
Oświadczenie złożone 

przez senator Jadwigę Rotnicką 

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 października 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego oraz do wiceprezesa Rady Mini-

strów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Panie Ministrze! Panie Premierze! 

W dyskusjach nad problemem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju największy nacisk kładzie się na 

kwestie związane z węglem kamiennym jako podstawowym źródłem energii, ale w ramach uzupełnienia najczę-

ściej mówi się o węglu brunatnym. Niestety wbrew zaleceniom UE mamy ogromne zapóźnienia, jeśli chodzi 

o wdrażanie odnawialnych źródeł energii. Najlepszym tego dowodem są przeciągające się ponad miarę prace nad 

ustawą o OZE. 

Powszechnie wiadomo, że wydobycie węgla brunatnego skutkuje degradacją środowiska przyrodniczego na 

ogromną skalę. Dlatego tym bardziej trudno zgodzić się ze stanowiskiem wiceministra Tomasza Tomczykiewicza 

(patrz: artykuł o polityce energetycznej Polski w „Rzeczpospolitej” z 24 września 2014 r.), że ochrona środowiska 

powinna być podporządkowana planom i zamierzeniom podmiotów zajmujących się wydobyciem surowców ener-

getycznych. Nie może być bowiem zgody na działania, których rezultatem będzie nieodwracalne zniszczenie śro-

dowiska. 

Zastanawiający jest fakt, że naciski na wyodrębnienie obszarów zasobnych w węgiel brunatny jako obszarów 

strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski zbiegły się w czasie ze swoistym załamaniem w zakresie 

poszukiwań i wydobycia gazu z łupków. Rezygnacja wielu dotychczasowych koncesjonariuszy, jeśli chodzi 

o wskazane działania, musi zastanawiać. Nie wiadomo, czy jej przyczyną są małe zasoby tego surowca – dzisiej-

sze szacunki znacząco odbiegają od tych z lat wcześniejszych – czy też inne czynniki, o których być może wiemy 

zbyt mało. Niemniej zbieżność czasowa jest zastanawiająca. 

Strategii energetycznej nie można rozpatrywać, a tym bardziej uchwalać przepisów w tym zakresie, bez jedno-

czesnego uwzględnienia sukcesów związanych z jej wprowadzeniem nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego 

i ekonomiki kraju, ale także dla regionów, a zwłaszcza dla mieszkańców rejonów, w których złoża występują. 

Wiadomo, że na terenie naszego kraju węgiel brunatny występuje w różnych regionach, a jego złoża mają 

zróżnicowaną głębokość i zasobność. Wiadomo również, że znaczące pokłady tego surowca występują między 

innymi na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego. W związku z tymi lokalizacjami toczy się dzisiaj 

dyskusja, czy powinny one mieć status strategiczny ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, czy też nie. 

Tymczasem różnice pomiędzy nimi są wyraźne. W przypadku województwa lubuskiego jest przyzwolenie na po-

traktowanie węglonośnych obszarów jako strategicznych, a co więcej, istnieje społeczna akceptacja dla takiej de-

cyzji. Dowód stanowi wystąpienie Pana Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, który 12 września bieżącego roku 

potwierdził, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i władz województwa lubuskiego prowadzone na terenie 

kopalni Gubin-Brody prace przygotowawcze do wydobycia złoża będą kontynuowane i poszerzane, zwłaszcza że 

po drugiej stronie granicy prace wydobywcze idą pełną parą. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w województwie wielkopolskim. Tutaj złoża zalegają na znacznej 

głębokości (średnio ponad 200 m), i co niezmiernie ważne – na terenie o tradycyjnej i bogatej kulturze rolnej. 

Uznanie tego rejonu za obszar ważny strategicznie dla energetyki kraju spowoduje nieodwracalne szkody w przy-

padku zarówno środowiska przyrodniczego, jak i regionu, który stanowi ważną w skali kraju bazę produkcji żyw-

ności. Rozpoczęcie wydobycia na tym obszarze oznaczałoby dramatyczne pogorszenie warunków hydrologicz-

nych, powstanie na rozległym obszarze leja depresyjnego, a także nieodwracalne zniszczenie obszarów cennych 

przyrodniczo. Straty w gospodarce i kulturze rolnej Wielkopolski byłyby wręcz dramatyczne, nie mówiąc już 

o niedającym się oszacować pogorszeniu jakości życia mieszkańców tych rejonów. 

Panie Ministrze, w imieniu licznych środowisk zaniepokojonych pomysłami uznania wielkopolskich złóż wę-

gla brunatnego za strategiczne, co skutkuje wyłączeniem ich z inwestycji infrastrukturalnych na wiele lat, zwracam 

się z apelem o ich wyłączenie z obszarów ważnych z punktu widzenia strategii bezpieczeństwa energetycznego 

Polski. W moim i nie tylko moim przekonaniu środowisko – jedyny kapitał, jaki w stanie niepogorszonym winni-

śmy przekazać potomnym – nie może przegrać z interesami niektórych podmiotów gospodarczych. 

Z poważaniem 

Jadwiga Rotnicka 




