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The Ministry of the Environment acticities supporting development of geothermal energy in Poland.
Prz. Geol., 58: 558–559.

A b s t r a c t. The development of geothermal plants in Poland is accelerating and it is high on the priority list of the
Ministry of the Environment. Thermal water is one of the cleanest renewable energy sources but its economic
exploitation requires support at the administrative level and a favorable regulatory environment. Therefore, the
Ministry of the Environment is implementing its policy of development of geothermy in Poland through a legislative
initiative and information activities and support. That legislative initiative has taken the form of a government pro-
posal of a new Geological and Mining Law. The new law, which was already submitted to the parliament, markedly
simplifies procedures necessary for prospecting, exploration and exploitation of the thermal water. In addition,
there was prepared an information packet for enterpreneuers planning investments in geothermy. The packet
(www.mos.gov.pl/geotermia) contains guidelines for proper preparation of an application for concession and lists
documents and permits required in the process of awarding concession, in accordance with regulations introduced

by the Geological and Mining Law and the Energy Law, and information regarding the state aid and support of EU funds which entre-
preneurs may obtain for financing the prospecting and exploration of the thermal waters deposits and construction of geothermal
plants. Bearing in mind the need of further development of the geothermal plants and the new geological research and implementation
of the new technologies, the Ministry of the Environment has awarded contracts for new research projects which are financed by the
National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFOŒiGW).
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Rozwój geotermii w Polsce nabiera tempa. Wykorzy-
stanie gospodarcze wód termalnych – jednego z najczyst-
szych odnawialnych Ÿróde³ energii – wymaga wsparcia na
poziomie administracyjnym oraz prawnym. D¹¿¹c do po-
budzenia przedsiêbiorczoœci w zakresie inwestycji geoter-
malnych, nale¿y u³atwiaæ inwestorom uzyskanie niezbêd-
nych pozwoleñ na prowadzenie dzia³alnoœci oraz udzielaæ
wsparcia ze œrodków publicznych na jej uruchomienie.
W celu podkreœlenia znaczenia tych dzia³añ dla polskiej
gospodarki 8 marca br. podpisano deklaracjê wspó³pracy
na rzecz zwiêkszenia stopnia wykorzystania energii geo-
termalnej w Polsce. Podpisy pod tym dokumentem z³o¿yli:

H.J. Jezierski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodo-
wiska, g³ówny geolog kraju, J. Strzelec-£obodziñska –
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, A. Czer-
wiñski – przewodnicz¹cy Podkomisji Sta³ej ds. Energetyki
Komisji Gospodarki Sejmu RP oraz B. Kêpiñska – prezes
Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

W ramach realizacji polityki na rzecz rozwoju geoter-
mii w Polsce resort œrodowiska kieruje dzia³aniami legisla-
cyjnymi, informacyjnymi oraz pomocowymi. W zakresie
tych pierwszych od dwóch lat prowadzone s¹ intensywne
prace nad rz¹dowym projektem ustawy Prawo geologiczne
i górnicze. Zawiera on regulacje zasad prowadzenia dzia-
³alnoœci w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydo-
bywania wód termalnych, na warunkach – w porównaniu z
obowi¹zuj¹cym stanem prawnym – bardziej uproszczo-
nych i przyjaznych przedsiêbiorcom.
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Niniejszy Przegl¹d Geologiczny jest kolejnym numerem, po ubieg³orocznym sierpniowym, dotycz¹cym II Ogól-
nopolskiego Kongresu Geotermalnego, który zosta³ poœwiêcony geotermii oraz wszelkim aspektom zwi¹zanym z
wykorzystaniem wód termalnych i perspektywami dalszego rozwoju tej dzia³alnoœci.

W obliczu ograniczenia udzia³u emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeñ, powodowanych spalaniem
paliw kopalnych, oraz potrzeby zwiêkszenia udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii do poziomu 15% do 2020 r., zgod-
nie z Dyrektyw¹ 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych, istnieje istotna potrzeba promocji geotermii.

Na ³amach tego numeru, powsta³ego we wspó³pracy redakcyjnej prof. Andrzeja Sadurskiego i Andrzeja Przyby-
cina, przedstawiono wybrane artyku³y, stanowi¹ce wspó³czesny dorobek polskiej geotermii. Prezentowana tematyka
jest bardzo zró¿nicowana – od zagadnieñ zwi¹zanych z postêpami w rozpoznawaniu zasobów wód i energii geoter-
malnej w Polsce po uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii oraz techniczne aspekty, zwi¹zane z
wykorzystaniem zintegrowanych metod geofizycznych w eksploatacji g³êbokich systemów wodonoœnych. Prezento-
wany materia³ to wyj¹tkowo bogaty wachlarz zagadnieñ dotycz¹cych geotermii. Stanowi on tylko wycinek tematyki
przedstawionej na kongresie. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e bli¿sze zapoznanie siê z t¹ tematyk¹ bêdzie sprzyja³o rozwojo-
wi geotermii w naszym kraju, z uwzglêdnieniem realnych perspektyw geologicznych oraz mo¿liwoœci prowadzenia
prac poszukiwawczo-rozpoznawczych.

Gor¹co zachêcam Czytelników do zapoznania siê z tym niezwykle interesuj¹cym materia³em.

Mariola Jakoniak
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Œrodowiska


