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ENERGIA GEOTERMALNA W POLSCE – STAN WYKORZYSTANIA,

PERSPEKTYWY ROZWOJU

STRESZCZENIE

Przedstawiono stan wykorzystania energii geotermalnej w Polsce w ciep³ownictwie, lecznictwie, w nowych
oœrodkach rekreacyjnych, a tak¿e w sektorze pomp ciep³a. Wskazano niektóre projekty badawcze i inwestycyjne
w trakcie realizacji. Podano przewidywany wed³ug prognoz rz¹dowych udzia³ geotermii w grupie OZE, zasygna-
lizowano nowe zmiany ustawowe sprzyjaj¹ce rozwojowi tego Ÿród³a energii, a tak¿e inicjatywy œrodowisk zwi¹-
zanych z geotermi¹. Przedstawiono g³ówne dziedziny rozwoju geotermii w nadchodz¹cych latach, stosownie do
warunków z³o¿owych, zapotrzebowania rynkowego oraz m.in. z uwagi na przyjête zobowi¹zania miêdzynarodowe.
Sytuacjê w zakresie wykorzystania i perspektyw geotermii w Polsce odniesiono do innych krajów.

S£OWA KLUCZOWE

Energia geotermalna, wykorzystanie, perspektywy, Polska

* * *

WPROWADZENIE

Zasoby energii geotermalnej w Polsce s¹ zwi¹zane z wodami podziemnymi w ró¿nego
wieku formacjach na Ni¿u Polskim, w Karpatach wewnêtrznych (Podhale), a tak¿e w nie-
których lokalizacjach w Sudetach, Karpatach zewnêtrznych i w Zapadlisku przedkarpackim.
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Wody geotermalne dostêpne do eksploatacji maj¹ zró¿nicowane temperatury od 20 do 86oC
(g³êbokoœci do 3,5 km), odpowiednie do wykorzystywania w ciep³ownictwie, rolnictwie,
balneoterapii, rekreacji itp. Istotne mo¿liwoœci rozwoju zwi¹zane s¹ tak¿e z pompami ciep³a,
odzyskuj¹cymi ciep³o z przypowierzchniowych partii górotworu i wód p³ytkich poziomów.
Oprócz temperatur zasadnicze znaczenie dla podjêcia decyzji o eksploatacji, sposobie zagos-
podarowania wód, ich op³acalnoœci ekonomicznej i stronie technologicznej maj¹ wydajnoœci
wód z otworów, ich sk³ad chemiczny i mineralizacja.

W artykule przedstawiono stan praktycznego zagospodarowania energii geotermalnej
w Polsce, wskazano kilka projektów badawczych i inwestycyjnych w ró¿nych stadiach
realizacji. Ich iloœæ wzros³a w ostatnich latach w porównaniu z poprzednimi, obserwuje siê
tak¿e zainteresowanie mo¿liwoœci¹ realizacji kolejnych inwestycji, co pozwala oczekiwaæ
pewnego wzrostu udzia³u geotermii w pozyskaniu energii ze Ÿróde³ odnawialnych, wœród
których dominuje biomasa.

1. UDZIA£ ENERGII GEOTERMALNEJ W POZYSKANIU I WYKORZYSTANIU

ODNAWIALNYCH �RÓDE£ ENERGII W POLSCE W UJÊCIU STATYSTYCZNYM

Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego (Berent-Kowalska i in. 2010) ³¹czne
pozyskanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych (OZE) osi¹gnê³o w Polsce w 2009 r. oko³o
253 153 TJ (6046 ktoe), co stanowi³o 9% pozyskania energii pierwotnej ogó³em (w tym
generacja pr¹du elektrycznego oko³o 64,5% i ciep³a oko³o 35,5%). Energia pozyskiwana
z OZE pochodzi³a w dominuj¹cym udziale z biomasy sta³ej (85,8%). Kolejnymi by³y biopaliwa
ciek³e (7,1%), energia wody (3,9%), biogaz (1,6%), energia wiatru (1,5%), energia geoter-
malna (0,2%), energia s³oneczna (0,033%), biodegradowalne odpady komunalne (0,012%).
Udzia³ geotermii w samym sektorze ciep³ownictwa OZE wynosi³ w podanym roku oko³o
0,6% (bez pomp ciep³a). Natomiast dla porównania: udzia³ biomasy sta³ej w tym sektorze
osi¹gn¹³ oko³o 72%. Zu¿ycie koñcowe OZE w 2009 r. kszta³towa³o siê natomiast na poziomie
168 848 TJ.

Na przestrzeni lat obserwuje siê w Polsce generalnie wzrost wykorzystania energii
geotermalnej w ciep³ownictwie, co wynika z oddawania do u¿ytku kolejnych ciep³owni
geotermalnych, wzrostu pozyskania ciep³a oraz budowy innych instalacji: wed³ug danych
GUS (Berent-Kowalska i in. 2010) w 2001 r. pozyskanie energii geotermalnej wynios³o
120 TJ, podczas gdy w 2009 r. kszta³towa³o siê na poziomie 600 TJ, a energia geotermalna
s³u¿y³a g³ównie do zaspokojenia zapotrzebowania na ciep³o gospodarstw domowych (ok.
80%), a na podmioty z sektora handlu i us³ug przypada³o oko³o 20%.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e podawane przez ró¿ne Ÿród³a dane statystyczne dotycz¹ce OZE
(w tym energii geotermalnej) ró¿ni¹ siê nieco stosowanymi kategoriami, sposobami obliczeñ
i zestawieniami. W opracowaniu GUS Energia ze Ÿróde³ odnawialnych w 2009 r. (Berent-
-Kowalska i in., 2010) zaznaczono m.in., ¿e nie daje ono pe³nego obrazu, z uwagi m.in. na

znaczne rozproszenie Ÿróde³ pozyskania OZE, lokalny charakter ich wykorzystania i niskie
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moce, co utrudnia objêcie ich badaniami statystycznymi. W odniesieniu do energii geoter-
malnej du¿ych problemów nastrêczaj¹ pompy ciep³a („p³ytka geotermia”), gdy¿ wiele tych
instalacji umyka statystykom, a ponadto – w niektórych zestawieniach dane dotycz¹ce mocy
grzewczej i pozyskiwanego (produkowanego) ciep³a podawane s¹ ³¹cznie dla ró¿nych ro-
dzajów pomp (geotermalnych, aerotermalnych, hydrotermalnych). Nale¿a³oby zatem d¹¿yæ
do stosowania ujednoliconych kategorii zestawieñ, w przypadku geotermii uwzglêdniaj¹c
m.in. formu³y przyjête przez Miêdzynarodow¹ Asocjacjê Geotermaln¹, które pozwalaj¹ na
uzyskanie danych porównywalnych miêdzy ró¿nymi krajami (vide np. Lund i in. 2010).

Dzia³alnoœæ gospodarcza ukierunkowana na zagospodarowanie wód geotermalnych obej-
muj¹ca ich poszukiwanie/rozpoznawanie oraz wydobywanie by³a w Polsce do 2011 r.
przedmiotem dwustopniowych procedur koncesyjnych wydawanych przez ministra w³aœci-
wego ds. œrodowiska. Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze (pgg) uchwalona przez
Sejm RP w kwietniu 2011 r. uproœci³a niektóre procedury, wprowadzaj¹c m.in. jednostop-
niowy system koncesjonowania i przeniesienie go do kompetencji marsza³ków województw
(wiêcej informacji na temat przepisów dotycz¹cych geotermii zawartych w nowym pgg
zawiera odrêbny artyku³; Przybycin, w tym tomie). Przed wprowadzeniem w ¿ycie tej nowej
ustawy do 31 maja 2011 r. wydano 21 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie wód
termalnych, a tak¿e 10 koncesji na ich wydobywanie dla przedsiêbiorstw ciep³owniczych
i operatorów oœrodków rekreacyjnych (www.mos.gov.pl). Wœród 54 podmiotów, które otrzy-
ma³y koncesje na wydobywanie wód leczniczych, znajduje siê m.in. 9 uzdrowisk, gdzie
stosowane s¹ lub wydobywane lecznicze wody geotermalne.

2. PRZEGL¥D WYKORZYSTANIA WÓD I ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE

W 2011 r. wody i energia geotermalna by³y stosowane w lecznictwie, ciep³ownictwie,
a tak¿e w kilku k¹pieliskach i oœrodkach rekreacyjnych otwartych w ostatnich latach. Dzia-
³alnoœæ z tym zwi¹zan¹ prowadzono w oœmiu uzdrowiskach, czterech ciep³owniach geoter-
malnych, oœmiu oœrodkach rekreacyjnych i k¹pieliskach (ósmy oœrodek rekreacyjny otwarto
w czerwcu 2011 r. w Bia³ce Tatrzañskiej). Ciep³o przypowierzchniowych partii górotworu
i wód p³ytkich poziomów by³o wykorzystywane dziêki pompom ciep³a, które w Polsce
cechuje na razie umiarkowany rozwój w porównaniu z wieloma innymi krajami.

Lecznictwo uzdrowiskowe. Wody geotermalne stosowane s¹ do celów leczniczych
w nastêpuj¹cych uzdrowiskach: Cieplice Œl¹skie Zdrój, L¹dek Zdrój, Duszniki Zdrój, Cie-
chocinek, Konstancin, Ustroñ, Iwonicz Zdrój (z wykorzystaniem wód tak¿e z ujêæ otworo-
wych w Lubatówce), Rabka Zdrój, a ponadto w nieposiadaj¹cej statusu uzdrowiska Maruszy
ko³o Grudzi¹dza (oœrodek w Maruszy otwarto w 2005 r.). Wody wydobywane s¹ z naturalnych
Ÿróde³ i otworów wiertniczych, a ich zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wynosz¹ oko³o
2–200 m3/h, a przy maksymalnej temperaturze wód na wyp³ywach w zakresie oko³o 20–60°C.
W niektórych miejscowoœciach (Lubatówka, Rabka, Grudzi¹dz–Marusza, Duszniki, Kon-
stancin), eksploatacja wód o niewielkich wydajnoœciach (ni¿szych ni¿ zatwierdzone zasoby),
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skutkuje ni¿szymi od 20°C temperaturami na wyp³ywach i w takiej sytuacji do celów za-
biegowych wymagaj¹ one podgrzewania. Z wód geotermalnych odzyskuje siê sole jodo-
wo-bromowe (Iwonicz Zdrój i Lubatówka, Ciechocinek) i dwutlenek wêgla (Duszniki Zdrój).
Od kilku lat na bazie iwonickiej wody geotermalnej produkowane s¹ tak¿e kosmetyki.

Ciep³ownictwo. W 2010 r. pracowa³o w Polsce siedem instalacji wykorzystuj¹cych
energiê geotermaln¹ do celów grzewczych (Bujakowski 2010), przy czym cztery z nich to
ciep³ownie zaopatruj¹ce sieci centralnego ogrzewania (Podhale–Bañska Ni¿na, Pyrzyce,
Mszczonów, Uniejów), natomiast trzy to instalacje w kompleksach rekreacyjnych, które
oprócz wód geotermalnych wykorzystywa³y, we w³asnym zakresie, odzyskane z nich ciep³o
(ogrzewanie obiektów – Terma Bukowina Tatrzañska, Termy Uniejów, podgrzewanie wody
w basenie – K¹pielisko Geotermalne Szymoszkowa w Zakopanem). W 2010 r. przesta³a
pracowaæ ciep³ownia w Stargardzie Szczeciñskim, bêd¹ca drug¹ w Polsce (po Podhalu) pod
wzglêdem sprzeda¿y ciep³a geotermalnego, która w 2008 r. wynios³a 86 TJ (Kêpiñska 2010).

Nowe k¹pieliska i oœrodki rekreacyjne. W latach 2006–2008 wybudowano szeœæ geo-
termalnych k¹pielisk i oœrodków rekreacyjnych. Cztery z nich znajduj¹ siê na Podhalu (Aqua
Park Zakopane, Termy Podhalañskie w Bañskiej Ni¿nej oraz wymienione wy¿ej K¹pielisko
Geotermalne Szymoszkowa w Zakopanem i Terma Bukowina Tatrzañska), a dwa w Polsce
centralnej: Termy Mszczonowskie i wspomniane Termy Uniejów. Niektóre z tych oœrodków
poszerzy³y sposoby i zakres zagospodarowania wód geotermalnych, które poprzednio by³y
stosowane w ciep³ownictwie. W czerwcu 2011 r. otwarto Termê Bania w Bia³ce Tatrzañ-
skiej – nastêpny kompleks rekreacyjny na Podhalu.

W latach 2010–2011 r. ca³kowita moc zainstalowana w ciep³owniach geotermalnych
wynosi³a oko³o 144 MWt, z czego oko³o 61 MWt przypada³o na geotermiê (wymienniki
ciep³a, absorpcyjne pompy ciep³a). Ca³kowita sprzeda¿ ciep³a w 2010 r. wynios³a oko³o
551 TJ, z czego oko³o 370 TJ stanowi³o ciep³o geotermalne, a pozosta³a czêœæ pochodzi³a ze
Ÿróde³ szczytowych (gazu ziemnego, oleju opa³owego, biomasy). Najwiêksz¹ ca³kowit¹
zainstalowan¹ moc¹ ciepln¹ (80,8 MWt) i moc¹ geotermaln¹ (40,7 MWt) charakteryzuje siê
instalacja PEC Geotermia Podhalañska SA. Pozyskuje ona i sprzedaje najwiêcej ciep³a geo-
termalnego w kraju (w 2010 r. by³o to ok. 286,5 TJ przy ca³kowitej sprzeda¿y rzêdu 367 TJ).
W przypadku kilku innych instalacji korzystaj¹cych zarówno z wód, jak i ciep³a geotermalnego
(Terma Bukowina Tatrzañska, K¹pielisko Geotermalne Szymoszkowa, Termy Mszczonów,
Termy Uniejów, podgrzewanie murawy boiska w Uniejowie) ich ³¹czn¹ moc ciepln¹ w 2010 r.
mo¿na oszacowaæ na przynajmniej 1,4 MWt, a zu¿ycie ciep³a na 26 TJ (bez uwzglêdnienia
pomp ciep³a w dwóch pierwszych wymienionych instalacjach). Dla instalacji w uzdrowiskach
i oœrodkach rekreacyjnych, które stosuj¹ wody geotermalne z uwagi na ich w³aœciwoœci
terapeutyczne (w tym tak¿e zwi¹zane z temperatur¹), oszacowano wielkoœci mocy i dostêpnego
ciep³a tych wód podczas zabiegów i rekreacyjnego korzystania z basenów i in. urz¹dzeñ, przy
uwzglêdnieniu œrednich temperatur wód na wejœciu i wyjœciu z takich obiektów oraz œrednich
rocznych wydajnoœci. Dla tej grupy instalacji i obiektów ca³kowit¹ moc i iloœæ zu¿ytego ciep³a
geotermalnego w 2010 r. oszacowano na oko³o 3,5 MWt i 36 TJ (bez instalacji w Gru-
dzi¹dzu–Maruszy, Lubatówce i Rabce – wody s¹ podgrzewane).
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W 2010 r. sumaryczna moc cieplna zainstalowana i oszacowana we wszystkich in-
stalacjach geotermalnych wynosi³a oko³o 150 MWt, z czego oko³o 66 MWt generowane by³o
z wód geotermalnych, podczas gdy pozosta³a czêœæ ze Ÿróde³ tradycyjnych lub biomasy
(ciep³ownia w Uniejowie). Ca³kowita iloœæ sprzedanego (przez ciep³ownie) i zu¿ytego (w in-
nych instalacjach) ciep³a, obejmuj¹ca wszystkie jego Ÿród³a (zarówno energiê geotermaln¹
jak i tradycyjn¹), wynosi³a oko³o 612 TJ, w tym udzia³ geotermii wynosi³ oko³o 432 TJ
(tab. 1).

Pompy ciep³a („p³ytka geotermia”) cechuj¹ siê bardzo umiarkowanym rozwojem wyko-
rzystania, a dopiero w ostatnich kilku latach odnotowuje siê nieco szybszy wzrost liczby
instalowanych urz¹dzeñ. Okreœlenie liczby instalowanych w kraju urz¹dzeñ, mocy i produkcji
ciep³a/ch³odu jest trudne z uwagi na brak ca³oœciowych statystyk. Na podstawie dostêpnych
informacji oszacowano, ¿e w Polsce w 2008 r. by³o to co najmniej 180 MWt zainstalowanej
mocy cieplnej przy produkcji ciep³a co najmniej 1000 TJ (Kêpiñska 2010 – bez uwzglêd-
niania pomp aerotermalnych i hydrotermalnych, jak w statystykach GUS; Berent-Kowalska
i in. 2010). Z informacji Klastra Technologii Energooszczêdnych Euro-Centrum (inf. ustna,
2010) wynika natomiast, ¿e do 2009 r. zainstalowano w Polsce oko³o 17 000 ró¿nego rodzaju
pomp ciep³a – zarówno geotermalnych, jak i aerotermalnych. Tylko w 2009 r. sprzedano
oko³o 6000 tych urz¹dzeñ o ³¹cznej mocy grzewczej oko³o 60 MWt. W nadchodz¹cych latach
mo¿na siê spodziewaæ szybszego rozwoju tego sektora, podobnie jak to siê dzieje w innych
krajach, gdzie jego udzia³ wœród OZE jest ju¿ znacz¹cy i nadal ma tendencje wzrostowe.

W przypadku „p³ytkiej geotermii” stosowane s¹ sprê¿arkowe pompy ciep³a. W dwóch
ciep³owniach geotermalnych pracuj¹ natomiast absorpcyjne pompy ciep³a (temperatury wód
osi¹gaj¹ 41–63oC): w Pyrzycach dwie o ³¹cznej zainstalowanej mocy 20,4 MWt, które
w 2010 r. wygenerowa³y oko³o 30 TJ ciep³a, podczas gdy w Mszczonowie w 2010 r. pracuje
jedna pompa o mocy zainstalowanej 2,7 MWt i produkcji ciep³a oko³o 15 TJ.

3. PROJEKTY GEOTERMALNE W TRAKCIE REALIZACJI

W latach 2010–2011 prowadzono kilka projektów badawczych i badawczo-rozwojowych
dotycz¹cych ró¿norodnej problematyki zwi¹zanej z geotermi¹, a tak¿e projektów inwesty-
cyjnych (omówienie niektórych zawieraj¹ odrêbne artyku³y w tym tomie). Wœród ostatnio
zakoñczonych projektów badawczo-rozwojowych podstawowym opracowaniem regional-
nym wykonanym w latach 2010–2011, o znaczeniu zarówno naukowym jak i praktycznym,
jest Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat zachodnich (Górecki [red. nauk.] i in.
2011). W przygotowaniu s¹ Atlas zasobów wód i energii geotermalnej wschodniej czêœci

Karpat oraz Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Zapadliska przedkarpackiego.
W ostatnim czasie wykonano tak¿e dla wielu miejscowoœci opracowania dotycz¹ce zasobów
energii geotermalnej, sposobów ich zagospodarowania, warunków wykonalnoœci technicz-
no-ekonomicznej projektów. Wykonywanych jest kilka projektów maj¹cych na celu poszu-
kiwanie i rozpoznanie z³ó¿ wód geotermalnych (na podstawie stosownych koncesji).
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Tabela 1

G³ówne parametry instalacji geotermalnych w Polsce, w latach 2010–2011

Table 1

Main parameters of geothermal installations in Poland, 2010–2011

Instalacja
Sposób

wykorzystania1

Maksymalna
wydajnoœæ

wody
geotermalnej

Maksymalna
temperatura

wody
geotermalnej

Moc zainstalowana/
/oszacowana2

Wykorzystanie/
/sprzeda¿ ciep³a2

ca³kowita z geotermii ca³kowita z geotermii

m3/h oC MWt MWt TJ/r TJ/r

Podhale – ciep³ownia C 670 86 80,8 40,7 376 286,5

Pyrzyce – ciep³ownia C 340 61 48 14,8 100 60,0

Mszczonów – ciep³ownia C 60 41 10,2 2,7 56,9 15,1

Uniejów – ciep³ownia C 120 68 5,0 3,2 17,8 8,9

K¹pielisko Geotermalne
Szymoszkowa, Zakopane3 R + C 80 27 0,3 0,3 3,0 3,0

Terma Bukowina
Tatrzañska4 R/B + C 40 64,5 0,35 0,35 11 11

Termy Uniejów R/B+ C 30 42 0,5 0,5 7,7 7,7

Uniejów – podgrzewanie
murawy boiska

Ia 20 28 0,28 0,28 4,4 4,4

Aqua Park Zakopane R 130 36–28 0,23 0,23 1,8 1,8

Termy Podhalañskie R 25 38 0,14 0,14 5,0 5,0

Termy Mszczonowskie R 15 32 0,07 0,07 2,2 2,2

Cieplice Œl¹skie Zdrój B 27 36–39 0,3 0,3 10,0 10,0

L¹dek Zdrój B 50 20–44 0,7 0,7 12,0 12,0

Duszniki Zdrój B, Ib 20 19–21 0,05 0,05 0,7 0,7

Ciechocinek B 204,5 27–29 1,9 1,9 2,8 2,8

Konstancin B 9 21 0,01 0,01 0,2 0,2

Ustroñ B 2,2 28–11 0,06 0,06 0,6 0,6

Iwonicz Zdrój B 2,5 24,5 0,01 0,01 0,4 0,4

Rabka Zdrój 5 B 4,5 28

Grudzi¹dz-Marusza5 B 20 20

Lubatówka6 Ic 11,0 24,5

Razem 149,9 66,3 612,5 432,3

Zestawiono na podstawie informacji przekazanych z ciep³owni geotermalnych i niektórych in. obiektów oraz publikacji
(Bujakowski 2010; Skrzypczyk i Soko³owski 2010; Kêpiñska 2010 – czêœciowo uaktualnione)

1 Sposoby wykorzystania: C – ciep³ownictwo, R – rekreacja, B – balneoterapia, I – inne (a – podgrzewanie murawy boiska
pi³karskiego, b – odzysk dwutlenku wêgla, c – odzysk soli mineralnych z wody geotermalnej).

2 Dla ciep³owni (i kilku in. instalacji) pozyskuj¹cych energiê geotermaln¹ do celów grzewczych podano zainstalowane
moce i wielkoœæ sprzeda¿y ciep³a (ca³kowit¹, z geotermii). Dla instalacji i obiektów w uzdrowiskach i oœrodkach rekreacyjnych
stosuj¹cych wody geotermalne w zabiegach leczniczych, w basenach i in. urz¹dzeniach podano oszacowan¹ moc i iloœæ ciep³a
pozyskiwanego z wód podczas tych zabiegów, uwzglêdniaj¹c œrednie wydajnoœci stosowanych wód i ich temperatury na wej-
œciu i wyjœciu.

3 K¹pielisko czynne kilka miesiêcy/rok, dane bez uwzglêdnienia pompy ciep³a podgrzewaj¹cej wodê w basenie.
4 Bez pompy ciep³a ogrzewaj¹cej obiekty.
5,6 Œrednie temperatury wód s¹ zwykle ni¿sze ni¿ 20�C (z uwagi na niskie wydajnoœci wód), a do zabiegów wody s¹ pod-

grzewane.



W ró¿nych stadiach realizacji znajdowa³o siê w po³owie 2011 r. kilka inwestycji (m.in.
w Gostyninie, Kleszczowie, Poddêbicach, Poznaniu, Toruniu), gdzie wykonano ju¿ odwierty
geotermalne i oczekuje siê, ¿e wkrótce rozpocznie siê ich eksploatacja dla celów cie-
p³owniczych i rekreacyjnych. Rozpoczêto tak¿e wiercenie otworu w Lidzbarku Warmiñskim.
W przypadku kilku innych miejscowoœci (Piaseczno, Porêba Wielka) rozpoczêcie wierceñ
i innych prac inwestycyjnych powinno nast¹piæ w nied³ugim czasie.

4. ENERGIA GEOTERMALNA W KRAJOWYCH PLANACH ROZWOJU

WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH �RÓDE£ ENERGII

Podstawowymi dokumentami rz¹dowymi dotycz¹cymi sektora OZE, a zatem i geotermii,
s¹ obecnie Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (przyjêta przez rz¹d 10 listopada 2009 r.)
i Krajowy Plan Dzia³ania w zakresie energii ze Ÿróde³ odnawialnych (przyjêty przez rz¹d
7 grudnia 2010 r.). Sporz¹dzenie i przes³anie do Komisji Europejskiej Krajowego Planu

Dzia³ania (…) wynika³o z postanowieñ Dyrektywy 2009/28/EU w sprawie promowania

wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych (Dz. U. UE. L. 140/16. 5.6.2009). Uwzglêdnia
on prognozy Polityki energetycznej Polski do 2030 r. i okreœla krajowe cele dotycz¹ce udzia³u
OZE w sektorach: transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i ch³odzenia
w 2020 r. Zgodnie z jego zapisami, w 2020 r. w koñcowym zu¿yciu energii w Polsce 15,5%
bêdzie pochodziæ z OZE, przy czym najwiêksza rola ma przypaœæ biomasie i energii wiatru.
W przypadku sektora ogrzewania i ch³odnictwa koñcowe zu¿ycie energii w 2020 r. ma
wynosiæ 5921 ktoe, przy dominacji biomasy – 86% udzia³u spoœród wszystkich OZE. Udzia³
energii s³onecznej okreœlono na 8,5%, natomiast prognoza udzia³u energii geotermalnej jest
bardzo niska: 3% (bez pomp ciep³a – geotermia g³êboka) i 2,5% dla pomp ciep³a (³¹cznie
geotermalnych, hydrotermalnych i aerotemalnych). W Krajowym Planie Dzia³ania (…) do
2020 r. nie uwzglêdniono niestety stosowania energii geotermalnej do generacji pr¹du
elektrycznego (instalacje binarne) nawet na niewielk¹ skalê (pojedyncze instalacje o mocy
kilkudziesiêciu – kilkuset kW, które w 2018–2020 r. mog³yby daæ ³¹czn¹ moc 1–5 MWe), co
postulowali eksperci z bran¿y. Nale¿y ¿ywiæ nadziejê, ¿e stanie siê tak dziêki przewidy-
wanym w kolejnych latach korektom Krajowego Planu Dzia³ania.

Przedstawione prognozy nakreœlaj¹ ogólne kierunki, których realizacji powinno towa-
rzyszyæ wprowadzanie odpowiednich œrodków prawnych, administracyjnych, ekonomicz-
nych itd., które wykreuj¹ sprzyjaj¹ce warunki dla realizacji celu nadrzêdnego, jakim jest
osi¹gniêcie 15,5% udzia³u OZE w finalnym zu¿yciu energii w Polsce w 2020 r. Istotnym
czynnikiem bêd¹ mechanizmy rynkowe, w tym stworzenie warunków konkurencyjnoœci
wszystkich rodzajów energii, decyzje inwestorów oraz odbiorców energii, które bêd¹ wp³y-
waæ na wybór i rzeczywiste kszta³towanie udzia³u poszczególnych rodzajów OZE (w tym
energii geotermalnej) w strukturze ich pozyskania, produkcji i zu¿ycia.

Pomimo ¿e prognozy zawarte w Krajowym Planie Dzia³ania (…) i Polityce energetycznej

Polski do 2030 r. przewiduj¹ bardzo niski udzia³ geotermii wœród innych OZE, to nale¿y
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podkreœliæ, ¿e Polska posiada perspektywiczne zasoby energii geotermalnej do bezpoœredniego
wykorzystania, zw³aszcza w ciep³ownictwie, rekreacji i balneoterapii w wielu miejscowoœciach.
W szczególnych przypadkach mo¿na te¿ rozwa¿aæ produkcjê energii elektrycznej w tzw. uk³a-
dach binarnych przy zastosowaniu wód o temperaturach powy¿ej 80–100�C w odniesieniu do
instalacji o niewielkich mocach (rzêdu kilkudziesiêciu–kilkuset kWe), zwykle w kogeneracji
z ciep³em). W tym zakresie prowadzone s¹ prace badawcze dotycz¹ce podstaw okreœlaj¹cych
mo¿liwoœci takiej produkcji, których efektem jest prototyp si³owni ORC (Nowak i in. 2011).
W ostatnich latach rozpoczêto te¿ badania zmierzaj¹ce m.in. do okreœlenia parametrów i wska-
zania ewentualnych struktur wg³êbnych typu HDR/EGS, a niedawno projekt wykorzystania wód
geotermalnych do skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w uk³adach binarnych.

5. NIEKTÓRE INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ ŒRODOWISKA ZWI¥ZANE

Z GEOTERMI¥

W ostatnich latach niektóre œrodowiska zwi¹zane z geotermi¹ by³y zaanga¿owane w pro-
jekty, których celem by³o opracowanie propozycji wprowadzenia w ustawodawstwie krajów
EU (w tym Polski) lepszych przepisów prawnych i finansowych dla geotermii. Nale¿a³ do
nich projekt EU Geothermal Regulations – Heat, GTR-H (www.gtrh.eu), o którego reali-
zacji i wynikach informowani byli przedstawiciele rz¹dów i agend rz¹dowych. Niektóre
z propozycji lepszych rozwi¹zañ prawnych opracowane w efekcie tego projektu, jak i ich
uzasadnienie, by³y zapewne jednymi z przes³anek, które spowodowa³y wprowadzenie nie-
których korzystnych dla geotermii zmian w nowym prawie geologicznym i górniczym (pgg)
uchwalonym przez Sejm RP w czerwcu 2011 r.

Instytucje naukowo-badawcze, jak i œrodowiska skupione w Polskim Stowarzyszeniu
Geotermicznym, wyra¿a³y tak¿e swoje stanowiska w sprawie projektów strategicznych
dokumentów rz¹dowych istotnych dla OZE i geotermii, w tym Krajowego Planu Dzia³ania
dot. wzrostu wykorzystania OZE w Polsce do 2020 r. Zaproponowany zosta³ tak¿e m.in.
system wsparcia dla ciep³a wytwarzanego z OZE/geotermii. W marcu 2010 r. podpisana
zosta³a Deklaracja wspó³pracy na rzecz rozwoju wykorzystania energii geotermalnej

w Polsce, której sygnatariuszami s¹ przedstawiciele Rz¹du, Parlamentu RP i Polskie Sto-
warzyszenie Geotermiczne. Jednym ze sposobów jej praktycznej realizacji mo¿e staæ siê m.in.
Koncepcja rozwoju ciep³owni geotermalnych w polskich miastach skierowana do miast
po³o¿onych w obszarach perspektywicznych, a której realizacja mog³aby przyczyniæ siê do
istotnego wzrostu wykorzystania energii geotermalnej.

Wspó³praca œrodowisk naukowców i praktyków z przedstawicielami rz¹du, samorz¹dów
i inwestorów jest drog¹ do wypracowywania lepszych ram organizacyjnych, instytucjo-
nalnych, prawnych, finansowych dla szybszego rozwoju wykorzystania energii geotermalnej
w naszym kraju.
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6. NOWE UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZ¥CE GEOTERMII

W latach 2009–2011 wprowadzone zosta³y w Polsce zmiany w uregulowaniach praw-
nych, które powinny sprzyjaæ geotermii. Nale¿¹ do nich m.in. zawarte w nowym Prawie
geologicznym i górniczym (uchwalonym przez Sejm RP w czerwcu 2011 r.): uproszczenie
procedur polegaj¹ce na wprowadzeniu jednostopniowego systemu koncesji (koncesje tylko
na eksploatacjê wód termalnych, wydawane przez marsza³ków województw); utrzymanie
zerowej stawki op³aty za eksploatacjê wód termalnych; obni¿enie stawki op³aty za informacjê
geologiczn¹ do celów projektowych (Przybycin 2011).

Istotn¹ spraw¹ jest m.in. mo¿liwoœæ uzyskania finansowego wsparcia projektów geoter-
malnych ze œrodków NFOŒiGW. Wsparcie takie jest udzielane na podstawie Rozporz¹dzenia
ministra œrodowiska z czerwca 2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków udzielania
pomocy publicznej na przedsiêwziêcia zwi¹zane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem z³ó¿
wód termalnych. Obowi¹zuje ono od 13.06.2009 do 31.12.2013 r. ( Dz. U. nr 97 poz. 814).

Wa¿nym narzêdziem proponowanym przez wiele œrodowisk, które oczekuje na wpro-
wadzenie, jest Fundusz Ubezpieczenia Ryzyka Geologicznego (Kêpiñska, Tomaszewska
2010). Niezbêdne jest tak¿e ustanowienie systemu wsparcia dla ciep³a z OZE (w tym
geotermii). W tym zakresie nie ma dotychczas w Polsce ¿adnego systemu – ani w formie
certyfikatów (które funkcjonuj¹ w przypadku generacji pr¹du elektrycznego z OZE), ani
w innych formach (np. dop³at do wyprodukowanej jednostki ciep³a). Mo¿na siê spodziewaæ,
¿e niektóre odpowiednie mechanizmy zostan¹ ujête w ustawie dotycz¹cej OZE, która po-
winna byæ zasadniczym dokumentem dla sektora OZE w nadchodz¹cych latach (projekt
rz¹dowy by³ w trakcie opracowywania podczas przygotowywania tego artyku³u).

7. KIERUNKI ROZWOJU WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE

Pracuj¹ce instalacje, zwi¹zane z nimi efekty ekologiczne, ekonomiczne i korzyœci spo-
³eczne, a tak¿e wzrost liczby realizowanych w ostatnich latach inwestycji, zainteresowanie
ewentualnymi kolejnymi inwestycjami i zapotrzebowanie rynkowe sk³aniaj¹ do stwierdzenia,
¿e w nadchodz¹cych latach mo¿na oczekiwaæ wzrostu wykorzystania energii geotermalnej
w naszym kraju. Jako dziedziny szczególnie perspektywiczne nale¿y wskazaæ szeroko pojête
ciep³ownictwo, rekreacjê i lecznictwo. W wybranych lokalizacjach mo¿liwe bêd¹ tak¿e prace
zmierzaj¹ce do uruchomienia instalacji binarnych do kogeneracji pr¹du elektrycznego i ciep³a
(z zastosowaniem wód o temperaturach rzêdu 80–100�C). Wzroœnie liczba instalowanych
pomp ciep³a („p³ytka geotermia”). Tym wa¿niejsze jest zatem, aby rosn¹cemu zaintere-
sowaniu gospodarczemu i projektom inwestycyjnym jak najszybciej przysz³y w sukurs
w³aœciwe regulacje prawne, instrumenty ekonomiczne oraz szybsze procedury administra-
cyjne sprzyjaj¹ce realizacji tych projektów i zachêcaj¹ce do inicjowania nastêpnych. Nie-
zbêdny jest tak¿e wzrost finansowania badañ i prac badawczo-rozwojowych zwi¹zanych
z geotermi¹, przy m.in. wiêkszym zaanga¿owaniu ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
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Wy¿szego (dotychczas wiêkszoœæ takich prac jest finansowana przez Ministerstwo Œro-
dowiska). Ten okres – cechuj¹cy siê wzmo¿onym zainteresowaniem inwestorów, a tak¿e
potencjalnych u¿ytkowników energii geotermalnej – powinien byæ dostrze¿ony i staæ siê
przedmiotem sta³ej uwagi i wspó³pracy, wyra¿anej w podejmowaniu odpowiednich dzia³añ
i decyzji na ró¿nych szczeblach. S¹ to warunki dla szybszego rozwoju tej dziedziny i bardziej
znacz¹cego jej udzia³u w sektorze OZE, tak¿e z korzyœci¹ dla zrównowa¿onego rozwoju
i bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Energia geotermalna i zwi¹zane z ni¹ grono nau-
kowców, praktyków, inwestorów, u¿ytkowników i zwolenników zas³uguj¹, aby byæ przed-
miotem takich dzia³añ, nawet jeœli geotermia nie jest zaliczana do grupy priorytetowych
Ÿróde³ energii, a jej rozwój znajduje siê nieco w cieniu innych Ÿróde³ i projektów.

UWAGI KOÑCOWE

W Polsce istniej¹ wielorakie okolicznoœci sprzyjaj¹ce rozwojowi geotermii. Nale¿¹ do
nich: perspektywiczne zasoby wód i energii geotermalnej, potencjalni odbiorcy ciep³a i u¿yt-
kownicy oœrodków rekreacyjnych i leczniczych, wysoki poziom i zaanga¿owanie œrodowisk
naukowych, polskie i europejskie doœwiadczenia projektantów, firm wiertniczych, geofi-
zycznych, wykonawców instalacji. Wymieniæ tak¿e nale¿y koniecznoœæ realizacji zobowi¹-
zañ miêdzynarodowych i dokumentów krajowych w zakresie wzrostu wykorzystania energii
z OZE, zrównowa¿onego rozwoju energetycznego, itd. Aby wykorzystaæ w praktyce te
okolicznoœci potrzebna jest integracja i wspó³dzia³anie œrodowisk naukowców, praktyków,
inwestorów, samorz¹dów i czynników decyzyjnych.

Szczególnie wa¿n¹ dziedzin¹ dla rozwoju geotermii jest szeroko pojête ciep³ownictwo, co
przyczyni³oby siê w wielu miejscowoœciach do znacz¹cego ograniczenia iloœci spalanych
tradycyjnych paliw i generowanych emisji zanieczyszczeñ oraz istotnego udzia³u w lokal-
nych rynkach ciep³a. Obiecuj¹c¹ ga³¹Ÿ wykorzystania stanowi te¿ rekreacja i lecznictwo.
Inwestycje w tym zakresie przyczyni¹ siê do szerszego wykorzystania energii geotermalnej
w naszym kraju, z korzyœci¹ dla œrodowiska, spo³eczeñstwa i przy d¹¿eniu do zachowania
nieodnawialnych zasobów naturalnych dla przysz³ych pokoleñ.

Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e inwestycje powinny byæ poprzedzane szczegó³ow¹ analiz¹ wa-
runków geologicznych, hydrogeologicznych i geotermalnych konkretnej lokalizacji i jej
rejonu, ocen¹ szans na uzyskanie zak³adanych parametrów z³o¿owych i eksploatacyjnych
wód z otworu wiertniczego maj¹cego ujmowaæ wody wg³êbne, okreœleniem nak³adów finan-
sowych i op³acalnoœci projektu. Znajomoœæ specyfiki geologicznej i warunków wg³êbnych
danej lokalizacji jest bowiem kluczowa dla podjêcia decyzji o realizacji projektu i jego
powodzenia.
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GEOTHERMAL ENERGY IN POLAND – CURRENT STATE OF USES

AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract

The state of geothermal energy uses in Poland for space heating, balneotherapy, new bathing centers and heat
pumps is presented. Geothermal uses are accompanied by some research and investment projects underway. The
share of geothermal in RES’ sector according to governmental prognoses is outlined as well as some recent
amendments in governmental legal acts which shall ease geothermal uses’ development. Recent initiatives and
actions taken by professionals and addressing this sector are also presented. The main areas of geothermal energy
applications in the forthcoming years meeting reservoir conditions, market demand and e.g. international obligations
of the country were presented. The situation of Poland in respect to current state of geothermal uses and development
prospects was referred to other countries.
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