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Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energii 
geotermalnej w Polsce i w niemczech – analiza 

PrawnoPorównawcza 

Referat prezentuje obecny rozwój ram prawnych dotyczących geotermii głębokiej 
w Niemczech wraz ze wskazaniem wpływu prawodawstwa na aktualny progres w zakresie 
wykorzystania źródeł geotermalnych. Zaprezentowane są poszczególne mechanizmy praw-
ne, jak również nowelizacje prawa dotyczącego geotermii, które miały na celu ułatwienie 
rozpoznawania oraz licencjonowania używania wód geotermalnych. Referat odnosi się po-
nadto do niemieckich rozwiązań, które gwarantować mają bezpieczeństwo oraz ochronę śro-
dowiska podczas wykonywania projektów geotermalnych. Przedstawione zostaną główne 
założenia regulacji pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych, wynikające między in-
nymi z niemieckiej  Federalnej Ustawy o Prawie Górniczym Bundesberggesetz, niemieckiej 
Ustawy o Gospodarce Wodnej Wasserhaushaltsgesetz oraz niemieckiej Federalnej Ustawy 
o Ochronie Przed Immisjami Bundes-Immissionsschutzgesetz. W dalszej części wywodu do-
konane zostanie porównanie niemieckich ram prawnych z polską legislacją, a analizie zosta-
ną poddane ostatnie zmiany w Prawie geologicznym i górniczym. Wskazane będą główne 
różnice, podobieństwa oraz kierunki rozwoju w obu porządkach prawnych, wraz z uwzględ-
nieniem długoterminowych założeń obu krajów w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł 
geotermalnych. Referat kończy prognoza dalszego rozwoju ram prawnych geotermii w Pol-
sce, możliwości prawne zaczerpnięcia rozwiązań niemieckich oraz sugestie dotyczące po-
żądanych zmian.
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legal background of the develoPment of geothermal 
energY Sector In Poland and germanY – 

a legal comParatIve analYSIS 

The paper presents the actual development of the legal frameworks concerning deep 
geothermal energy sources in Germany with an indication of the influence of the legislation 
on the current progress in the exploitation of geothermal sources. Several legal mechanisms 
are being presented, as well as the undertaken changes in the geothermal laws, which shall 
simplify exploring and licensing of the use of geothermal waters. The paper depicts also the 
German solutions, which shall guarantee the safety and environmental protection during 
performing geothermal projects. The main principles of the regulation of geothermal pro-
jects will be presented, analyzed on the basis of, among others, Bundesberggesetz – the 
German Federal Mining Law, Wasserhaushaltsgesetz – the German Water Management Act 
Wasserhaushaltsgesetz as well as Bundes-Immissionsschutzgesetz – the German Federal Pol-
lution Control Act. In the second part of the paper the German legal frameworks will be 
compared with the Polish legislation, and the current development of Geological and Mining 
Law will be analyzed. The major differences, similarities and development directions in both 
legal orders will be pointed out, including the long-term plans of both countries concerning 
the production of energy from geothermal sources. The paper will end with a prognosis for 
the Polish geothermal framework progress, legal possibilities for the implementation of Ger-
man solutions and suggestions regarding further desirable changes.
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