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The Ministry of the Environment acticities supporting development of geothermal energy in Poland.
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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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G³ównymi zmianami w projektowanej ustawie, odno-
sz¹cymi siê do wód termalnych, s¹:

� rezygnacja z koncesji na prowadzenie dzia³alnoœci
polegaj¹cej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu z³ó¿
wód termalnych – za³o¿ono, ¿e dostatecznym instru-
mentem nadzoru jest decyzja zatwierdzaj¹ca projekt
robót geologicznych;

� skrócenie procesu koncesyjnego w przypadku kon-
cesji na wydobywanie wód termalnych, przede
wszystkim przez znacz¹ce ograniczenie czasoch³on-
nych obowi¹zków wspó³dzia³ania z innymi organa-
mi w postêpowaniu koncesyjnym;

� wy³¹czenie koncesjonowania wód termalnych z za-
kresu dzia³añ ministra œrodowiska i w³¹czenie w za-
kres dzia³añ marsza³ków województw, co niew¹tpli-
wie skróci drogê do urzêdu wielu przedsiêbiorcom;

� utrzymanie zerowej stawki op³aty eksploatacyjnej
za wydobywanie wód termalnych.

W Ministerstwie Œrodowiska przygotowano pakiet in-
formacyjny dla przedsiêbiorców planuj¹cych inwestycje
geotermalne (dostêpny pod adresem www.mos.gov.pl/geo-
termia). Daje on potencjalnym inwestorom mo¿liwoœæ za-
poznania siê z informacjami nt. opracowañ o tematyce geo-
termalnej, zrealizowanych na zamówienie ministra œrodo-
wiska i sfinansowanych ze œrodków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŒiGW). Niektóre z opracowañ, jak np. Atlas zasobów
geotermalnych na Ni¿u Polskim pod red. W. Góreckiego,
mo¿na pobraæ bezpoœrednio ze strony. Pakiet zawiera rów-
nie¿ wskazówki, jakie dane nale¿y zamieœciæ we wniosku
koncesyjnym oraz jakie dokumentacje i pozwolenia s¹
wymagane zgodnie z procedur¹ koncesyjn¹, wynikaj¹c¹ z
ustaw Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo energe-
tyczne. Przedsiêbiorca mo¿e ponadto uzyskaæ informacje
dotycz¹ce op³at zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
poszukiwawczo-rozpoznawczej i wydobywczej. Dziêki
pakietowi ma równie¿ u³atwiony kontakt z partnerami z
bran¿y geologicznej, specjalizuj¹cymi siê w badaniach
geotermalnych oraz inwestorami, którzy posiadaj¹ ju¿

koncesje. Przydatne mog¹ okazaæ siê informacje dotycz¹ce
pomocy publicznej i wsparcia ze œrodków unijnych, które
mo¿na uzyskaæ na sfinansowanie prac poszukiwawczo-
rozpoznawczych oraz budowê zak³adów geotermalnych.
Przedsiêbiorcy maj¹ mo¿liwoœæ ubiegania siê o wsparcie
ze œrodków NFOŒiGW, Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Œrodowisko (POIiŒ), 16 Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Dzia³ania resortu w zakresie wsparcia finanso-
wego prowadzone s¹ na podstawie Rozporz¹dzenia Mini-
stra Œrodowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie
szczegó³owych warunków udzielania pomocy publicznej na
przedsiêwziêcia zwi¹zane z poszukiwaniem i rozpoznawa-
niem z³ó¿ wód termalnych (Dz. U. Nr 97, poz. 814) oraz
programów priorytetowych NFOŒiGW. W latach 1995–
2008 ze œrodków funduszu wydano ok. 35,8 mln z³ na
wsparcie poszukiwañ geotermalnych. Od dwóch lat orga-
nizowane s¹ konkursy, w których tylko najlepsze i uzasad-
nione ekonomicznie projekty maj¹ szansê na uzyskanie
wsparcia. W 2009 r. NFOŒiGW przyzna³ kolejne dwie
dotacje w wysokoœci ok. 9 mln z³, w br. wp³ynê³o ju¿ 5
wniosków, które s¹ obecnie rozpatrywane. Z uwagi na
potrzebê dalszego rozwoju geotermii, prowadzenia no-
wych badañ geologicznych oraz wdra¿ania nowych tech-
nologii na zamówienie ministra œrodowiska, ze œrodków
funduszu realizowane s¹ opracowania dotycz¹ce m.in.
weryfikacji zasobów dyspozycyjnych wód termalnych
Niecki Podhalañskiej, oceny zasobów wód i energii geo-
termalnej w Karpatach Zachodnich, badañ w zakresie
poprawy ch³onnoœci ska³ zbiornikowych w zwi¹zku z
zat³aczaniem wód termalnych oraz oceny perspektyw
wdro¿enia w Polsce technologii hot dry rocks, polega-
j¹cej na wykorzystaniu ciep³a Ziemi na du¿ych g³êboko-
œciach.

Liczba udzielonych koncesji (do 1 czerwca br.) – 8 na
wydobywanie i 22 na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿
wód termalnych – œwiadczy o wzrastaj¹cym zainteresowa-
niu geotermi¹ w Polsce i stawia coraz powa¿niejsze
wyzwania przed administracj¹ geologiczn¹.
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