tu tylko kilka rycin, bo przecież państwo wiecie, że 
skoro już mam te ryciny, to one na pewno czegoś tam do-
wodzą. Dowodzą na przykład tego, że rośnie poziom trzech 
oceanów, że wzrasta też temperatura. Proszę państwa, rok 
2014, który właśnie minął, był rokiem z najwyższą średnią 
temperaturą od czasu rozpoczęcia dokonywania pomiarów. 
Nigdy wcześniej nie było roku, który byłby cieplejszy. 

dzieje w świecie, to zauważy, że wielkie transnarodowe 
korporacje, na przykład Seiko czy Sony, wykupują wielkie 
obszary rolne – na przykład Madagaskar nie ma już prawie 
żadnych własnych terenów – po to, żeby w przyszłości 
produkować żywność, której będzie brakowało, bo dzisiaj 
jest siedem miliardów ludzi na ziemi, a mniej więcej co 
piętnaście lat przybywa jeden miliard. Takie jest tempo 
przyrostu ludności.

Jeżeli odwołamy się teraz do przypadku intensywności 
produkcji zwierzęcej, nie tylko trzody chlewnej, to zoba-
czymy, że w 2002 r. południowa część Wielkopolski jest 
dominująca. W 2010 r. nadal tak jest, to się nie zmienia, 
tym bardziej że jakość tej produkcji też jest bardzo wysoka. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę w ogóle intensywność pro-
dukcji rolniczej, to proszę zobaczyć, to są te tereny. My, 
szukając nowych rozwiązań i poszukując surowców energe-
tycznych, które się kończą w dotychczas eksploatowanych 
kopalniach, musimy ten fakt wziąć pod uwagę. To nie jest 
po prostu jakieś tam rolnictwo, tylko to jest rolnictwo wy-
sokotowarowe, najlepsze rolnictwo w Polsce.

Otóż trzeba też na ręce pana wojewody złożyć gra-
tulacje z tego powodu, że w Wielkopolsce już w 2011 r. 
przygotowano plan działań na rzecz zrównoważonej energii 
w zakresie źródeł odnawialnych. Taki plan istnieje, ten 
dokument jest powszechnie dostępny.

Proszę państwa, pokazaliśmy wcześniej, że tak na-
prawdę najistotniejszym rodzajem energii jest energia 
słoneczna. Otóż w ramach tego opracowania, planu ener-
gii odnawialnej grupa profesora Przybyły z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu dokonała naprawdę bardzo 
wnikliwej analizy, jeżeli chodzi o energię słoneczną i, rzecz 
jasna, zadała też kłam takiemu powszechnemu mniemaniu, 
że Polska nie leży w Algierii czy w Afryce Północnej, czy 
nawet środkowej, tylko w strefie klimatu umiarkowane-
go, w szerokości geograficznej 50°, bo jeśli przyjrzymy 
się sytuacji globalnie, to się okaże, że najwięcej instalacji 
fotowoltaicznych jest w Niemczech, czyli na tej samej 
szerokości geograficznej. Argumenty możemy sobie… 
Znowu coś się stało.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Już dobrze.
Proszę państwa, dzieje się coś ciekawego, bo zauważ-

my, że w Poznaniu, czyli w stolicy Wielkopolski, w okresie 
od 1996 r. przez dziesięć lat następował wyraźny przyrost 
usłonecznienia. Suma usłonecznienia jest coraz wyższa, a to 
znaczy, że dociera tam coraz więcej energii. Tutaj widzimy 
rozbicie na poszczególne pory roku. Wiadomo, że najwięcej 
będzie w okresie letnim. Tu widzimy roczne sumy energii 
przy optymalnie nachylonej płaszczyźnie w całej Polsce. 
Nie jest źle, prawda, nie jest dobrze, ale nie jest też źle. 
A to jest ten region, który nas interesuje. Do tego regionu 
docierają duże porcje energii.

Krótko mówiąc, jeżeli chcemy spojrzeć na problem 
nie tylko ze strony energii, ale w ogóle kompleksowo na 
kwestię jakości życia ludności, to musimy wdrażać pew-
ne dokumenty, które opracowało stu pięćdziesięciu trzech 
przedstawicieli krajów biorących udział w konferencji 
w Rio de Janeiro, a następnie zostały one przyjęte przez 
rządy. Jest to między innymi Agenda 21, która jest takim 
programem na XXI wiek, w którym żyjemy.
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legów, żaden z nich nie miał z góry przygotowanej tezy. 
My jesteśmy naukowcami, my musimy podawać takie ar-
gumenty, jakich dostarcza nauka, to jest nasz obowiązek. 
A ktoś, kto działa tendencyjnie, kto nie jest bezstronny, nie 
jest naukowcem. Nie chciałbym, aby pojawiła tu się taka 
konkluzja. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Oczywiście to jest coś w rodzaju strategii, to może być 

coś w rodzaju strategii, jak my się teraz w tym znajdujemy 
i gdzie możemy być w przyszłości, zaspokajając różnorakie 
potrzeby człowieka w obrębie tego środowiska, które nam 
jest dane.

Bardzo serdecznie witam pana profesora Szewczyka, 
który poświęcił swój czas i przybył do nas aż z Krakowa. 
Udzielę mu teraz głosu, jeżeli chciałby jeszcze wypowie-
dzieć się na ten temat, bo to był wspólny referat.

Bardzo proszę.
Z tego, co rozumiem, będą to aspekty prawne.

Pełniący Obowiązki Kierownika 
Katedry Prawa Administracyjnego 
i Nauki o Administracji 
na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Marek Szewczyk:
Tak.
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo!
Zanim przejdę do meritum, chciałbym pięknie podzię-

kować za zaproszenie do udziału w tym spotkaniu. Jeszcze 
nigdy nie miałem honoru występować przed Izbą Wyższą 
polskiego parlamentu.

Chciałbym niejako dołączyć się do tych tez, które zo-
stały tu wcześniej wypowiedziane. Zgodnie z tym, co na 
końcu powiedział mój znakomity przedmówca, chciałbym 
potwierdzić, że ja też nie podchodziłem do tego tematu 
z żadną jakąś z góry przyjętą tezą, nie traktowałem swojej 
roli w ten sposób, żeby wykazać coś, co zostało mi zada-
ne, tylko chciałem niejako zwrócić uwagę szanownych 
państwa na uwarunkowania prawne, jakie w tej kwestii, 
o której tu się dyskutuje, a więc w kwestii zrównoważonej 
energii, u nas obowiązują.

Otóż zasada zrównoważonego rozwoju jest zasadą kon-
stytucyjną. W art. 5…

Jeśli można… A właściwie mogę na stojąco.
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Bardzo proszę 

usiąść, będzie lepiej słychać. Mikrofon jest włączony. 
Bardzo proszę.)

Może zacząłbym od uwarunkowań ustrojowych. Jak 
szanowni państwo widzicie, problematyka zrównoważo-
nego rozwoju stanowi przedmiot zainteresowania aktu, 
który jest najwyższym źródłem prawa w tym kraju, bo 
mówi o tym art. 5 naszej konstytucji. Na jeszcze jedną 
sprawę chciałbym zwrócić uwagę szanownych państwa, 
mianowicie na otoczenie, które towarzyszy tej zasadzie 
zrównoważonego rozwoju. Obok niepodległości, integral-

Dalej, był to także kolejny, trzydziesty ósmy rok, w którym 
globalna temperatura była wyższa od średniej wieku XX. 
Proszę państwa, grudzień 2014 r. był trzysta pięćdziesiątym 
ósmym kolejnym miesiącem z temperaturą globalną wyż-
szą od średniej temperatury wieku XX. Czy potrzebujemy 
więcej dowodów?

Co będzie, jeżeli chodzi o kwestie różnicowania ener-
gii? Proszę zobaczyć. Jeśli chodzi o energię nuklearną, 
to w 2030 r. być może jeszcze będzie wzrost, ale takie 
przygody jak Fukushima czy inne wydarzenia wstrzymują 
ludzkość od rozwijania energii nuklearnej. Jeżeli chodzi 
o produkcję energii z gazu oraz z węgla, to będzie ona rosła, 
ale w świetle tych prognoz następnie będzie malała. A co 
będzie się działo z energią odnawialną? Tu systematycznie 
będzie następował wzrost. Nie możemy tych trendów… 
Przecież to są megatrendy. My nie możemy mówić, że 
to nas nie obchodzi, bo mamy węgiel. Mamy, dobrze, ale 
co z tego wynika? Wynika z tego to, że mamy najwyższe 
temperatury. Prawda?

Dalej. Zużycie energii oraz intensywność będą coraz 
lepsze, bo będą bardziej wydajne urządzenia. To może nie 
jest takie ciekawe. Tu widzimy, że frakcja energii odnawia-
nej też będzie sukcesywnie rosła itd.

Ktoś wnikliwy powie: tak, dobrze, ale wygląda to tak, 
jakby tylko człowiek był źródłem wszelkiego zła na Ziemi. 
Nie jest tak, choćby z wypowiedzi panów profesorów wy-
stępujących przede mną wynika, że przecież ten węgiel nie 
wziął się znikąd, były zmiany klimatyczne. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę ostatnie dwa, trzy miliony lat, to stwierdzi-
my, że Ziemia doświadczała różnych wielkoskalowych 
zmian klimatu, były też okresy cieplejsze, które trwały 
mniej więcej dwadzieścia tysięcy lat. Aktualnie żyjemy 
w holocenie, on trwa jedenaście tysięcy lat. Proszę pań-
stwa, to oznacza, że jesteśmy w trakcie bardzo dobrego 
okresu, który może się niebawem skończyć. Jeżeli nastąpi 
ochłodzenie, co jest możliwe, ponieważ jest nie tylko czło-
wiek, ale także czynniki zewnętrzne, globalne, na przykład 
astronomiczne, jeśli ponownie nasunie się lądolód, rzecz 
jasna, problem zniknie, bo nie będzie w ogóle potrzeby 
produkowania. Lądolód będzie za oknem Wawelu i już. 
Jeżeli jednak temperatura się podwyższy, co zresztą się 
dzieje także za sprawą działań ludzkich, to Poznań czy 
Warszawa, może bardziej Warszawa będzie jakimś portem 
morskim i w Warszawie będziemy mieli nie tylko sztuczne 
palmy, ale całkiem prawdziwe.

W najnowszym, w tym miesiącu wydanym czasopiśmie 
„Wiedza i Życie” jest taka rycina. Ta rycina pokazuje nam, 
że od roku, w którym były dokonywane pierwsze pomiary, 
od 1882 r. do 2014 r. wzrasta temperatura na globie, choć 
w różny sposób, w najwyższym stopniu w części północnej, 
gdzie również my mieszkamy. Tu są wysokie temperatury.

Krótko mówiąc, może nastąpić globalne ocieplenie na 
skutek działalności człowieka, może być w tym udział 
natury, a może też nastąpić kolejne zlodowacenie. Co bę-
dzie? Tego nie wiemy, ale musimy się nastawić na takie 
działania, które będą zmierzały do zmniejszenia zagrożeń. 
Takie jest przesłanie.

O jeszcze jednej sprawie chciałbym powiedzieć, bo to 
za chwilę w dyskusji może się pojawić. Proszę państwa, 
żaden referat, na pewno mój, ale także referaty moich ko-
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działalności określonej ustawą jest dozwolone tylko wów-
czas, jeżeli nie naruszy ono przeznaczenia nieruchomości 
określonego w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego oraz w odrębnych przepisach.

Mnie jako człowiekowi, który zajmuje się planowa-
niem przestrzennym, przepis ten w pierwszej kolejności 
przywodzi na myśl przepis art. 1 dekretu o planowym za-
gospodarowaniu przestrzennym kraju z 1946 r., na mocy 
którego wprowadzono do naszego systemu prawnego za-
sadę zabudowy planowej. Widzę tylko taką różnicę, że 
wtedy za naruszenie tego zakazu przewidziana była kara 
pozbawienia wolności, a dzisiaj w prawie górniczym takiej 
sankcji nie przewidziano.

Niestety, nie wiem, czy niestety, ale w każdym razie 
nie można nie zauważyć tego, że ust. 2 otwiera pewną furt-
kę. Jak wiemy, sytuacja jest taka, że statystycznie w skali 
kraju ledwo 30% powierzchni objętych jest miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego i najczęściej te 
plany obowiązują na tych terenach, które przewidziane są 
do intensywnej urbanizacji. Dla terenów, na których nie 
przewiduje się urbanizacji, uchwalono stosunkowo nie-
wiele planów.

Ale powiem państwu, że jest taka gmina, która jest 
pionierem w Wielkopolsce w dziedzinie planowania prze-
strzennego, to jest gmina Tarnowo Podgórne i tak jak we 
wczesnych latach dziewięćdziesiątych była ona pierwsza 
w takim przestawieniu się na te nowe rynkowe zasady, to 
była gmina, która miała ofertę terenową dla każdego inwe-
stora, tak dziś sytuacja jest taka, że więcej ludzi, o wiele 
więcej ludzi tam dojeżdża do pracy, niż stamtąd udaje się 
do pracy do sąsiedniego Poznania. Ale jednocześnie doszło 
do tego, że mieszkańcy tej gminy powiadają, iż nastąpiło 
u nich przeinwestowanie. Pozytywne tego skutki są nie-
wątpliwie takie, że mają oni taki dochód, jak przeciętna 
w Niemczech czy w Holandii, mówię o ich budżecie. Jeśli 
zaś chodzi o kwestie, o których tu dzisiaj mówimy, to trze-
ba powiedzieć, że to jest pierwsza gmina, przynajmniej 
w Wielkopolsce, która zaczęła uchwalać plany miejscowe 
tylko po to, żeby wprowadzić zakaz zabudowy. Głównie 
chodziło im o to, żeby zablokować rozlewanie się zabudo-
wy. Jednak, Szanowni Państwo, generalnie planów miejsco-
wych, które ustanawiane są dla terenów nieprzewidzianych 
do tego, żeby objąć je procesami urbanizacji, jest w dalszym 
ciągu bardzo niewiele.

Art. 7 ust. 2 otwiera pewną furtkę. W przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po-
dejmowanie i wykonywanie działalności określonej usta-
wą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy 
ona sposobu wykorzystywania nieruchomości ustalonego 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy oraz w przepisach odrębnych. 
Szanowni Państwo, powiem państwu o takiej sprawie. Otóż 
ten przepis może stanowić i stanowi w praktyce, bo jestem 
także praktykującym prawnikiem, furtkę do tego, by nieja-
ko umożliwiać sięganie po zasoby naturalne znajdujące się 
w ziemi czy pod ziemią w taki sposób. Mianowicie, jeżeli 
nawet na danym terenie obowiązujące studium przewiduje 
przeznaczenie – studium nie określa przeznaczenia, co 
najwyżej przewiduje określenie przeznaczenia w planie 
miejscowym – jakiegoś terenu na cele rolne, to okazuje się 

ności terytorium, a więc można powiedzieć, że na równi 
z najwyższymi wartościami dla bytu narodowego, ludzi, 
którzy tu żyją, i państwa jako takiego, postawiony jest 
problem zrównoważonego rozwoju.

Powstaje pytanie: jak to założenie konstytucyjne jest re-
alizowane przez ustawodawcę zwykłego? Myślę, że można 
tu mieć pewne zastrzeżenia. Przeanalizowałem kilka ustaw 
z tego punktu widzenia, to znaczy pod kątem tego, jak ta 
konstytucyjna zasada jest implementowana w ustawodaw-
stwie zwykłym. W pierwszym rzędzie wziąłem pod uwagę 
postanowienia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Trzeba powiedzieć, że już w pierwszym 
artykule wyartykułowana została zasada zrównoważonego 
rozwoju i została ona potraktowana jako podstawa wszel-
kich poczynań związanych z planowaniem i zagospodaro-
waniem przestrzennym, a więc podstawa wszelkich decyzji 
związanych z przeznaczaniem terenów na określone cele 
oraz określaniem zasad ich zagospodarowania i zabudowy. 
Ta kwestia jest następnie rozwijana w dalszych przepisach 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy – tu jest skrót u.p.z.p., chodzi 
oczywiście o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – stanowi, że w studium uwzględnia się 
uwarunkowania wynikające w szczególności z występo-
wania udokumentowanych złóż kopalin. Tu jest nakaz 
uwzględniania, art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym formułuje nakaz 
uwzględniania w studium tych różnych uwarunkowań, 
które wynikają z występowania na określonych terenach 
udokumentowanych złóż kopalin.

Od razu chciałbym zaznaczyć, że ustawa – Prawo geo-
logiczne i górnicze poszła jeszcze dalej, stąd właśnie ten 
slajd, kwestia uwzględniania i określania. Ustawa – Prawo 
geologiczne i górnicze idzie jeszcze dalej, bo formułuje 
wprost wymóg określania w tych lokalnych aktach plano-
wania przestrzennego występowania udokumentowanych 
złóż kopalin.

Następnie w art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym powiedziane jest, że w stu-
dium określa się – to jest wymóg dalej idący – między 
innymi obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego 
zasobów. A więc tu też mamy wyraźne nawiązanie do pro-
blematyki, której dotyczy ta konferencja.

Kolejny przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym dotyczy już planów miejscowych, to jest 
art. 15 ust. 2. To jest przepis, który określa obligatoryjne tre-
ści miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go. Jest tu powiedziane, że w planie miejscowym określa się 
obowiązkowo granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, w tym terenów gór-
niczych. Z tym że to, co teraz się zadziało w południowej 
Wielkopolsce, to jeszcze nie jest ten etap, o którym mowa 
w tym przepisie. To jest ewentualnie dopiero przyszłość.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o prawo geologiczne 
i górnicze, to uwagę zwraca przede wszystkim art. 7. Trzeba 
powiedzieć, że niezwykle rygorystycznie sformułowany 
jest ust. 1 tego artykułu. To nawet pachnie, można by po-
wiedzieć, nawrotem do zasady zabudowy i zagospodaro-
wania terenów w sposób planowy. Proszę zwrócić uwagę, 
jak on jest sformułowany. Podejmowanie i wykonywanie 
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rektywy z 2001 r. i 2003 r. W tej dyrektywie zamieszczona 
jest niezwykle ważna deklaracja. Może ja ją przeczytam, 
bo nie wiem, czy to jest na tyle widoczne, żeby można 
było to przeczytać z każdego miejsca na sali: kontrola 
zużycia energii w Europie oraz zwiększone stosowanie 
energii ze źródeł odnawialnych wraz z oszczędnością ener-
gii i zwiększoną efektywnością energetyczną stanowią 
istotne elementy pakietu środków koniecznych do reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych i spełnienia postanowień 
protokołu z Kioto.

Szanowni Państwo, teraz trzeba by sobie postawić 
pytanie. Ja już jakiś czas temu to przygotowałem, dlatego 
to jest ostatni ze slajdów, na którym napisałem: brak im-
plementacji dyrektywy. Implementacja dyrektywy już na-
stąpiła, ale czy możemy się czuć, że tak powiem, w pełni 
zadowoleni z tego, że wreszcie – proszę zwrócić uwagę, 
że stało się to bez mała po sześciu latach obowiązywania 
dyrektywy – nasze państwo dokonało implementacji tej 
dyrektywy? Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że 
dobrze, wreszcie doczekaliśmy się implementacji, ale 
jest pewne ale.

Szanowni Państwo, otóż w 2010 r. do ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały wpro-
wadzone dwa przepisy, do art. 11 został wprowadzony 
ust. 2a i do art. 15 ust. 3 został wprowadzony punkt, już 
nie pamiętam, zdaje się, że pkt 3a. Tam jest powiedziane 
tak. Zacznę od art. 10 dotyczącego treści studium, czyli 
tego aktu lokalnego planowania przestrzennego, który nie 
ma mocy powszechnie obowiązującej. Jeżeli na terenie 
gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których 
będą zlokalizowane urządzenia służące do wytwarzania 
energii z odnawialnych źródeł, w studium wskazuje się 
lokalizację. Przy okazji dodam, że właściwie nie wiado-
mo, czego lokalizację się wskazuje, czy obiektów, czy 
terenów. Jest co do tego kontrowersja. Później niemal to 
samo jest powtórzone w art. 15 ust. 3 pkt 3a w odniesieniu 
do planów miejscowych.

Szanowni Państwo, to też jest przykład regulacji nie-
dobrej, bo nieprecyzyjnej. Niedawno, podczas jednego 
z posiedzeń Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, 
której jestem członkiem, miałem okazję się o tym przeko-
nać. Otóż na posiedzenie tej komisji przyszli przedstawi-
ciele ministra infrastruktury i rozwoju i oni najwyraźniej 
przyznali się do tego, co mi się wydawało – bo mnie od 
samego początku się wydawało, że coś tu jest na rzeczy – że 
im ta nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z 2010 r. nie wyszła. W tym sensie nie 
wyszła, że oni już wtedy chcieli doprowadzić do tego, że 
aby można było gdzieś zlokalizować urządzenia służące do 
produkcji energii z odnawialnych źródeł, to trzeba to naj-
pierw przewidzieć w studium, a później w planie. Innymi 
słowy, miało być tak, że bez planu tych inwestycji się nie 
zrealizuje, bo ich realizacji nie przygotuje się bez planu. 
Taki był zamysł. Ten zamysł nie wyszedł. Ci panowie, że 
tak powiem, nawet nie tyle, że się z tym zdradzili, ile wprost 
oświadczyli, że teraz tę nowelizacje poprawią, tak aby się 
mysz nie prześliznęła, aby już żaden wiatrak, żadna elek-
trownia fotowoltaiczna czy biogazownia bez przewidzenia 
ich lokalizacji najpierw w studium, a później w planie nie 
mogły zostać zrealizowane.

to nie stanowić w istocie żadnej przeszkody do tego, by na 
takim terenie prowadzić eksploatację zasobów naturalnych. 
A to dlatego, że w decyzji koncesyjnej można nałożyć na 
tego, kto chciałby eksploatować złoża, obowiązek rekul-
tywacji w kierunku rolnym. Tym samym warunek, którym 
wynika z przepisu art. 7 ust. 2, zostanie spełniony. Zatem to 
nie jest tak, że w rękach gmin znajduje się jakieś skuteczne 
narzędzie, które umożliwiałoby zablokowanie niepożądanej 
eksploatacji zasobów naturalnych.

Art. 15 ust. 2 pkt 7 stanowi, że w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo granice i sposoby zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochronie… 
A nie, to już chyba było, chyba cofnąłem slajd. Teraz 
dobrze.

Jest jeszcze jeden przepis, który zwraca uwagę, zawarty 
w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Mianowicie, 
jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi 
publicznemu, a w szczególności związanemu z bezpieczeń-
stwem państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną 
gospodarką złożami, bądź uniemożliwiałaby wykorzystanie 
nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem określonym 
odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku 
tego planu uniemożliwiałaby wykorzystanie nieruchomości 
w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach 
odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji. 
Ten przepis najwyraźniej nawiązuje do art. 7 i, Szanowni 
Państwo, tak samo jak tamten przepis, jest dziurawy, umoż-
liwia obchodzenie go. To nie jest prawidłowo skonstru-
owany przepis.

Jeszcze może na ten przepis warto zwrócić uwagę, na 
przepis dotyczący obszarów i terenów górniczych, chociaż 
myślę, że w odniesieniu do Wielkopolski to jest dopiero 
kwestia przyszłości.

Jest jeszcze taka ustawa, która wymagałaby uwzględ-
nienia, to jest ustawa z 6 lipca 2001 r. o ochronie złóż 
strategicznych. Co my tam mamy? Gospodarowanie stra-
tegicznymi zasobami naturalnymi jest prowadzone zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju i w interesie dobra 
ogólnego. Teraz trzeba zidentyfikować to, co stanowi dobro 
ogólne i co leży w tym interesie. Tu chciałbym nawią-
zać do tego, co powiedział mój znakomity przedmówca. 
Mianowicie trzeba by w szczególności zastanowić się nad 
tym, czyje interesy w danym przypadku będą zaspokajane, 
czy ogółu, czy może jakiejś mniejszości.

Ochrona złóż strategicznych. Dalej w tej ustawie 
z 2001 r. jest powiedziane, na czym ona polega. A mianowi-
cie polega ona na utrzymaniu, powiększaniu i doskonaleniu 
zasobów odnawialnych, użytkowaniu złóż kopalin zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Czyli tu właściwie 
w odniesieniu do zasobów naturalnych chodzi o to, żeby 
zapobiec rabunkowej eksploatacji, żeby stanowić takie 
prawo, które zapobiegnie rabunkowej eksploatacji.

Jest jeszcze jeden aspekt, ostatni aspekt, na który 
chciałbym zwrócić uwagę, to jest problematyka związana 
z prawem wspólnotowym. To jest dyrektywa z 23 kwietnia 
2009 r. nr 28 w sprawie promowania stosowania energii 
z odnawialnych źródeł. Na mocy tej dyrektywy zmieniono, 
a następnie uchylono wcześniejsze dwie dyrektywy, dy-
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Co do kwestii przedstawionych przez pana dyrektora 
Bryla muszę przyznać, że podejście jest bardzo ciekawe, 
jest ono, można powiedzieć, ukierunkowane na zachowa-
nie dotychczasowej struktury szeroko rozumianej aktyw-
ności na terenie Wielkopolski. A co do czwartego tematu, 
a więc wystąpień zarówno pana profesora Ratajczaka, 
jak i pana profesora Szewczyka, to oczywiście trudno 
odnosić się w tej chwili do analizy krytycznej prawa geo-
logicznego i górniczego punkt po punkcie w wybranych 
obszarach, bo na pewno musiałaby tu być większa liczba 
osób, choć niewątpliwie co do pewnych stwierdzeń się nie 
zgadzamy. Mogę tylko panu profesorowi Ratajczakowi 
odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z tajemniczym 
zniknięciem kwestii łupkowej. To nie jest tajemnicze 
zniknięcie, tylko po prostu geologia i rynek globalny, 
jeżeli chodzi o węglowodory.

Sytuacja obecnie wygląda w ten sposób. Po wywier-
ceniu sześćdziesięciu dziewięciu otworów, co kosztowało 
firmy zarówno polskie, jak i zagraniczne 2,5 miliarda zł, 
okazało się, że niemożliwe jest zastosowanie technolo-
gicznej kalki szczelinowania, przeniesienie jej ze Stanów 
Zjednoczonych do Polski, i wymaga to dalszych badań. Te 
badania prowadzone są w ramach konsorcjum Blue Gas, 
na które to konsorcjum budżet publiczny przeznaczył już 
250 milionów zł. Badania te będą prowadzone w trzech 
transzach. Prowadzone są także badania, choć w znacznie 
mniejszym zakresie, przez samych inwestorów, tak aby 
osiągnąć komercyjne wypływy gazu. Pod koniec tego 
roku przedstawimy, a właściwie Państwowy Instytut 
Geologiczny przedstawi pierwsze wyniki oparte już nie 
na symulacji, ale na badaniach części z tych otworów 
poszukiwawczych za węglowodorami niekonwencjonal-
nymi. Być może to przyniesie odpowiedź na to pytanie, 
które nurtuje media, jak widzę, nie tylko media, ale także 
przedstawicieli świata nauki. To może tyle, jeżeli chodzi 
o tę kwestię.

Należy się również odpowiedź pani przewodniczącej. 
W pełni zgadzam się z tym, że dobrze byłoby ustalić, kto 
jest jednostką wiodącą. Ja mam zaszczyt – jest to równo-
cześnie wyzwanie – pracować w administracji rządowej po 
zmianie systemu politycznego w tym kraju, czyli od 1991 r., 
i do dzisiaj sytuacja jest podobna. Działają silosowe mini-
sterstwa. Tak było pod wszystkimi rządami, które od tego 
czasu, od momentu zmiany systemu politycznego w Polsce 
funkcjonują. Oczywiście nazwy tych ministerstw się różnią, 
ale nie ma jednej kompetencji przyznanej konkretnemu mi-
nisterstwu i ta triada, o której pani przewodnicząca mówiła, 
rzeczywiście funkcjonuje. Stąd też ja czuję się tu trochę 
osamotniony, bo powinien tu być również ktoś reprezen-
tujący szczebel ministerialny z Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju oraz z Ministerstwa Gospodarki…

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: A nawet 
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.)

…a nawet z resortu rolnictwa, z tym się zgodzę, abyśmy 
ten temat przedyskutowali. Tak jak powiedziałem, abyśmy 
go przedyskutowali, a nie rozstrzygnęli, gdyż chciałbym tu 
też nawiązać do kwestii braku woli politycznej rozwiązania 
problemów ochrony złóż kopalin. Woli politycznej, ja to 
podkreślam, nie ma od kilkudziesięciu lat, dlatego nikt nie 
chce podjąć trudnej decyzji. Mamy pewne instrumentarium 

Powstaje więc pytanie: na ile taka aktywność legislacyj-
na naszego rządu jest zgodna z tą dyrektywą? Czy chodzi 
o utrudnienie, czy o ułatwienie lokalizacji, a później reali-
zacji tego typu inwestycji? Tyle z mojej strony.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Tak dobrnęliśmy do końca prezentacji.
Wiem, że jest wielu chętnych do zabrania głosu w dys-

kusji. Już w czasie przerwy zgłosili się tu do mnie pan 
prezes Bryja i pan profesor Kujawa. Ale zanim dopuszczę 
panów do głosu, powiem, że mam wrażenie, że ze strony 
Ministerstwa Środowiska identyfikuję głównego geologa 
kraju. Nikogo więcej nie zidentyfikowałam, bo…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jedyny tutaj, tak? Pewnie przez tę konferencję dotyczą-

cą odpadów, która zgromadziła nieco więcej osób.
Od razu narzuca mi się pytanie: kto właściwie jest 

odpowiedzialny za cały ten problem? Czy Ministerstwo 
Środowiska, czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
czy Ministerstwo Gospodarki? Często odnoszę wrażenie, 
że nie wie lewica, co czyni prawica.

Może panowie zabiorą głos, a w tym czasie pan prze-
analizuje moje pytanie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Sławomir Brodziński: Ja mogę od razu.)

Od razu? To bardzo proszę. A potem poproszę pana 
prezesa i pana profesora.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Sławomir Brodziński:
Pani Przewodnicząca! Wysoka Komisjo! Panie 

Wojewodo! Szanowni Zebrani!
Pozwolę sobie nie tylko odpowiadać na zadane mi kon-

kretne pytania, ale także przedstawić kilka refleksji, jako że 
to dzisiejsze spotkanie zorganizowane w trybie seminaryj-
nym jest bardzo cennym wkładem w dyskusję, wkładem, 
który wychodzi znacznie, znacznie dalej, niż określa to 
temat, a więc przewidywane skutki eksploatacji kopalni 
odkrywkowej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, bo 
zahacza właściwie o filozofię rozwoju naszej cywilizacji, co 
jest tematem tyleż ambitnym, co niemożliwym dla mnie do 
ustosunkowania się, bo panowie profesorowie dyskutowali 
na tematy bardzo, ale to bardzo szerokie. Tak się złożyło, 
że konkluzje szły raczej w jednym kierunku.

Jeżeli chodzi o te punkty, które zostały przez Senat 
zaproponowane do dyskusji, to chciałbym powiedzieć 
w odniesieniu do punktów pierwszego i drugiego, a więc 
punktów, co do których czuję się kompetentny w towarzy-
stwie osób, z którymi tu przybyłem, iż z faktami się nie 
dyskutuje. Ten temat jest chyba tematem głównego nurtu 
naszego dzisiejszego spotkania, a więc oceny czy dyskusji 
na temat przewidywanych skutków eksploatacji odkryw-
kowej węgla brunatnego na terenie Wielkopolski. Jeżeli 
można, to do tego tematu za momencik wrócę.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Sławomir Brodziński: Oczywiście. Rozgadałem się. 
Przepraszam bardzo.)

Nie, to nie chodzi o rozgadanie, tylko ja tak teraz po-
myślałam, że może byłoby zręczniej.

To bardzo proszę, proszę króciutko przedstawić swoje 
stanowisko, żebyśmy znali opinie dwóch stron. A potem 
ponownie udzielę głosu panu ministrowi.

Bardzo proszę.

Prezes Zarządu PAK Górnictwo 
Zbigniew Bryja:
Dziękuję bardzo.
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Na pewno nie będę miał wystąpienia o takiej randze i na 

takim poziomie jak wystąpienia profesorskie, ale odniosę 
się jako prezes spółki, górniczej spółki poszukiwawczej do 
przedstawionych tu zagadnień, głównie do dwóch pierw-
szych tematów.

Z wykształcenia jestem górnikiem i geofizykiem górni-
czym, pochodzę z Wrocławia i z podobnymi profesorami, 
jak pan profesor Przybyłek, miałem zajęcia z geologii, więc 
myślę, że mamy wspólnych znajomych, że tak powiem.

Odniosę się do dużo starszych faktów czy bardziej ar-
chiwalnych faktów dotyczących tego złoża, bo od czasu, 
kiedy zacząłem tam zaglądać, stałem się fanem pewnego 
profesora, który tam się urodził i wychował. Mianowicie 
pan profesor Józef Zwierzycki to był wybitny polski i euro-
pejski geolog, który to złoże opisał w 1913 r., nie w 1980 r., 
tylko w 1913 r., w swojej pracy doktorskiej zatytułowanej 
„O znaczeniu i widokach górnictwa w Wielkim Księstwie 
Poznańskim”. Pan profesor pisze następująco: sugeruję 
wielkie koparki, długie pasy transportujące oraz nowo-
czesne pompy turbinowe, ponieważ na ogół wydobywaniu 
węgla będzie towarzyszyła woda, którą trzeba odprowadzić. 
Profesor Zwierzycki dostrzega również problematykę śro-
dowiska, zwraca uwagę między innymi na to, że górnictwo 
odkrywkowe bardzo zmienia krajobraz obszaru, szczegól-
nie warunki hydrograficzne. Profesor sugeruje, że obok od-
krywkowej kopalni w celu ograniczenia kosztów transportu 
należy lokalizować duże centrale elektryczne, elektrownie 
oraz huty szkła, ceramiki, cegielnie, koksownie, gazownie 
i brykietownie. Tak rozwinięty profil inwestowania daje 
ogromny rynek pracy i wykorzystanie wielu surowców po 
stosunkowo niskich kosztach.

Czy myślicie państwo, że w 1913 r. profesor nie wie-
dział, że tam są wybitne ziemie, tradycje Biskupizny? On 
się tam urodził i wychował. Myślę, że wiedział.

Przejdźmy może do meritum. Postaram się jak najkrócej 
odnieść do kilku tu omawianych punktów. Na mapie złóż wę-
gla brunatnego występujących w Polsce – może to jest słabo 
widoczne, ale postaram się to pokazać wskaźnikiem – rejon 
Konina i Adamowa, rejon Bełchatów, rejon Gubin, Brody, 
Mosty, tu na dole Turoszów, następnie Legnica – proszę ko-
lejny slajd, bo na kolejnym slajdzie będzie to lepiej widoczne 
– a to jest złoże, które wcześniej w nomenklaturze nazywało 
się Poniec – Krobia – Oczkowice. To jest olbrzymie złoże, 
które wraz z przyległościami, że tak powiem, miało około 
3 miliardów t według dokumentacji archiwalnych.

w postaci takiej – może nie powinienem użyć tego słowa, 
ale go użyję – kadłubowej ustawy dotyczącej ochrony złóż 
strategicznych. Prowadzone są liczne dyskusje, są bardzo 
ciekawe, opasłe opracowania naukowe na ten temat, ale 
to się nie przekłada na konkrety. Uważam, że to się nie 
przekłada na konkrety, gdyż ta problematyka – to zresztą 
wyraźnie było widać w czasie dzisiejszego spotkania – 
ma wielu interesariuszy. Jest tu interes państwa. Żyjemy 
w państwie unitarnym, gdzie jednak władza jest centralna, 
Polska nie jest federacją gmin, tak powiem, niestety, może 
to brzydko zabrzmi, ale takie mam odczucie. To jest kwe-
stia interesów lokalnych versus interesy państwa, które 
oczywiście powinny być w jakiś rozsądny sposób przez 
klasę polityczną rządzącą w określonym czasie, a także 
przez rozsądną klasę polityczną, która przejmuje władzę 
zgodnie z normalnym cyklem demokratycznym, traktowane 
jako niezmienniki. W związku z tym wydaje mi się, że ze 
względów racjonalnych istnieje potrzeba wypracowania 
takiego kierunku, aby na przykład na terenie Wielkopolski 
przez iks lat nie pozostawać w stanie zawieszenia. Podobna 
sytuacja występuje na przykład na Pomorzu w związku 
z elektrownią jądrową. My to wszystko wiemy. Ja na przy-
kład, między nami mówiąc, odczuwam to na własnej skó-
rze, ale to akurat nie temat do tutejszej dyskusji. W każdym 
razie w to polityczne spojrzenie na ochronę złóż wpisuje 
się także rola tych trzech czy czterech ministerstw, o czym 
pani przewodnicząca była łaskawa wspomnieć. Tak że w tej 
chwili nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie.

Jako główny geolog kraju czuję wewnętrzną potrzebę, 
nie chcę powiedzieć, że zmonopolizowania tego tematu, 
ale szerszego spojrzenia na to zagadnienie, niemniej ani 
z ustawy o działach, ani z tej, nazwijmy to, pragmatyki, 
która leży u podstaw tworzenia ministerstw, to w tej chwili 
nie wynika. Pewnego rodzaju pierwiosnkiem, że tak to 
nazwę, może być zespół funkcjonujący w ramach MIR, 
w którym są przedstawiciele Ministerstwa Środowiska 
i Ministerstwa Gospodarki, który rozpoczął, podkreślam, 
rozpoczął prace nad tworzeniem, nazwijmy to, polityki 
ochrony złóż, ale na razie z punktu widzenia aktualizacji 
i weryfikacji w tych aspektach, o których tu mówił jeden 
z prelegentów, czyli tych czterech aspektach, nie tylko 
biznesowym, ale też pozostałych, bo to dla mnie oczywiste, 
że są one niezmiernie ważne.

Jeżeli państwo pozwolą, przedstawię jeszcze kilka 
uwag. Chodzi mi o stronę społeczną. Jestem trochę dłu-
żej niż rok głównym geologiem kraju. Miałem w tym 
czasie przyjemność – to także było wyzwanie – spotkać 
się z przedstawicielami Wielkopolski czterokrotnie. Pani 
dyrektor ostatnio była w Dłoni i też brała udział w dysku-
sji o tych kwestiach. Wydaje mi się, że… Ja nie chcę tu 
pewnych spraw powtarzać, ale chodzi mi o to, w którym 
miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o proces prawny dotyczący 
koncesjonowania…

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Przepraszam, Panie Ministrze, a może byłoby jeszcze 

zręczniej, gdybyśmy wysłuchali teraz strony kopalnianej 
czy górniczej? Wówczas byłoby może łatwiej odpowiadać 
i ustosunkować się do wszystkiego. Może tak być?
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teresowanie złożem Poniec – Krobia – Oczkowice. Jest 
to złoże, jak powiedziałem, mające około 3 miliardów, 
z którego to złoża wyodrębniliśmy fragment, którym się 
zainteresowaliśmy. Ten fragment został poddany badaniom 
geologicznym, a w tej chwili jest poddawany dalszym ba-
daniom, już analitycznym.

Proszę o kolejny slajd. Zgodnie z przepisami wystą-
piliśmy o koncesję do Ministerstwa Środowiska i w maju 
2011 r. uzyskaliśmy koncesję na poszukiwanie i rozpo-
znanie złoża Poniec – Krobia – Oczkowice. Te punkty, 
które w tabeli są przedstawione, są to punkty załamania 
krzywej, wewnątrz której – zostałem do tego upoważniony 
– pozwolono mi dokonać rozpoznania złoża do kategorii 
C1. Zostałem do tego zobowiązany. Jakkolwiek na to pa-
trzeć, jest to dokument ministerialny, państwowy, a to do 
czegoś zobowiązuje. Moje starania zakończyły się pod tym 
względem sukcesem.

Po przeprowadzeniu badań geologicznych, niestety, 
nie mogliśmy wykonać wszystkich otworów wiertniczych 
w terenie ze względu na znaczny opór społeczny, ze wzglę-
du na blokowanie naszych prac. Nie będę przywoływał 
cytatów z protokołów miejscowej policji, ale działy się tam 
różne rzeczy. Z tych względów nie wykonaliśmy wszyst-
kich otworów i dlatego cały obszar nie został rozpoznany 
w kategorii C1, do czego miałem prawo. Niestety, część jest 
rozpoznana w kategorii C1, a część w kategorii C2.

Proszę o kolejny slajd. Na szczęście ta część, która jest 
rozpoznana w kategorii C1, najbardziej niejako zmien-
na w tym złożu, daje mi już podstawy do analiz ekono-
micznych, a obszar laminarny, równomierny, najbardziej 
przewidywalny rozpoznany jest w kategorii C2, co jest 
wystarczającym rozpoznaniem dla analiz, które w tej chwili 
prowadzimy. Tak wygląda mapa z dokumentacji tego złoża 
w kategorii C1 oraz C2.

Proszę dalej. W grudniu tego roku uzyskaliśmy decyzję 
ministerialną zatwierdzającą dokumentację w kategorii C1 
oraz C2, wraz z zasobami bilansowymi i pozabilansowy-
mi jest tu 1 miliard 26 milionów. Tak jak powiedziałem, 
Gubin ma 880, Legnica ma 14 miliardów. A więc jest to 
złoże znajdujące się w czołówce złóż polskich, jeśli chodzi 
o wielkość rozpoznaną, tak bym powiedział, bo może są 
większe, ale nie są rozpoznane.

Jeśli zaś chodzi o złoża większe – nie chcę wracać do 
tej wcześniejszej mapy – to proszę mi wskazać, gdzie są 
takie złoża. Ja wiem, że jest złoże Więcbork, Nakło i inne, 
są to złoża bądź w rejonach Natury 2000, bądź w doli-
nie Noteci, bądź inne warunki powodują, że do tych złóż 
sięgnąć nie można. Tak naprawdę tych złóż w Polsce tak 
wiele nie ma.

Proszę bardzo dalej. To jest tabela zawierająca doku-
mentację, która potwierdza 1 miliard 26 milionów t w tym 
rejonie.

Proszę bardzo, kolejny temat. Poruszana tu była kwestia 
wody. Ja nie będę się odnosił do tego w szczegółach, bo 
– jak mówię – nie mam ani aparatu naukowego, ani takiej 
wiedzy, jak występujący tu panowie profesorowie, bazuję 
na dokumentach, na dokumentach znanych i dostępnych 
tak w Wielkopolsce, jak i w tej chwili w ministerstwie. 
Proszę bardzo, Wielkopolska 2020 – zaktualizowana stra-
tegia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. Tu 

Proszę dalej. Z tego wielkiego złoża – to jest właśnie ten 
fragment, proszę podświetlić kolejny slajd – po konsulta-
cjach w Państwowym Instytucie Geologicznym, kiedy do-
wiedzieliśmy się o złożu w Rowie Poznańskim, olbrzymim, 
2 miliardy t… Tyle że trzeba o tym zapomnieć, bo jest to 
złoże położone w takich warunkach geologicznych i hydro-
geologicznych, że nie ma mowy o tym, żeby ktokolwiek 
przy tym złożu cokolwiek robił ze względu na tak zwane 
okno geologiczne, bliskość dwóch warstw: wodonośnej 
i węglowej. Krótko mówiąc, trzeba o tym zapomnieć.

Aczkolwiek delikatna dygresja. Panowie profesorowie 
mówicie, że w latach 1980–1986 zapadały decyzje o za-
niechaniu korzystania z tego złoża, to chcę powiedzieć, 
że były to decyzje częściowo teoretyczne. Pokazują to 
niebieskie słupki. Od 1981 r. weszła kopalnia „Bełchatów”, 
która w 1988 r. dała maksymalne wydobycie i tak utrzy-
muje to do dziś. A więc ani nie było nas stać, ani nie było 
potrzeby budowania kolejnych kopalni, bo „Bełchatów” 
wystarcza nam do dziś. A jeżeli mówimy o nowych ko-
palniach, to nie mówimy o dodatkowych, a o takich, które 
wejdą w miejsce poprzednich. Tak więc ta ilość wydo-
bywanego węgla wystarcza. Eksploatacja w Rowie była 
rozważana, owszem, ale wcześniej, w 1975 r. powstało 
Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Węgla Brunatnego 
„Bełchatów” w budowie i już wtedy przesądzono, że bę-
dzie „Bełchatów”, nie Rów. To był 1975 r.

Proszę o kolejny slajd. O właśnie, to jest rejon złoża 
Poniec – Krobia – Oczkowice, a więc na południe od Rowu 
Poznańskiego. Nie jest to powiązane z Rowem Poznańskim, 
nie jest to rejon zuskokowany, troszeczkę jednak odsunięty, 
poniżej Gostynia. Według zaleceń Państwowego Instytutu 
Geologicznego, jeśli chodzi o wszystkie złoża w Polsce, 
występujące w różnych kontekstach, to złoże warte było 
zastanowienia. Ze względu na jego wielkość i ze względu 
na jego parametry, które były znane z wcześniejszych badań 
geologicznych, należało się nad tym zastanowić. Dlaczego? 
Złoże Rogóźno, złoże koło Zgierza, którym próbowała się 
zainteresować kopalnia „Adamów”, zostało zablokowane, 
oprotestowane i ostatecznie pan prezes kopalni wycofał się 
z wniosku koncesyjnego z różnych względów, nie będę 
wchodził w to, dlaczego, w każdym razie wycofał się. To 
jest olbrzymie złoże, które miało być szansą dla kopalni 
„Adamów”, która w ciągu paru lat umrze. Turek, kopalnia 
„Adamów” umrze w ciągu najbliższych paru lat, miejmy 
tego świadomość.

Złoże Gubin – Brody – Mosty jest to złoże, którym 
obecnie interesuje się PGE z różnym powodzeniem, złoże 
wielkie, aczkolwiek udokumentowana część, która jest bra-
na pod uwagę przy eksploatacji, często w prasie podawana 
jest ta wielkość, to 880 milionów t.

Złoże Legnica. List intencyjny podpisany między 
KGHM a PGE, złoże mające 14,5 miliarda, tyle jest udo-
kumentowane, drugie tyle nieudokumentowane. Jest to chy-
ba jedno z największych, jeśli nie największe złoże węgla 
brunatnego w Europie. Na razie nie do ruszenia, tak długo, 
jak istnieje KGHM, który tam koncentruje swoją działalność 
i nie bardzo chce mieć kolejne zagłębie pod bokiem.

Jeżeli mówimy o tym, że jest tyle złóż w Polsce, to ja 
bym bardzo chętnie się dowiedział, gdzie one są, bo – że 
tak powiem – jest już troszeczkę ciasno. Stąd nasze zain-
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mogę tych wód wpuścić do rzeki. Tak że te wody, do któ-
rych rolnictwo i tak nie sięgało, muszę uzdatnić, żeby je 
dać rolnictwu i mieszkańcom.

Nie mówimy jeszcze o budowie kopalni. Tak jak powie-
działem, powstała dokumentacja geologiczna i w tej chwi-
li służy analizie techniczno-ekonomicznej. Zrobienie tej 
analizy właśnie zlecamy i ona będzie trwała około półtora 
roku. Potem konieczne są kolejne kroki, zanim dojdziemy 
do koncesji na wydobycie. Tak że jest troszeczkę wcześnie. 
Ja wiem, że dobrze jest wcześniej rozmawiać na wiele 
tematów, ale to nie jest ten etap. My jeszcze nie wiemy, 
czy będziemy tam budować kopalnię, jeszcze nie wiemy, 
czy to złoże jest opłacalne. W każdym razie cieszę się, że 
mogłem przy tej okazji się wypowiedzieć i powiedzieć 
państwu kilka słów na ten temat.

Zatem, tak jak powiedziałem, te wody trzeba będzie 
najpierw uzdatnić, żeby móc je wprowadzić do obiegu 
powierzchniowego.

Proszę państwa, na tamtym terenie – jeszcze kilka słów, 
nie chcę przedłużać wystąpienia – były prowadzone rów-
nież badania przez wielkopolski ośrodek onkologiczny. 
Ich pracownia przebadała mieszkańców na okoliczność 
wpływu środowiska na zachorowalność na wiele chorób 
dzisiejszej doby, dzisiejszych czasów. Wielkopolska jest 
regionem wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory. 
W 2011 r. pod względem współczynników standaryzowa-
nych zachorowalności mężczyźni z Wielkopolski zajmo-
wali trzecią pozycję, a kobiety pierwszą pośród szesnastu 
województw. Najczęściej chorują oni na nowotwory płuc, 
prostaty, okrężnicy, pęcherza moczowego i żołądka. Jeżeli 
chodzi o zachorowalność na raka pęcherza moczowego 
wśród mężczyzn, w powiecie rawickim…

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Ja wiem…)
Już kończę. Bardzo proszę, jeszcze kilka słów.
…jest prawie dwukrotnie wyższy współczynnik zacho-

rowalności niż w Wielkopolsce, zauważa doktor nauk me-
dycznych Agnieszka Dyzmann-Sroka. Można sobie zadać 
pytanie, czy pewne środki chemiczne stosowane w rolnic-
twie nie przyczyniają się do tego, że mężczyźni chorują czę-
ściej, a może są inne czynniki temu sprzyjające, jak palenie 
tytoniu, picie alkoholu, spożywanie wody na obszarach rol-
niczych, na których używane są duże ilości pestycydów.

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Ja bym prosiła…)
Już kończę problem wody. Bardzo proszę, Pani Senator, 

jeszcze sekundkę. Ja staram się bardzo szybko mówić.
Poproszę o kolejny slajd, bo o wodach już powiedzia-

łem. Proszę państwa, kwestia gleb w tym rejonie. To są 
gleby wysokich klas, na każdym kroku słyszę, że są to gleby 
najwyższych klas w Polsce. Sięgnąłem do dokumentów 
gminnych. Proszę państwa, to jest wyciąg z gminy Krobia. 
Okazuje się, że gleby klasy III i IIIa stanowią 68%, gleby 
klasy IV – 20%, są też gleby klasy V, gleb klasy II jest kil-
ka procent, a gleby klasy I nie występują. Następny slajd. 
W gminie Miejska Górka wygląda to troszeczkę gorzej, 
bo tylko 57% gleb ma klasę IIIa i b itd., gleby klasy I nie 
występują, a gleby klasy II stanowią 0,1%.

Proszę dalej. Proszę państwa, a to jest mapa gleb 
w Polsce. Za chwileczkę pokażę, w którym miejscu jest 
złoże Oczkowice. Słabo widać, więc wyjaśnię. Te najciem-
niejsze kolory to są gleby klas I i II, następnie jaśniejsze to 

zwrócę się do pana dyrektora Bryla: strona 34, środowi-
sko przyrodnicze i energia. Ekspansja przestrzeni rolniczej 
w ubiegłych wiekach spowodowała nieodwracalne zmiany 
w stosunkach wodnych, a pośrednio także zmiany klima-
tyczne. Wprowadzenie przez człowieka sztucznego stepu, 
jakim są uprawy, spowodowało, iż klimat Wielkopolski 
nabrał cech klimatu stepowego. Wyraża się to deficytem 
wód gruntowych, niewystarczającym poziomem opadów 
i nierównomiernym ich rozłożeniem w skali roku. Sytuację 
pogłębiają postępujący drenaż zlewni, w tym niewłaści-
wa, jednostronna melioracja, osuszanie i zanik biocenoz 
wilgotnych oraz brak odpowiedniej retencji sztucznej, 
urbanizacja i zwiększanie się powierzchni zabudowanej, 
co skutkuje spadkiem retencji gruntowej na rzecz spływu 
powierzchniowego.

Co to znaczy? Tam już w tej chwili nie ma wody po-
wierzchniowej, a górnictwa jeszcze nie ma. Mało tego, po-
wiem państwu, że jeśli chodzi o stan wód w tym regionie… 
Pan dyrektor mówi, że nastąpi zanikanie rzeczek, będą 
wysychały lasy dębowe. Proszę państwa, powierzchnia 
lasów w obu gminach nie przekracza 5% i część z nich 
można zaliczyć do krzaków, a nie lasów, choć na mapach 
jest to zaznaczone jako lasy. Tak czy inaczej, rzeczki za-
nikają już w tej chwili, a wody, które prowadzą, też nie są 
najwyższego sortu.

Proszę o następny slajd. Proszę państwa, według do-
kumentacji, którą badaliśmy w zeszłym roku – nie są to 
badania archiwalne z roku 1980, tylko z 2012 r. – na trzy-
dzieści trzy przebadane studnie gospodarskie na miejscu 
w dwóch studniach stwierdzono wodę klasy II, w siedmiu 
wodę klasy III, w trzech klasy IV, a w dwudziestu jeden 
studniach wodę klasy V; na trzydzieści trzy przebadane 
studnie. Klasa I nie występuje. Z takiej wody państwo 
korzystacie w obiegu gospodarczym. Rolnictwo korzysta 
właśnie z takiej wody.

To nie jest tylko kwestia studni. Proszę państwa, badamy 
cieki powierzchniowe. W 2012 r. w ramach prac geologicz-
no-poszukiwawczo-rozpoznawczych w rejonie złoża Poniec 
– Krobia – Oczkowice zostały pobrane próby z sześciu pro-
fili wyznaczonych, po trzy na rzekach Samica i Dąbroczna, 
oraz jedna próba ze zbiornika wodnego Balaton w Miejskiej 
Górce. Próby przekazano do badania. W żadnym z badanych 
sześciu profili ani w tym jednym zbiorniku wodnym nie pły-
nęła woda klasy I lub II. Główne przekroczenia dotyczyły 
wskaźników fizykochemicznych. Powodów przekroczenia 
wskaźników można się doszukiwać w intensywnej gospo-
darce rolnej. Zanotowano podwyższone stężenie amonia-
ku, azotu Kjeldahla, fosforanów, fosforu ogólnego i azotu 
ogólnego. Stanowią one podstawowe składniki nawozów 
i środków ochrony roślin. Przekroczone dla klasy II zostały 
także stężenia ołowiu, zasadowości ogólnej, twardości ogól-
nej ChZTCr oraz PEW. Krótko mówiąc, wody, które tam 
występują, już w tej chwili są chemicznie mocno skażone, 
a górnictwa tam jeszcze nie ma.

Powiem państwu więcej, wody wgłębne, które są złej 
jakości – wiemy o tym, tak jak pan profesor to przedstawił, 
w 1980 r. było to wiadome, dziś to potwierdzamy – są 
częściowo zasolone, zabarwione itd., są fatalne. Ale obo-
wiązkiem przedsiębiorcy górniczego jest doprowadzenie 
do środowiska przyrodniczego wód po uzdatnieniu. Ja nie 
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Proszę bardzo, kolejny slajd. A tak będzie wyglądała 
produkcja energii z węgla brunatnego do roku 2050. Ja 
wiem, że to jest ingerencja w środowisko, ale nie jesteśmy 
w roli pana premiera Orbana i nie musimy na siłę zawierać 
paktów z prezydentem Putinem, a to dlatego, że mamy 
swoje zasoby. My nie musimy się od nikogo uzależniać.

Proszę przeklikać dalej. Jeśli chodzi o tereny, które 
przez trzydzieści czy pięćdziesiąt lat nie wracają do równo-
wagi, to proszę zobaczyć. To są tereny pogórnicze w oko-
licach „Konina”, „Adamowa”, dalej będzie „Bełchatów”. 
To jest „Konin”, odkrywka „Niesłusz”. Nad jednym się 
zatrzymamy. To są ostatnio rekultywowane okolice od-
krywki „Jóźwin”. Żałuję, że fotografik skoncentrował się na 
maku, a nie na tym, co jest w tle. Proszę państwa, w 2009 r. 
odkrywka „Lubstów” zakończyła eksploatację. Teraz jest 
rok 2015. Zdjęcie, jak widać, zostało zrobione latem, widzi-
my na nim maki. Proszę zobaczyć, jaki jest poziom wody 
w dawnym wyrobisku, największym wyrobisku kopalni 
„Konin”, bo tak się składa, że odkrywka „Lubstów” była 
najbardziej wydajną, największą odkrywką. Proszę bardzo, 
ja wiem, że trzeba trzydziestu lat, żeby ta woda doszła do 
poziomu trawnika, ale czasami przez ostatnich dwadzieścia 
lat brakuje tylko metra. Ta woda dość szybko wraca i to 
środowisko dość szybko wraca. To wszystko się zgadza. 
Proszę państwa, nic nie jest tylko czarne albo tylko białe. 
Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Tym akcentem zakończymy pana wystąpienie.
Ja wiem, że jest jeszcze dużo chętnych do zabrania 

głosu, a mamy niewiele czasu.
Jeszcze dosłownie o dwa, trzy zdania poproszę pana 

z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, pana 
Kujawę. Krótko, bardzo krótko. Potem jeszcze pan minister 
i prelegenci.

Proszę bardzo.

Sekretarz Rady Naukowej 
Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego 
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 
Krzysztof Kujawa:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo!
Dziękuję bardzo za to, że mogę być tutaj, to duży za-

szczyt dla mnie, ale jednocześnie traktuję to jako możliwość 
uzupełnienia informacji o sprawach, które tu poruszamy, 
ponieważ do tej pory skupiliśmy się tylko na aspektach 
prawnych, formalnych, trochę filozoficznych, niezwykle 
ważnych, wbrew temu, co przed chwilą pan prezes powie-
dział, a nie powiedzieliśmy nic, w zasadzie tylko ogólniko-
wo powiedzieliśmy o tym, co jest na ziemi, o wartościach 
przyrodniczych tego kawałka obszaru.

Niestety tych danych nie można traktować rozstrzy-
gająco, ale prześledziłem wszystkie możliwe dostępne mi 
w trybie pilnym materiały, czyli sprawdziłem w atlasie kwe-
stie występowania ptaków, sprawdziłem pewne inne infor-
macje, które są powszechnie dostępne. Zainteresowanym 
mogę przekazać wymienione dane.

klasy III, IV, V itd., a białe powierzchnie to są lasy. Proszę 
państwa, jeżeli to są najlepsze ziemie w Polsce… Próżno 
by się ich doszukiwać w Małopolsce itd. Proszę bardzo, 
proszę pokazać.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, ja wiem, że pracowitość tych ludzi i uprawa tych 

ziem od pokoleń doprowadziły do takich wyników, jakie 
tam są, ale nie jest to skutek tylko i wyłącznie jakości gleby. 
Poza tym budowa kopalni to nie jest zrobienie jednej wiel-
kiej dziury raz i na wieki, jest to wyrobisko przesuwające 
się i niezajmujące całej powierzchni.

Proszę bardzo dalej. Może skrócimy. Już zbliżam się do 
końca. Kwestia ochrony złoża. Pan profesor Szewczyk wypo-
wiadał się na ten temat. To małe złoże, zaznaczone kolorem 
filetowym, złoże Oczkowice na podstawie badań geologicz-
nych przeprowadzonych przez państwo polskie w przeszłości 
zostało udokumentowane do kategorii C2. Dokumentacja 
została zatwierdzona w 2011 r. Zgodnie z art. 95 prawa geo-
logiczno-górniczego powinno zostać wprowadzone w ciągu 
dwóch lat do studium zagospodarowania przestrzennego 
gminy w celu jego ochrony. Tak stanowi ten przepis. Ochrona 
tu jest swoista. W ramach ochrony złoża posadowiono cztery 
farmy wiatrowe, które mają to złoże chyba uchronić na wieki, 
tylko nie wiem, kto będzie ponosił koszty demontażu tych 
farm, gdyby miała tam powstać kopalnia.

Jeszcze na koniec dwa słowa o tym, jak to wygląda 
obok, w Niemczech. Proszę bardzo, Niemcy, którzy chcą 
mieć 50% energii z OZE, produkują w czterech zagłębiach 
185 milionów t. Dla ułatwienia powiem, że to jest trzy razy 
tyle, co my. Chociaż mówią tylko o OZE, produkują, robią 
swoje. W jednym rejonie, w rejonie łużyckim, produkują 
62 miliony t, a to jest dokładnie tyle, ile Polska wydobywa 
z wszystkich kopalń na terenie całego kraju. Proszę o ko-
lejny slajd. To jest właśnie rejon łużycki. Co ciekawe, jest 
tu olbrzymia kopalnia, kopalnia „Jänschwalde”, olbrzymia 
kopalnia, która ma również swój blok energetyczny i produ-
kuje energię, Vattenfall prowadzi tam eksploatację, kopal-
nia, która pracuje dosłownie do skarpy Nysy Łużyckiej.

Proszę o kolejny slajd. Proszę państwa, to jest zdję-
cie satelitarne. Po lewej widoczne są wyrobiska kopalni 
„Jänschwalde”, a tu jest złoże Gubin, to jest kontynu-
acja tego samego złoża. Jak to jest, że tu można, a tu nie 
można? Jak to jest, że lej depresji… Tu są pola, lasy, są 
zbiorniki wodne, z jednej i z drugiej strony. Czego to jest 
granica? Niemożności? Dyskusji? Braku patriotyzmu? 
Odpowiedzialności za przyszłe pokolenia? Nie, to jest 
granica Polski, to jest Nysa Łużycka.

Proszę bardzo dalej. Proszę państwa, mówimy, że 
Wielkopolska i Polska poradzą sobie bez energii z kopalń 
itd. Ja powiem państwu tak. Kopalnia „Adamów” w 2023 r. 
definitywnie kończy wydobycie. Przed chwilą panowie pro-
fesorowie pokazywali złoża dla kopalni „Konin”. Chciałbym 
powiedzieć, że żadne z tych złóż, które państwo pokazali-
ście, poza Tomisławicami, nie ma koncesji na wydobycie. 
Ja wiem, że jest Ościsłowo, Mąkoszyn-Grochowiska, Dęby 
Szlacheckie, tak się składa, że byłem prezesem tej kopalni 
i dokładnie znam tę problematykę. Tam nie ma jeszcze 
koncesji na wydobycie. A więc czy to będzie 2030 r., czy 
2040 r.? Nie wiem. Kopalnia „Bełchatów” na pewno przed 
2040 r., Turoszów pewnie też.
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la. To nie było takie hasło, nie czytajmy tego, co do dzisiej-
szych czasów nie przystaje, dlatego na razie odpuszczam, 
to nie było właściwe.

Niezależnie od tego bardzo mnie ucieszyło wystąpienie 
pana prezesa, bo jeżeli tak chwileczkę się zastanowić – 
poświęcę na to piętnaście sekund milczenia – to powiem, 
że pan należycie mnie przestraszył, dlatego że nie spodzie-
wałem się tego, co pan powiedział, jako odpowiedzi na 
merytoryczną postawę. To naprawdę nie jest merytorycz-
na odpowiedź, Panie Prezesie. Tak uznaję. To znaczy… 
Pomilczę. Tak nie można. Te argumenty, które pan przyto-
czył, mówię szczególnie o tej części przyrodniczej, o części 
hydrogeologicznej, o tym wysuszaniu… Tego naprawdę nie 
można w ten sposób przedstawiać, nie można przedstawiać, 
powiedziałbym, katastrofalnej sytuacji wodnej, którą macie 
poprzez górnictwo poprawić.

Ja tu nie będę dyskutował o żadnym z elementów, bo 
każdy z tych elementów – adresuję to do pana głównego 
geologa kraju – utwierdza mnie w przekonaniu, że należy 
się przyjrzeć tej dokumentacji i całości problemu koncesyj-
nego, procesu, który ma się rozwijać. Podsumuję tym, że ta 
wypowiedź, Panie Prezesie, daje naprawdę dużo do myśle-
nia i na tym myśleniu poprzestanę. Dziękuję uprzejmie.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, oczywiście.
Kto był w kolejności? Proszę tylko podać nazwisko, bo 

to będzie w protokole.
Proszę.

Przedstawiciel PAK Górnictwo 
Maciej Kruś:
Dzień dobry, witam państwa.
Maciej Kruś.
Tylko dwa zdania w nawiązaniu do ciekawej, bardzo, 

jak mi się wydaje, interesującej wypowiedzi pana dyrek-
tora Bryla, który mówił o skutkach dla gmin związanych 
z zapisami dotyczącymi ochrony złóż, mówię w dużym 
stopniu o ogólności.

Chciałbym zwrócić uwagę na to – myślę, że to jest 
właściwe gremium – że rzeczywiście brakuje w przepisach 
jakichś rozwiązań, które pozwalałyby gminom uzyskać, 
ogólnie mówiąc, jakąś rekompensatę z tego tytułu. To jest 
pierwsza kwestia. Druga kwestia. Ta rekompensata powinna 
być przewidziana, bo jakby cel tego przepisu – mówi o tym 
orzecznictwo, zwraca na to uwagę sąd w orzeczeniach – jest 
taki, żeby chronić te złoża przede wszystkim w interesie 
ogólnonarodowym, że przemawia za tym racja stanu.

Jeszcze jedna sprawa – też jednym zdaniem – zwią-
zana z tym, że ochrona złóż blokuje rozwój inwestycji. 
W pewnym zakresie niewątpliwie tak, ale jednocześnie 
warto, wydaje mi się, zwrócić uwagę na to, że już obecnie 
obowiązujące przepisy dotyczące planowania przestrzen-
nego przewidują takie instrumenty, jak tymczasowy sposób 
zagospodarowania terenu, który w przypadku takiej dzia-
łalności, o jakiej tu mówimy, gdzie z góry można przewi-

Dlaczego ptaki są ważne? Pozycja ptaków jest bardzo 
dobrze znana, powszechnie znana osobom zainteresowa-
nym, choć chyba nie tylko, w systemie ochrony przyrody. 
Ja tylko przypomnę, że wskaźnik liczebności ptaków jest 
traktowany przez Komisję Europejską na równi na przy-
kład ze wskaźnikiem śmiertelności niemowląt, jeśli chodzi 
o ocenę jakości środowiska człowieka. Dlaczego ptaki? 
Bo są świetnie rozpoznane, bo mamy rozpoznane długie 
trendy liczebności tych organizmów. Dlatego powszechnie 
przyjmuje się, że jest to dobra grupa wskaźnikowa.

Co można powiedzieć o ptakach tego regionu? 
Mianowicie są na przykład cztery gatunki…

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Szanowny Panie, 
ja wiem, że to są sprawy bardzo istotne, ale ja bym…)

Krótko.
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Bardzo krótko.)
Tak, tak, ja chcę podsumować.
Otóż tak: z polskiej czerwonej księgi – cztery gatun-

ki ptaków, gatunki o wysokim priorytecie w Europie – 
czterdzieści sześć gatunków, gatunki chronione strefowo 
– trzy, łączna liczba gatunków lęgowych w rejonie złoża 
Oczkowice to ponad 50% awifauny polskiej. Można powie-
dzieć, że realizacja planów wydobycia węgla w tym rejonie 
w żadnej mierze, choćby w odniesieniu do ptaków, nie 
spełni wymogów rozwoju w sposób zrównoważony. Jest to 
po prostu niemożliwe. Jest to niemożliwe także w związku 
z tym, do czego zobowiązuje nas prawo, ponieważ prawo 
i krajowe, i unijne zobowiązuje nas do ochrony różnorod-
ności biologicznej. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Teraz tak, ad vocem profesor Przybyłek, który jest 

inicjatorem tych wystąpień, króciutko prawnik ze strony 
PAK, pan minister, przepraszam, może jeszcze przed panem 
ministrem pan…

(Głos z sali: Jacek Szczepiński.)
…następnie pan wojewoda dwa, trzy zdania i sprawę 

zamknie pan minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Sławomir Brodziński: Oj, sprawy na pewno nie zamknę.)
Naszą dyskusję.
(Głos z sali: Pani Senator, jeszcze…)
Ja wiem, że jest bardzo dużo osób, ale mamy ograni-

czony czas.
Proszę, zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja.
Proszę bardzo.

Pracownik Naukowy 
w Zakładzie Hydrogeologii i Ochrony Wód 
w Instytucie Geologii na Wydziale 
Nauk Geograficznych i Geologicznych 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu Jan Przybyłek:
Pierwsza sprawa. Profesor Zwierzycki. Panie Prezesie, 

zostawmy świętej pamięci profesora Zwierzyckiego na 
boku, nie wykorzystujmy człowieka niezwykle szacowne-
go, który badał Indie Holenderskie itd., mojego nauczycie-
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Ja bardzo dziękuję przede wszystkim pani senator za 
zorganizowanie tego spotkania. Myślę, że ważne jest to, 
żeby dyskutować, rozmawiać, bo na takich spotkaniach 
dużo spraw można sobie wyjaśnić.

Przyszło mi na myśl takie powiedzenie Seneki: jak nie 
wiesz, do jakiego portu zmierzasz, to żadne wiatry nie 
będą ci przychylne. Ważne jest to, żebyśmy mieli strategię 
i wiedzieli, w jakim kierunku zmierzamy, ile nam energii 
potrzeba. Mówiliśmy o roku 2013, o roku 2014, o tym, że 
będzie problem, że będzie niedobór mocy, a okazało się, że 
jest taki postęp techniczny, iż nie ma takiego zagrożenia.

Mamy trochę czasu, ale pomału trzeba podejmować de-
cyzje strategiczne. Jeżeli mamy węgiel brunatny w Legnicy, 
w Gubinie, to trzeba analizować, gdzie ewentualnie będzie 
to strategiczne miejsce. Ja sobie tego inaczej nie wyobra-
żam, mając pewne doświadczenia co do planowania prze-
strzennego, o którym państwo mówiliście, bo przecież to 
złoże jest ujawnione, jeżeli chodzi o studium uwarunkowań 
i kierunków. Ale co z tego? Ono jest ujawnione w planie 
zagospodarowania przestrzennego, ale nie w kierunkach, 
jest ujawnione tylko jako złoże. Brak tego kierunku dzia-
łania w studium powoduje to, że nie ma przełożenia na 
plan zagospodarowania przestrzennego. I dalej, mimo że 
w planie jest zapis o tym, że jest tam złoże, to mamy w tym 
miejscu na przykład farmę wiatraków.

Tu jest cały problem, brakuje trochę takiego konstytu-
cyjnego zapisu zdrowego rozsądku w tym wszystkim. My 
wszyscy będziemy tu się przerzucać, jedni z państwa będą 
argumentowali w tę stronę, drudzy w inną stronę, a w tym 
wszystkim trzeba troszeczkę rozsądku. Trzeba ustalić, jakie 
działania są konieczne do tego, żeby w przyszłości spokoj-
nie można to było przeanalizować. Przecież jest mnóstwo 
czasu, pan prezes powiedział, że to jest kwestia półtora 
roku, dwóch lat, o elektrowni nie wspomnę, jeżeli już, czyli 
mamy na to mnóstwo czasu, ale strategicznie trzeba będzie 
podjąć jakieś decyzje, żeby wiedzieć, o czym ewentualnie 
dyskutujemy i kiedy to się może zdarzyć.

Ja myślę, że ważną sprawą jest wskazanie, wydaje mi 
się, że pan minister musi wskazać złoża strategiczne, które 
znajdą się w kierunkach zagospodarowania i będą chronio-
ne, oczywiście po analizie, po takich dyskusjach. Chodzi 
o to, co jest najważniejsze w strategii państwa, jakie złoża 
należy chronić.

Proszę państwa, ja mam doświadczenie z budowaniem 
dróg. Wiadomo, że budowaliśmy autostrady, ostatnio sporo 
było tego wszystkiego. Gdyby to wszystko było przewi-
dziane w planach, to byłoby zdecydowanie łatwiej. Tyle 
że żyliśmy w innym ustroju, nikt tego nie przemyślał. Jaki 
plan zagospodarowania, jakie studium? Gdyby to było 
zaplanowane wcześniej, to nie byłoby problemu. Dzisiaj 
każda zmiana studium, planu niesie skutki, jeśli chodzi 
o uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego. 
Wójtowie i burmistrzowie, którzy są tu na sali, wiedzą, co 
to powoduje, jakie są tego skutki.

W związku z tym nie jest to problem łatwy do roz-
wiązania, trzeba dyskutować, aby znaleźć jak najlepsze 
rozwiązanie. Trzeba popatrzeć strategicznie na cały kraj, 
ocenić, gdzie są takie najważniejsze miejsca w kraju i co do 
czego powinno się podejmować decyzje, i robić to również 
w konsultacji z mieszkańcami, bo to jest ważne.

dzieć, na jakim etapie czasowym, że tak powiem, nastąpi 
wykorzystanie tych terenów, w perspektywie dziesięciu czy 
dwudziestu lat pozwala na to, żeby ten teren wykorzystać 
gospodarczo, a nie zostawić go, żeby – mówiąc wprost 
– przez dwadzieścia czy trzydzieści lat nie był w żaden 
sposób zagospodarowany. Z tego, co wiem, taka możli-
wość istnieje, jest taka możliwość, oczywiście w zgodzie 
z przepisami prawa. To tyle. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Proszę. I proszę podać nazwisko.

Przedstawiciel PAK Górnictwo 
Jacek Szczepiński:
Jacek Szczepiński.
Szanowna Pani Przewodnicząca!
Ja jestem hydrogeologiem, jestem w jakimś stop-

niu, w dużym stopniu uczniem również pana profesora 
Przybyłka. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę. 
My cały czas rozmawiamy o części hydrogeologicznej, 
a nie rozmawiamy o dokumentacji geologicznej, która ma 
na celu określić warunki hydrogeologiczne związane z od-
wadnianiem. To jest dokumentacja, w której określamy ilość 
wody, jaka będzie wypompowana, postęp eksploatacji, który 
jest z założeń techniczno-ekonomicznych, jak również to, 
co jest najważniejsze, zasięg oddziaływania i szkody, jakie 
może wywołać ta eksploatacja, nie tylko szkody, ale też 
to, co trzeba zrobić, żeby zapobiec tym szkodom albo je 
zmniejszyć. A musimy sobie też powiedzieć, że istnieją me-
tody, które zmniejszają szkody, jeśli chodzi o oddziaływanie 
na środowisko. Są to na przykład ścianki szczelne, to, co 
było pokazane w „Jänschwalde”. Kopalnia „Jänschwalde” 
znajdująca się 200 m od Nysy, ma ściankę szczelną, która 
sięga około 100 m i izoluję odkrywkę od Nysy. Są metody 
sztucznego zasilania wód podziemnych: kanałami, stawami, 
studniami chłonnymi. Oczywiście to wszystko musi zostać 
rozpatrzone i to nie zawsze są metody, które całkowicie zli-
kwidują wpływ na środowisko, ale trzeba ważyć, co da się 
zrobić, w jakim stopniu można pomóc środowisku, i oczy-
wiście powiązać to ze sobą w jakiś sposób ekonomicznie, 
żeby wynik był jasny dla wszystkich.

Ostatnia sprawa. Ta dokumentacja hydrogeologiczna 
związana z odwadnianiem – to, co pokazywał pan profesor 
Przybyłek w dokumentacji z 1980 r. albo 1986 r. – również 
poddawana jest ocenie komisji dokumentacji hydrogeolo-
gicznej, niezależnych ekspertów, którzy oceniają tę doku-
mentację, a swoją opinię przesyłają ministrowi środowiska. 
Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Pan wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek:
Pani Senator! Szanowni Państwo!
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w klasie C2. To jak pan może mówić, że to jest w klasie 
C1? To po pierwsze. Po drugie, my protestujemy przeciw-
ko zatwierdzeniu tego złoża – mówię o tym tutaj, ażeby 
usłyszał to pan minister, główny geolog – bo badania tam 
nie były wykonane adekwatnie do tego, co było zapisane 
w koncesji. Przecież pan wie doskonale, że wykonano 
niespełna 40% odwiertów. Pan wspominał tu o tym, że 
tam była policja, były różne rzeczy. Tak, ja mam w głowie 
takie obrazki, kiedy to policja, sądy straszyły ludzi. Ażeby 
wejść na pola, użyliście… W koncesji jest wyraźnie napi-
sane, że koncesja nie narusza praw właścicieli. Wy swoimi 
nakazami doprowadziliście do tego, że zrobiliście te 40% 
odwiertów. Nie wiem, zróbcie więcej. Piszecie w prasie, 
że to jest przerwa techniczna, to czy tamto. Chcę panu 
powiedzieć to, co powiedział tu jeden z profesorów, chyba 
profesor Ratajczak, że chciwość prowadzi do katastrofy. 
To jest prawda.

Mnie babcia uczyła jeszcze jednego przysłowia, że jak 
Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera. Ja się 
zastanawiam, czy to wszystko jest tak, jak trzeba, po ko-
lei. Mówienie tu dzisiaj, że robi się to w imieniu państwa 
polskiego, że państwo polskie nałożyło… Wydaje mi się, 
że my żyjemy w kraju demokratycznym – i całe szczęście – 
i chyba u nas liczy się głos ludzi. Jak tu powiedział profesor 
Szewczyk, w pewnym momencie gmina nie będzie miała 
żadnych instrumentów.

Wy dosyć długo mówiliście o tym, że to są tylko poszu-
kiwania, że w ogóle nie ma mowy o tym, żeby budować 
kopalnię. A proszę pana, a choćby wizyta – ja panu podam 
fakty – u arcybiskupa poznańskiego po to, ażeby księża na 
terenie powiatów rawickiego i gostyńskiego nie mówili 
źle o kopalni, to o czym świadczy? Wiele innych faktów 
mógłbym tu przytoczyć.

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Ja bym prosiła 
trochę tonować wypowiedź.)

Już kończę, Pani Senator.
Chcę powiedzieć tak. Mówi się o tym, że my mamy sła-

be wody, a więc tu może być kopalnia, o tym, że my mamy 
słabe gleby, a więc tu może być kopalnia. Nieprawda. Ja 
byłem posłem z tego terenu trzy kadencje i byłem dum-
ny, myślę, że senator Poślednik tak samo jest dumny, że 
jest senatorem z tego rejonu, bo to jest źródło. Myśmy 
kiedyś w ulotce napisali: PAK wbija nóż w serce rolnicze 
Wielkopolski. I chciałbym, ażeby dzisiejsze spotkanie – je-
stem bardzo wdzięczny pani senator, pani przewodniczącej 
za zorganizowanie takiego spotkania – ażeby te wystąpienia 
profesorów, może jeszcze innych, doprowadziły do tego, 
że zdroworozsądkowo pomyślimy o tym, czy tam ma być 
kopalnia, czy tam ma być złoże chronione.

Wszyscy doskonale wiemy, jak to jest. Uspokaja się 
ludzi, mówi się, że na razie nic tam nie będzie, tylko po-
szukiwania. Jeżeli to złoże zostanie wpisane na listę złóż 
jako złoże chronione, bo przecież są takie próby, choć jesz-
cze nie ma decyzji, to my wiemy o tym, co będzie. Nam 
potomni… Ja się czuję odpowiedzialny jako jeden z tych, 
którzy tam mieszkają, ja się czuję za to odpowiedzialny, 
bo potomni nie wybaczyliby nam tego, że w tym rejonie 
powstała kopalnia.

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Dziękuję bardzo.)
Już kończę.

Proszę państwa, przecież decyzja o uwarunkowaniach 
środowiskowych to jest jeden z etapów, etap kolejny, nastę-
pujący w przyszłości. Jeżeli nie ma czegoś w studium ani 
w planie zagospodarowania przestrzennego, to już decyzji 
środowiskowej w ogóle nie można wydać. Czyli już mamy 
pierwszą blokadę, która jest nie do przeskoczenia.

W związku z tym trzeba na ten temat rozmawiać. 
Ewentualnie jeżeli trzeba coś zmienić, poprawić w prawie, 
to trzeba. Choć ja uważam, że za dużo zmian to też nie jest 
dobrze, że za często wszystko zmieniamy, owszem, trzeba 
troszeczkę poprawiać tam, gdzie są jakieś niedociągnięcia, 
ale nie wszystko. W każdym razie trzeba z tego w jakiś 
rozsądny sposób wybrnąć. Dlatego jeszcze raz, kończąc ten 
wątek dla mnie istotny, podkreślę wagę zdrowego rozsądku, 
który – tak uważam – przede wszystkim trzeba mieć na 
uwadze. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Strona społeczna.
Proszę, pan. I proszę się przedstawić.

Członek Zarządu Stowarzyszenia 
„Nasz Dom” Janusz Maćkowiak:
Pani Senator! Panie Ministrze! Szanowni Zebrani!
Ja reprezentuję Stowarzyszenie „Nasz Dom”, jestem 

rolnikiem z powiatu rawickiego, przez trzy kadencje byłem 
posłem.

Nie wiem, czy to przypadek, a chyba nie jest to przypa-
dek, że chce się zniszczyć rolnictwo w dwóch najlepszych 
powiatach. To nie jest tak, Panie Bryja, że tam są gleby 
IV czy V klasy, bo tam jest zagłębie Wielkopolski. Pani 
profesor Gaczek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, w opracowaniu wyliczyła, że cały aglomerat 
koniński elektrowni daje 4,1% PKB dla województwa, zaś 
rolnictwo tylko dwóch powiatów, rawickiego i gostyńskie-
go, daje 5%. Tak że troszeczkę nerwowości się wkradło 
w pańską wypowiedź, Panie Bryja, i do niektórych spraw 
chciałbym się odnieść.

Chcę powiedzieć, że z naszej strony wypowiadały się 
autorytety, bo myślę, że profesorowie, którzy zabierali głos 
i przedstawiali te problemy, przedstawili je w sposób nieza-
leżny, w taki sposób, w jaki trzeba, to nie piarowcy. Myślę, 
że to daje nam dużo do myślenia.

My chętnie, Panie Bryja, spotkamy się z panem. Ja re-
prezentuję Stowarzyszenie „Nasz Dom”, które ma w karto-
nie dwadzieścia osiem tysięcy podpisów. To stowarzyszenie 
protestuje już od czterech lat, ostatnio na proteście prze-
ciwko rzekomemu… Pan tu powiedział, że macie zatwier-
dzone złoże. Troszeczkę się pan zagalopował, bo ono było 
wstępnie zatwierdzone, ale jeszcze nie jest zatwierdzone. 
W tym proteście brały udział ponad trzy tysiące osób, było 
ponad pięćset ciągników. To nie jest grupka agrobiznesu, 
która demonstruje jakieś tam swoje widzimisię, o czym 
pan często wspomina.

Panie Prezesie Bryja, to nie jest tak, że złoże Oczkowice 
ma 1 miliard t. Przecież wyraźnie w tej decyzji jest na-
pisane, że 531 tysięcy t jest w klasie C1, a 465 tysięcy 
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Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda:
Sebastian Czwojda, burmistrz Krobi.
Ja mówię w swoim imieniu, ale również Rady Miejskiej 

w Krobi, biorąc pod uwagę podjętą uchwałę rady miejskiej, 
a myślę, że też w imieniu innych samorządów, które podjęły 
podobne uchwały, sprzeciwiające się powstaniu kopalni na 
naszym terenie.

Zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzen-
nego i uwarunkowań przestrzennych gminy oraz studium 
i planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym na 
obszarze poszukiwań, planem, który już został przyjęty, 
choć kilka lat temu, zresztą na podstawie tego planu, po-
wstało jedenaście wiatraków w ramach farmy wiatrowej, 
jeżeli dzisiaj wpłynie wniosek o wydanie koncesji na wy-
dobycie, to taka koncesja nie będzie mogła zostać wydana, 
chociażby ze względu na to, że nie ma możliwości uzgod-
nienia z samorządami udzielenia takiej koncesji. Chodzi 
tu nie tylko niejako o wolę burmistrza czy wójta danego 
terenu, ale właśnie o to, o czym powiedziałem wcześniej, 
te plany zagospodarowania przestrzennego i kierunki za-
gospodarowania gminy.

Stąd mój apel, też do parlamentarzystów, o to, żeby 
kierunki zmian w prawie nie prowadziły do pozbawia-
nia samorządów możliwości udziału i reprezentowania 
mieszkańców gminy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek działania 
w tym obszarze. Przyznam, że niepokoją nas dokonywane 
na przestrzeni ostatnich lat zmiany w prawie geologicznym 
i górniczym. Myślę, że te stanowiska są jednoznaczne.

Ja też jestem przekonany o tym, że ta niewykonana jesz-
cze dokumentacja złóż, chociażby w zakresie hydrogeolo-
gii, potwierdzi to, co dotyczy części Rowu Poznańskiego, 
mianowicie to, że ten obszar geologiczny – biorę pod uwagę 
również wypowiedzi naukowców z naszego uniwersytetu – 
jest bardzo podobny do tego na terenie Rowu Poznańskiego 
i w efekcie uwarunkowania wodne, tak jak w przypadku 
Rowu Poznańskiego, pokażą w sposób jednoznaczny, że 
eksploatacja tych złóż jest ekonomicznie, gospodarczo, prze-
strzennie i geologicznie nieuzasadniona. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Burmistrz Miejskiej Górki.
Proszę bardzo.

Burmistrz Miejskiej Górki 
Karol Skrzypczak:
Karol Skrzypczak, burmistrz gminy Miejska Górka. 

Na terenie mojej gminy znajduje się przedmiotowe złoże, 
złoże Oczkowice.

Bardzo dziękuję pani przewodniczącej, państwu sena-
torom za zorganizowanie dzisiejszego spotkania.

Wracam do złoża Oczkowice. Zacznę od tego, że zo-
stało ono udokumentowane już w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, czternaście lat temu zostało wpisane 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miejska Górka i miało ono pojem-
ność około 140 milionów t.

Panie Prezesie Bryja, troszeczkę się pan zagalopował, bo 
nie ma jeszcze decyzji zatwierdzającej to złoże. Dzisiaj do-
staliśmy z ministerstwa informację, że do 31 marca sprawa 
zostanie rozstrzygnięta, tak że niech pan z pewnymi rzecza-
mi nie szarżuje i nie mówi na wyrost. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Proszę, teraz pani, a potem pan, króciutko. Proszę tu 

podejść.
(Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Dom” Sylwia 

Maćkowiak: Będzie mnie słychać.)
Nie, proszę podejść, bo my to nagrywamy.
Bardzo proszę króciutko i proszę wprowadzić nowe 

elementy do dyskusji.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Dom” 
Sylwia Maćkowiak:
Króciutko.
Sylwia Maćkowiak, reprezentuję Stowarzyszenie „Nasz 

Dom”.
Chciałabym zaapelować, szczególnie do przedstawi-

ciela ministra środowiska, właśnie o ten zdrowy rozsądek, 
o wzięcie pod uwagę rzeczowych ekspertyz, a nawet wię-
cej, poprosić, zaapelować, złożyć wniosek w imieniu tych 
tysięcy mieszkańców, którzy są na tym terenie, których to 
dotyczy, o przeprowadzenie rzetelnej niezależnej eksperty-
zy i wzięcie jej pod uwagę. Chodzi o to, żeby rzeczywiście 
zastanowić się nad tym, dlaczego trzeba niszczyć wspaniałe 
rolnictwo i żywność. To nie jest lokalny rynek, przecież we-
dług ekspertyzy obecnego tu doktora Peplińskiego i innych 
to są naprawdę olbrzymie, olbrzymie zasoby. Chodzi o to, 
żeby wziąć to pod uwagę i myśleć troszkę dalej niż kilka lat 
do przodu, zastanowić się, czy w przyszłości chcemy być 
głodni. Przecież energię, tak jak zostało tu powiedziane, 
możemy czerpać ze Słońca czy produkować z wielu innych 
rzeczy, tymczasem żywności nie wyprodukujemy.

Dlatego proszę, jeszcze raz serdecznie apeluję o za-
stanowienie się nad tym w imieniu tych tysięcy osób. 
Jednocześnie mówię, że nie poddamy się i będziemy wal-
czyć do końca, choćbyśmy mieli – tak jak już powiedziałam 
panu wojewodzie – ginąć po kolei na ulicy. Nie poddamy 
się. Walczymy długo i będziemy walczyć do samego koń-
ca. Jeżeli państwo nie weźmiecie pod uwagę argumentów 
naukowców, nie weźmiecie pod uwagę po prostu zdrowego 
rozsądku… Chodzi o to, żeby nie chciwość jednej firmy, 
nie chciwość osoby, ale zdroworozsądkowe argumenty 
wzięły górę.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Teraz chciałabym udzielić głosu burmistrzom lub sta-

rostom.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To może najpierw poprosimy samorządowców, bo to 

jest ich teren.
Bardzo proszę. I proszę się przedstawić.
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kulturze w tej rolnej części Wielkopolski. Ta sprawa nie 
podlega dyskusji. Teraz tak. W 2050 r. świat będzie potrze-
bował o 70% więcej żywności. Żywności też potrzebujemy 
więcej, więc trzeba to chronić.

Ja byłem na konferencji, na części konferencji 
w Poznaniu. Panie Ministrze, mój wniosek jest taki. 
Fachowcy mają naprawdę bardzo precyzyjną opinię: jeśli 
chodzi o układ wód, przekroje, to Konin i Oczkowice to 
są zupełnie inne sprawy. Tu jest zagrożenie ze strony wód, 
zasolenie itd.

Ja mam tylko jedną prośbę. Zgadzam się z panem wo-
jewodą, że trzeba wszystko dokładnie przeanalizować. 
Minister środowiska czy pan powinien zlecić niezależnej 
instytucji kompleksową ocenę tych wszystkich czynników, 
które występują w tej kopalni. I o to mam prośbę, zwracam 
się z prośbą o wykonanie niezależnej oceny. Może się tym 
zająć Polska Akademia Nauk, przecież tu są fachowcy, 
profesorowie, którzy się tym zajmują przez dziesiątki lat. 
Chodzi o to, o czym mówił pan wojewoda, żeby to wszystko 
kompleksowo zbadać. Ja miałem dostęp do dokumentacji, 
zresztą byłem u państwa. Według informacji, które ja mam, 
bo zapoznałem się z dokumentacją, mogę powiedzieć, że ta 
dokumentacja jest pobieżna i sprawa wymaga dogłębnych 
analiz, szczególnie co do sytuacji hydrogeologicznej.

Proszę państwa, ja się pewnym sprawom trochę dziwię, 
może nie do końca zrozumiałem. Ja uważam, że nasza 
mądrość powinna polegać na tym, że umiemy przewi-
dzieć skutki, które przyjdą za kilka pokoleń, bo to trwa. 
Odwlekanie o rok, dwa, żeby był spokój, żeby uspokoić 
samorządy… To nie o to chodzi. Mamy państwo obywatel-
skie, dwadzieścia osiem tysięcy podpisów budzi szacunek 
i musi budzić szacunek.

Ja uważam, że tu przede wszystkim powinna być żyw-
ność, Wielkopolska powinna chronić zasoby wodne. Na 
tym terenie trzeba znaleźć inne źródła, może w postaci 
energii odnawialnej, poszukać energii gdzie indziej i unik-
nąć takiej bardzo interwencyjnej eksploatacji. Ten teren 
trzeba zabezpieczyć z myślą o produkcji żywności i chronić 
środowisko, zasoby wodne itd. Jeśli chodzi o energię, to 
mamy nową sytuację, co chwilę pojawiają się nowe źródła 
energii, ale trzeba szukać tam, gdzie tereny są dużo słabsze 
rolniczo. Proszę bardzo, co to za problem doprowadzić 
energię gdzieś spod Legnicy? To są najlepsze ziemie rolni-
cze, tu się produkuje najlepszą żywność w Polsce. Ja bym 
prosił, aby naprawdę wziąć to pod uwagę.

Jeszcze jedno: kompetencje, ministerstwa itd. W 1989 r., 
jeszcze w tamtym ustroju, była podobna sytuacja. Jedna 
interwencja, interwencja posła Kledeckiego – są dostępne 
materiały, tam jest analiza – i Rada Ministrów podjęła decy-
zję o nieangażowaniu się w to przedsięwzięcie. W tamtym 
ustroju było to możliwe, to tym bardziej teraz, w państwie 
obywatelskim jest to możliwe.

Niezależnie od tego apeluję do pana ministra środo-
wiska, żeby zlecił opracowanie niezależnej, obiektywnej 
ekspertyzy o tych wszystkich relacjach, czynnikach, które 
tu występują. To jest jednak kluczowa sprawa. Uważam, 
że w materiałach, z którymi ja się zapoznałem, tych da-
nych jest naprawdę za mało do tego, żeby podjąć decy-
zję niosącą takie konsekwencje dla przyszłych pokoleń. 
Dziękuję.

My przede wszystkim negujemy, uważamy nawet za 
nadużycie twierdzenie, że to złoże rozrosło się do pojemno-
ści 1 miliarda t. Do tego mówi o tym dodatek do dokumen-
tacji. Dodatek do dokumentacji może obejmować niejako 
węgiel poza złożem itd. Tak że przede wszystkim ta kwestia 
jest przedmiotem naszej dzisiejszej skargi.

Niezależnie od tego uważam, że na razie, może w spo-
sób wadliwy, ale prawo w pewien sposób nas jeszcze 
chroni. Ustawa o planowaniu przestrzennym i ustawa 
– Prawo górnicze i geologiczne jednoznacznie stano-
wią, że nie można podejmować działalności górniczej 
na obszarze, na którym byłoby to sprzeczne z planem 
zagospodarowania przestrzennego. Jeśli chodzi o nasze 
gminy, gminę Miejska Górka, gminę Krobia, to władze 
tych gmin jednoznacznie określiły, że ten obszar ma 
inny charakter wykorzystania. Nasze gminy są w stanie 
taką ilość energii, jaką by chciał wyprodukować PAK, 
wyprodukować z odnawialnych źródeł. Już w tej chwili 
budowane są siłownie wiatrowe, mamy decyzje dotyczące 
farm fotowoltaicznych, na obszarze dwóch powiatów 
będzie w sumie produkowanych około 500 MW energii 
ze źródeł odnawialnych.

Jeżeli mogę odnieść się może trochę ironicznie do tego, 
co powiedział pan prezesa Bryja, to powiem, że zawsze 
byłem pod wrażeniem jego zaangażowania w to, co robi, 
ale dzisiaj dowiedzieliśmy się, jakie dolegliwości na nas 
spadają i jaki jest stan zdrowia mieszkańców naszych 
terenów. Z tego, co rozumiem, w momencie powstania 
kompleksu energetycznego gmina Miejska Górka i gmina 
Krobia stałyby się uzdrowiskami. Myślę, że prezes się tu 
trochę co najmniej zagalopował. Tak że, Panie Prezesie, 
proszę, nie tędy droga.

Reasumując, miałbym apel do państwa senatorów, 
aby podejmować takie działania – tutaj też odnoszę się 
do wypowiedzi pana wojewody o tym, że powinny zostać 
określone złoża strategiczne – aby w jakichkolwiek rozwa-
żaniach złoża występujące na obszarze naszych gmin, bo to 
są fakty niestety bezsprzeczne, z tymi faktami nie możemy 
polemizować, nigdy nie zostały uznane za złoża strate-
giczne w skali kraju, a wręcz przeciwnie, aby nasz obszar 
został uznany za obszar strategiczny w zakresie produkcji 
żywności. Tylko o to apeluję. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Proszę państwa, ja na pewno nie wszystkich usatys-

fakcjonuję, ale jeśli ktoś musi coś jeszcze powiedzieć, to 
proszę to złożyć do protokołu. Przepraszam bardzo, niestety 
musimy już kończyć.

Teraz poprosimy byłego ministra rolnictwa o kilka 
słów.

Pan Stanisław Kalemba.

Poseł Stanisław Kalemba:
Bardzo dziękuję.
Bardzo krótko. Wygląda to tak. Mamy do wyboru żyw-

ność, wodę i energię. Tak, Panie Prezesie, to są najlepsze 
ziemie rolnicze w Polsce, między innymi dzięki wysokiej 
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Ja bym proponował, jeżeli można, w tej warstwie po-
litycznej inne rozwiązanie. Zbliżają się wybory, więc po-
stawcie państwo – ja nie jestem politykiem – w swoich, 
że tak powiem, pomysłach wyborczych ten temat. To nie 
tylko chodzi o to, żeby dowartościować lokalny elektorat, 
ale żeby wypracować systemowe rozwiązania, które ja jako 
państwowiec będę wdrażał, choć prawdopodobnie nie ja, 
tylko ktoś inny, w każdym razie ktoś na moim stanowisku 
będzie je wdrażał. Tutaj proponowałbym raczej ten kie-
runek, jako że – tak jak już wspomniałem – w ciągu paru 
miesięcy na pewno nie stanie się nic konkretnego, jeżeli 
chodzi o systemowe rozwiązania w tych kwestiach, które 
są bardzo ważne. Ja się w pełni zgadzam z tym, że państwo 
polskie nie powinno w ten sposób funkcjonować, aby ist-
niały obszary nieoznaczoności, na czym cierpią zarówno 
inwestorzy, jak i przede wszystkim społeczność lokalna.

Ażeby jednak to zrobić – wracam do tego tematu, który 
poruszyłem wcześniej – musi być wola polityczna, wola 
klasy politycznej i muszą być pieniądze na ten cel. Możemy 
przygotować kolejne ekspertyzy naukowe, możemy przy-
gotować kolejne projekty. Ja teraz uczestniczę w takich 
spotkaniach, zaplanowana jest w Akademii Górniczo- 
-Hutniczej duża konferencja dotycząca polityki surowcowej 
państwa. Tam jest mnóstwo dobrych pomysłów. Te pomysły 
muszą zostać przekute w twardą legislację, a twardej legi-
slacji nie będzie, jeżeli nie będzie alokacji środków, żeby 
ci „pokrzywdzeni”, którzy będą musieli myśleć o zmianie 
swojego profilu życia i profilu okolic, zostali w jakiś spo-
sób, że tak powiem, usatysfakcjonowani. Tak że to może 
tyle, jeżeli chodzi o generalia. Ja wiem, że moje propozycje 
są niedoskonałe, ale nie widzę innej drogi.

Pozwólcie państwo, że powiem parę słów, gdyż chciałbym 
odpowiedzieć panom burmistrzom, a także pani Maćkowiak, 
państwu Maćkowiakom, bo już od pewnego czasu spotyka-
my się, jest to nasze czwarte czy piąte spotkanie. Chciałbym 
też prosić panią dyrektor Kingę Wojtczak o podsumowanie 
tego, o czym mówimy już od dłuższego czasu.

Mianowicie w tej chwili jesteśmy w takiej fazie procesu 
koncesjonowania, że – zacytuję klasyków – cała władza bę-
dzie w rękach samorządów, bo to samorządy i Ministerstwo 
Gospodarki są organami, które będą uzgadniać koncesje na 
wydobywanie. W tej sytuacji to od stanowisk burmistrza 
Miejskiej Górki, burmistrza Krobi i ministra gospodarki 
będzie zależało to, czy wniosek już udokumentowany, ze 
wszystkimi dokumentami ze strony PAK zostanie zaak-
ceptowany, czy nie.

Ja lub ktoś inny będzie miał tu rolę…
(Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: Jeszcze 

nie został złożony, Panie Ministrze.)
Tak, jeżeli wniosek w ogóle zostanie złożony. W każ-

dym razie ja będę w tym momencie swoistym notariuszem. 
W przeciwieństwie do wcześniejszych faz w fazie wyda-
wania koncesji na wydobywanie, jeżeli do tego dojdzie, 
to państwo, czyli lokalne samorządy, tudzież minister 
gospodarki, oczywiście wraz z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska w Poznaniu, będziecie mieli na to 
wpływ. W tym właśnie realizuje się, jak mi się wydaje, 
bardzo rozsądna zasada swoistego wyważenia między tym, 
co centralne, a tym, co lokalne. Chyba tyle na ten temat 
chciałbym państwu powiedzieć.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
To był w zasadzie ostatni głos w dyskusji. Wysłuchamy 

jeszcze pana ministra, który zamknie naszą dyskusję, nie 
wiem, może pocieszającym słowem.

Ja do tej sprawy podchodzę z pewnym dystansem, ale 
też z pewnym przekonaniem wewnętrznym, ku czemu po-
winniśmy zmierzać. Otóż, gdyby się nad tym zastanowić, 
to przede wszystkim interesuje nas czy powinna nas inte-
resować strategia rozwoju gospodarczego kraju, oczywi-
ście długoterminowa. A to dlatego, że na podstawie tejże 
strategii, na podstawie wskazania dziedzin gospodarki, 
które będziemy rozwijać, jesteśmy w stanie określić za-
potrzebowanie na energię elektryczną, ocenić, czy ono 
będzie w nieskończoność rosło, czy dzięki innowacyjnym 
osiągnięciom, dzięki energooszczędności ustabilizuje się, 
a może spadnie. Gdyby tak miało być – tego nie wiemy, 
bo takiej prognozy ja nigdzie nie widziałam – to przecież 
energię pozyskiwaną z węgla kamiennego czy brunatne-
go w znacznym stopniu moglibyśmy zamienić na energię 
pochodzącą z OZE, na energooszczędność i wdrożyć inne 
sposoby, nie wiem, nawet zmiany formuły życia. Dopóki 
tego nie mamy, dopóki tego nie wiemy, dopóty bazujemy 
na tym, do czego przywykliśmy. A do czego przywykliśmy? 
Do węgla, bo go mamy i najłatwiej o tym mówić.

Nie rozstrzygając kwestii, jak będzie wyglądało 
w przyszłości pozyskiwanie węgla i czy w ogóle będzie 
prowadzone, chcę powiedzieć, że – tak jak tu mówił pan 
minister rolnictwa – warto byłoby te tereny chronić jako 
te, które są pewnym zagłębiem produkcji żywności, ale 
też warto by było, o tym też mówiliśmy, te działy admi-
nistracji rządowej tak ukształtować, aby była jedna siła 
sprawcza, może nie sprawcza, ale jedna siła prowadząca 
te zagadnienia, bo cały czas to wszystko jest rozproszo-
ne. Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma 
rządzić środowiskiem i wydobyciem węgla? Dlaczego nie 
Ministerstwo Gospodarki? Dlaczego nad tym wszystkim 
nie ma być Ministerstwo Środowiska, które ma jednak za-
pewnić bezpieczeństwo miejsca, w którym żyjemy, z myślą 
o przyszłych pokoleniach?

Panie Ministrze, bardzo proszę o jakąś konkluzję, bar-
dzo proszę o podsumowanie i ewentualnie przekazanie 
tego, o czym myśmy mówili, dalej, na forum rządowym, 
na forum pozostałych ministerstw.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Sławomir Brodziński:

Dziękuję, Pani Senator.
Panie i Panowie!
Te oczekiwania pod moim adresem są, że tak powiem, 

dowartościowujące mnie, aczkolwiek absolutnie nie czuję 
się aż tak wszechwładny, żebym mógł rozmawiać choćby 
z ministrami jako skromny wiceminister.

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Ale będzie miał 
pan w nas wsparcie.)
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nie. Podniósł to burmistrz Miejskiej Górki, pan Karol 
Skrzypczak. Chciałabym wyjaśnić, że minister środowi-
ska postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmian 
w dokumentacji dokonuje się w formie dodatku do doku-
mentacji. Jak tu już wielokrotnie dzisiaj słyszeliśmy, przed 
laty zostało udokumentowane złoże Oczkowice. Zmiany 
w dokumentacji geologicznej mogą dotyczyć zarówno ilo-
ści zasobów, jak i granic tych zasobów.

Pan minister Kalemba z kolei zarzucił, że dokumenta-
cja była pobieżna. Otóż, proszę państwa, ta dokumentacja 
zawsze jest sporządzana przez osoby, które posiadają spe-
cjalne uprawnienia geologiczne, ale bez względu na to, kto 
sporządził tę dokumentację, obowiązuje taka zasada, że ta 
dokumentacja jest solidnie weryfikowana w Ministerstwie 
Środowiska przez niezależnych ekspertów, jest ona opi-
niowana przez organ pomocniczo-doradczy ministra 
środowiska i jest również weryfikowana przez eksperta 
w dziedzinie geologii. Dlatego chciałabym podkreślić, że 
ta dokumentacja została sporządzona prawidłowo i mini-
ster, podejmując tę decyzję, działał zgodnie z przepisami 
prawa. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, można by dzisiaj jeszcze długo dysku-

tować o wielu, wielu innych szczegółach. Ja sama mogła-
bym podjąć taką dyskusję z wieloma prelegentami i dys-
kutantami, ale czas płynie nieubłaganie. Jesteśmy dzisiaj 
w trudnej sytuacji, musimy kończyć nasze spotkanie.

Bardzo serdecznie dziękuję za to, że państwo przyjęli-
ście zaproszenie senackiej Komisji Środowiska. Dziękuję 
dzisiejszym referentom, którzy dużo trudu włożyli w to, 
aby zapoznać szerzej społeczność i parlamentarną, i samo-
rządową z problemami, jakie dotyczą wybranego fragmen-
tu naszego życia, części naszej ojczyzny. Dziękuję także 
spółce, która wywołuje tę dyskusję, ponieważ prowadzi tam 
swoje poszukiwania. Dziękuję stronie rządowej, reprezen-
towanej dzisiaj, że tak powiem, słabo, ale merytorycznie. 
(Wesołość na sali)

Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, 
przynajmniej w komisji, i będziemy mogli jeszcze na ten 
temat rozmawiać.

Przepraszam także te osoby, których nie dopuściłam 
do głosu, trochę dlatego, że uznałam, że mogą nie wnieść 
nowych elementów do dyskusji, a chciałam dać czas jeszcze 
tym, którzy w takich sytuacjach muszą zabrać głos.

Tym akcentem, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowa-
ni i rozeszli się w dobrych nastrojach, zamykam dzisiej-
sze posiedzenie Komisji Środowiska. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Ja jestem zaszczycony tym, że do mnie jako do głów-
nego geologa kraju adresowane są te postulaty ze strony 
państwa, ale – tak jak mówię – procedura w następnej fazie 
będzie musiała być dokonana z uwzględnieniem tych czyn-
ników, o których mówiłem, a nie tylko woli, zaskarżalnej 
oczywiście, głównego geologa kraju.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Proszę, teraz pani.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Geologii i Koncesji Geologicznych 
w Ministerstwie Środowiska 
Kinga Wojtczak:
Dziękuję bardzo.
Kinga Wojtczak, zastępca dyrektora Departamentu 

Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie 
Środowiska.

W uzupełnieniu wypowiedzi pana ministra odnośnie do 
procedury koncesyjnej powiem, że tak naprawdę minister 
środowiska ma tu określone zadanie, związane z udziele-
niem koncesji, jednakże tego zadania nie wypełnia samo-
dzielnie, bo – tak jak pan minister wspomniał – dużą rolę 
odgrywają tu organy samorządowe, a w tym przypadku 
obaj panowie burmistrzowie.

Chciałabym podkreślić, że burmistrzowie podejmu-
ją swoje decyzje i wydają postanowienia na podstawie 
tak pospiesznie skrytykowanego przez pana profesora 
Szewczyka art. 7 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, 
bo wbrew temu, co powiedział pan profesor, ten artykuł 
właśnie zapewnia zgodność systemu koncesjonowania 
z systemem planowania przestrzennego i nie można go 
porównywać do systemu nakazowego, przewidzianego 
przed laty w dekrecie.

Poza tym, proszę państwa, jeszcze tak dla uspokojenia 
chciałabym powiedzieć, że jeżeli w ogóle wniosek o udzie-
lenie koncesji wpłynie, to podmiot ubiegający się o konce-
sję musi posiadać decyzję o środowiskowych uwarunko-
waniach, a odpowiedzialny za tę decyzję jest regionalny 
dyrektor ochrony środowiska. Od 1 stycznia w związku ze 
zmianami w przepisach nie wójt, nie burmistrz, a właśnie 
regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje tę decyzję 
i wydaje ją po przeprowadzeniu postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko.

I jeszcze do jednej sprawy chciałabym się odnieść, 
ponieważ padł tu zarzut co do prawidłowości działania, 
co do tego, czy minister środowiska mógł zatwierdzić 
dokumentację w formie dodatku do dokumentacji, czy 
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