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A b s t r a c t . Poland possess geothermal energy resources suitable for direct implementation,
especially in a wide heating sector. However, adequate legal provisions and financial instru-
ments are necessary as a basis for its development.
The paper presents main legal and financial barriers that hamper geothermal development in
Poland as well as necessary amendments and new tools proposed by professionals – scientists
and practitioners involved in geothermal sector.
The proposals take into account the proven solutions which have been successfully imple-
mented in other EU countries (e.g. France and Germany) for many years . They shall be fol-
lowed while introducing adequate changes in Poland.

Furthermore, the changes and amendments of some legal provisions and principles of financial support initiated by some ministries

and governmental agencies for geothermal projects. These proposals, when considered jointly with the initiatives coming from geo-

thermal sector, shall initiate wider geothermal development and shall also contribute to the realization of national energy strategy

as well as country’s international obligations on renewable energy sources uses’ increase in Poland.
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Polska posiada zasoby energii geotermalnej perspek-
tywiczne do bezpoœredniego wykorzystania, zw³aszcza w
szeroko pojêtym ciep³ownictwie. Ten kierunek rozwoju
zagospodarowania mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu
udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii w bilansie energe-
tycznym kraju, zgodnie ze zobowi¹zaniami miêdzynaro-
dowymi, jak i strategi¹ energetyczn¹ kraju. Nale¿y jednak
podkreœliæ, ¿e podstaw¹ rozwoju geotermii, podobnie jak
i innych odnawialnych Ÿróde³ energii (O�E), s¹ w³aœciwe
regulacje prawne oraz instrumenty ekonomiczne two-
rz¹ce stabilny system, odpowiedni dla d³ugofalowego
rozwoju sektora.

Pomimo perspektywicznej bazy zasobowej, zaintere-
sowania potencjalnych inwestorów i odbiorców, a w wymia-
rze bardziej ogólnym – tak¿e coraz bardziej nagl¹cej
potrzeby konkretnych dzia³añ w celu realizacji zobo-
wi¹zañ miêdzynarodowych dotycz¹cych O�E, geotermia
boryka siê w naszym kraju z istotnymi barierami rozwoju.
Nale¿¹ do nich niesprzyjaj¹ce regulacje prawne i instru-
menty ekonomiczne, nadmierna iloœæ i wysokoœæ op³at i
podatków, w tym op³ata za korzystanie z informacji geo-
logicznej wykorzystywanej w celu wydobywania wód
geotermalnych. Te bariery powinny zostaæ jak najszybciej
usuniête. Dobrych przyk³adów w tym zakresie dostar-
czaj¹ Francja i Niemcy. W Polsce rozwi¹zania systemowe
s¹ nadal zadaniem oczekuj¹cym na realizacjê, projekto-
wane s¹ uproszczenia i doraŸne rozwi¹zania ekonomiczne.

Podstawowe bariery rozwoju geotermii w Polsce

Œrodowisko naukowców i praktyków zaanga¿owanych
w badania, projekty dotycz¹ce poszukiwania, rozpoznawa-
nia z³ó¿, budowê i eksploatacjê instalacji oraz wykorzysta-
nie wód i energii geotermalnej od wielu lat konsekwentnie
wskazuje na podstawowe utrudnienia, a wrêcz bariery

prawne i ekonomiczne, hamuj¹ce rozwój geotermii w
naszym kraju. Proponuje tak¿e niezbêdne korekty i zmia-
ny. W ostatnim okresie problemy te i sposoby ich roz-
wi¹zywania, z uwzglêdnieniem sprawdzonych dobrych
praktyk w innych krajach – Francji, Niemczech, Holandii,
stanowi¹ jeden z elementów realizowanego od 2006 r. pro-
jektu Geothermal regulations – heat, GTR-H, wspó³finan-
sowanego przez UE w ramach programu Inteligent Energy

for Europe (www.gtrh.eu). Bierze w nim udzia³ kilkunastu
partnerów z siedmiu krajów. Wœród nich s¹ tzw. kraje
„dobrych praktyk” (Francja, Niemcy, Holandia), kraje tzw.
docelowe – posiadaj¹ce perspektywiczne warunki, gdzie
na przeszkodzie szerszego wykorzystania energii geoter-
malnej w ciep³ownictwie stoj¹ jednak niesprzyjaj¹ce prze-
pisy prawne i ekonomiczne (Polska, Wêgry) oraz kraje
rozpoczynaj¹ce dzia³ania w kierunku wykorzystania geo-
termii (Irlandia, Irlandia Pó³nocna), których pierwszym
wa¿nym etapem jest wypracowanie odpowiednich ram
prawnych i finansowych (m.in. na podstawie sprawdzo-
nych rozwi¹zañ z krajów dobrych praktyk). Ze strony pol-
skiej partnerem projektu jest IGSMiE PAN, a wœród
podmiotów wspó³pracuj¹cych s¹ wiod¹ce krajowe instytu-
cje i specjaliœci z zakresu geotermii.

Znamienny jest fakt, ¿e przy ró¿nych okazjach wskazu-
je siê jedynie na utrudnienia rozwoju geotermii w Polsce:

� niesprzyjaj¹ce inwestowaniu przepisy prawne i wa-
runki finansowe;

� skomplikowane i d³ugie procedury prawne i admini-
stracyjne (co powoduje opóŸnienia w uruchamianiu
œrodków na inwestycje, spadek ich wartoœci, znie-
chêcanie inwestorów);

� du¿o op³at i podatków (co rzutuje m.in. na ceny
ciep³a);
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� brak wystarczaj¹cych zachêt i instrumentów ekono-
micznych, w tym brak Funduszu Ubezpieczenia
Ryzyka Geologicznego oraz brak „zielonych certyfi-
katów” na ciep³o geotermalne („zielone certyfikaty”
zgodnie z ustaw¹ Prawo energetyczne stanowi¹
mechanizm wsparcia wytwarzania energii elektrycz-
nej ze Ÿróde³ odnawialnych. Prawa maj¹tkowe wyni-
kaj¹ce ze œwiadectwa pochodzenia s¹ zbywalne i
stanowi¹ towar gie³dowy. Brak jest takiego systemu
w odniesieniu do wytwarzania ciep³a z O�E);

� brak niezale¿nego podmiotu koordynuj¹cego wspie-
ranie projektów ze œrodków publicznych (najlep-
szych i najbardziej ekonomicznie op³acalnych kwa-
lifikowanych przez niezale¿nych ekspertów);

� wysokie koszty pocz¹tkowe (wiercenia, badania i
us³ugi specjalistyczne).

Wymienione bariery s¹ jeszcze bardziej wyraŸne, jeœli
nasz¹ sytuacjê porówna siê z innymi krajami (m.in. Fran-
cja, Niemcami; Goodman i in., 2007), gdzie od lat funkcjo-
nuj¹ lub wprowadzane s¹ ró¿norodne rozwi¹zania wspie-
raj¹ce lub implikuj¹ce rozwój bran¿y. Przyk³ad tych kra-
jów dowodzi, ¿e konsekwencja w realizacji w³aœciwych
przepisów i instrumentów ekonomicznych sprzyja rozwo-
jowi sektora i d³ugofalowemu funkcjonowaniu instalacji
geotermalnych, nawet w warunkach konkurencji tak ze
Ÿród³ami tradycyjnymi, jak i innymi odnawialnymi Ÿród³ami
energii.

Doœwiadczenia krajów „dobrych praktyk”

Wykorzystanie wód geotermalnych do celów ciep³o-
wniczych we Francji to ponad 30 lat doœwiadczeñ. Wybu-
dowano tam 49 sieci ciep³owniczych w 5 regionach kraju,
w tym 29 w rejonie Pary¿a (BRGM – S³u¿ba Geologiczna
Francji, 2007). W 1981 r. zrealizowano 20 dubletów geo-
termalnych, a w 1982 r. – 19 instalacji. Pierwsza instalacja
wybudowana zosta³a w Melun l'Almont (1961), ostatnia w
Chelles (1987). Tempo realizacji inwestycji uleg³o spowol-
nieniu po 1988 r. z uwagi na znacz¹cy spadek cen ropy naf-
towej i gazu ziemnego. Najwiêksza liczba otworów geo-
termalnych powsta³a w obrêbie utworów jury œrodkowej
Basenu Paryskiego. Z uwagi na wysok¹ mineralizacjê pozy-
skanych wód w pó³nocnej czêœci Pary¿a i wynikaj¹ce z
tego faktu problemy z korozj¹ instalacji, czêœæ odwiertów
zosta³a zlikwidowana. Obecnie w rejonie paryskim pracuj¹
34 dublety geotermalne zasilaj¹ce 29 sieci ciep³owniczych.
Jednoczeœnie realizowane s¹ kolejne projekty, m.in. w rejonie
Orly (Pary¿), gdzie na prze³omie 2007 i 2008 r. wykonano
kolejny dublet geotermalny do celów ciep³owniczych.

Zak³ady geotermalne ogrzewaj¹ we Francji oko³o 150
tysiêcy jednostek grzewczych (jednostka grzewcza odpo-
wiada oko³o 60 m2 powierzchni). Rozwój wykorzystania w
ciep³ownictwie energii geotermalnej pozwoli³ na oszczêdnoœæ
ok. 130 tysiêcy ton ropy naftowej rocznie i ograniczenie emisji
CO2 o ponad 400 tysiêcy ton (www.gtrh.eu).

Rozwój geotermii od samego pocz¹tku by³ konsekwen-
cj¹ zaanga¿owania i wspó³pracy naukowców i praktyków z
decydentami i politykami, szczególnie we wprowadzaniu
przepisów prawnych, narzêdzi ekonomicznych, rozwoju

zaplecza naukowo-technicznego. Ta wspó³praca pozwa-
la³a sprawnie i na bie¿¹co modyfikowaæ i dopracowywaæ
uregulowania formalno-prawne, zasady finansowania,
adekwatnie do potrzeb reagowaæ na bie¿¹ce wyzwania i
cele globalne, europejskie i krajowe, tak¿e w zakresie
ca³ego sektora O�E (m.in. w 2008 r. powo³ano nowe Mini-
sterstwo Ekologii, Energii, Zrównowa¿onego Rozwoju i
Planowania Przestrzennego), oraz na system organizacji i
wsparcia (w szczególnoœci prawny, ekonomiczny i mery-
toryczny). Ponadto dziêki tej wspó³pracy mo¿na na bie¿¹co
monitorowaæ prace zak³adów geotermalnych, parametry
eksploatacyjne, warunki z³o¿owe oraz wypracowywaæ
nowe techno- logie i rozwi¹zania zmierzaj¹ce do uspraw-
nienia pracy systemów geotermalnych. Dzia³alnoœci¹ t¹ zaj-
muje siê BRGM, instytucja pañstwowa, podlegaj¹ca
Ministerstwu ds. Spraw Ekologii, Energii, Zrównowa-
¿onego Rozwoju i Planowania Przestrzennego oraz Mini-
sterstwu ds. Szkolnictwa Wy¿szego i Badañ Naukowych.

Jednym z istotnych osi¹gniêæ Francji, które wp³ynê³o
na obni¿enie kosztów sprzeda¿y ciep³a z geotermii, by³o
obni¿enie podatku VAT. Do 2006 r. obowi¹zywa³a stawka
podatku wynosz¹ca 19,6%. Po trwaj¹cej 10 lat batalii
pomiêdzy Ministerstwem Finansów Francji a Komisj¹
Europejsk¹ podatek za sprzeda¿ ciep³a z ciep³owni geoter-
malnych obni¿ony zosta³ do 5,5%, jeœli produkcja energii
przesy³anej do sieci w 60% pochodzi z energii geotermal-
nej (podobna obni¿ka dotyczy tak¿e innych Ÿróde³ odna-
wialnych, jak wiatr, S³oñce, spalarnie odpadów, biomasa;
BRGM, 2008).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e podstawowym narzêdziem
zabezpieczaj¹cym wysokie koszty inwestycyjne oraz
d³ugotrwa³¹ eksploatacjê s¹ fundusze gwarancyjne, obej-
muj¹ce gwarancje dla instalacji opartych na wykorzystaniu
energii cieplnej z otworów o g³êbokoœci do 100 m,
bazuj¹cych na pompach ciep³a, o œredniej mocy cieplnej
ok. 30 kW (do max 1,5 MW) oraz gwarancje geotermalne
dla otworów g³êbokich. W pierwszym przypadku ubez-
pieczenie pokrywa ryzyko geologiczne zwi¹zane z wyko-
naniem otworu geotermalnego, w tym zapewnienie
zwrotu czêœci nak³adów finansowych w przypadku nie
osi¹gniêcia za³o¿onej wydajnoœci lub temperatury wód na
etapie realizacji prac oraz w okresie 10-letniej eksploata-
cji instalacji. Ubezpieczenia zarz¹dzane s¹ przez AQUAPAC
oraz pañstwowych dostawców energii – EDF, ADEME.

W zakresie przedsiêwziêæ opartych na g³êbokich otwo-
rach geotermalnych we Francji funkcjonuj¹ dwa rodzaje
funduszy ubezpieczeñ. Pierwszym jest fundusz gwarancyj-
ny krótkoterminowy, który zosta³ powo³any w celu ubez-
pieczenia ryzyka zwi¹zanego z pracami poszukiwaw-
czymi. Pokrywa on ryzyko technologiczne oraz geologicz-
ne (wynikaj¹ce z budowy geologicznej). Stopieñ ryzyka
obliczany jest w zale¿noœci od parametrów definiowanych
w stosunku do m.in. wydajnoœci wód, ich temperatury oraz
przewidywanej rentownoœci projektu. Ubezpieczenie
pokrywa do 65% kosztów odwiertu w przypadku
ca³kowitej pora¿ki. W niektórych regionach kraju, gdzie
rozpoznanie budowy geologicznej jest wysokie i warunki
hydrogeologiczne s¹ sprzyjaj¹ce (np. Basen Paryski),
ubezpieczenie refunduje nawet do 95% kosztów robót
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zakoñczonych niepowodzeniem (otwór negatywny).
Nale¿y nadmieniæ, ¿e przed przyst¹pieniem do ubezpie-
czenia Komitet Techniczny (zarz¹dzaj¹cy funduszem)
przy pomocy niezale¿nych ekspertów ocenia przed³o¿ony
projekt pod k¹tem mo¿liwoœci powodzenia przedsiêwziê-
cia. Jeœli rzeczoznawcy (eksperci) uznaj¹, i¿ inwestycja
obci¹¿ona jest nadmiernym ryzykiem, Komitet Technicz-
ny nie przystêpuje do ubezpieczenia inwestycji. Inwestor
mo¿e wówczas przyst¹piæ do realizacji robót, ale bez
ubezpieczenia ryzyka. Sk³adka na fundusz wynosi 3–5%
kosztów realizacji prac wiertniczych.

Drugim rodzajem ubezpieczenia jest fundusz gwaran-
cyjny d³ugoterminowy, który ubezpiecza ryzyko eksploa-
tacji zwi¹zane m.in. z obni¿eniem temperatury eksploato-
wanej wody geotermalnej, obni¿eniem wydajnoœci otworu,
korozj¹, kolmatacj¹. Fundusz zasilany jest przez ADEME
(francusk¹ agencjê ds. zarz¹dzania œrodowiskiem i ener-
gi¹; jest to organizacja publiczna, zale¿na od Ministerstwa
ds. Szkolnictwa Wy¿szego i Badañ Naukowych oraz Mini-
sterstwa Œrodowiska) oraz przez sk³adki inwestorów geo-
termalnych (sk³adka sta³a wynosi 12 000 euro rocznie i nie
zale¿y od inflacji), dotacje i produkty finansowe (np. z
gie³dy). Fundusz d³ugoterminowy zabezpiecza³ pocz¹tkowo
15-letni okres eksploatacji instalacji, a obecnie zabezpiecza
okres 20-letni. Funduszem zarz¹dza Komitet Techniczny i
SAF-ENVIRONMENT (firma gromadz¹ca i zarz¹dzaj¹ca
œrodkami funduszu) (BRGM, 2008; www.gtrh.eu).

W ostatnich latach we Francji wykonano kolejne nowe
instalacje. Do tych zbudowanych wczeœniej przy³¹czaj¹ siê
nowi u¿ytkownicy. Dotacje pochodz¹ce ze œrodków publicz-
nych i regionalnych na ten cel nie przekraczaj¹ 15%. Na
obowi¹zuj¹ce ceny du¿y wp³yw maj¹ fundusze gwaran-
cyjne.

Dzia³ania systemowe w Niemczech obejmuj¹ przede
wszystkim programy wsparcia, w tym ubezpieczenia
(wstêpne rozpoznanie, studium wykonalnoœci, badania
sejsmiczne 3D, konstrukcjê otworu, testy z³o¿owe, likwi-
dacjê i rekultywacjê terenu). Kluczow¹ rolê odgrywa
ustawa dotycz¹ca promowania odnawialnych Ÿróde³
energii i stosowne zapisy stymuluj¹ce rozwój sektora
(MAP – Market Stimulation Program – program wspar-
cia rynku; Würtele, 2008). Szczególnym elementem jest
prawnie ustalona cena sprzeda¿y energii elektrycznej
pochodz¹cej z geotermii dla instalacji dzia³aj¹cych w
kogeneracji (CHP – Combined Heat Power) lub w elek-
trociep³owniach (EEG – Erneurbare-Energien-Gesets; FITs
– feed in tariff), pozwalaj¹ce na d³ugotrwa³e prognozo-
wanie zysków ju¿ na etapie wstêpnego studium wyko-
nalnoœci.

Propozycje zmian niektórych przepisów

oraz nowych rozwi¹zañ

Propozycje niezbêdnych zmian oraz wprowadzenia
nowych przepisów prawnych i ekonomicznych, doty-
cz¹cych geotermii w Polsce (uwzglêdniaj¹ce sprawdzone
rozwi¹zania z innych krajów) obejmuj¹ m.in.:

� przeniesienie przynajmniej niektórych procedur
zwi¹zanych z inwestycjami geotermalnymi (aktual-

nie w kompetencji instytucji centralnych) na ni¿sze
szczeble decyzyjne, a tak¿e ich uproszczenie i skró-
cenie;

� powo³anie Funduszu Ubezpieczenia Ryzyka Geolo-
gicznego;

� zniesienie lub przynajmniej ograniczenie op³at i
podatków (w tym m.in. op³aty za korzystanie z infor-
macji geologicznej wykorzystywanej w celu wydo-
bywania wód geotermalnych);

� obni¿enie podatku VAT w cenie ciep³a geotermalne-
go (obecnie wynosi on 22%, tak jak dla ciep³a uzy-
skiwanego z kopalnych Ÿróde³ generuj¹cych emisje
do œrodowiska);

� wprowadzenie „zielonych certyfikatów” dla ciep³a
geotermalnego;

� wprowadzenie systemu/podmiotu koordynuj¹cego
wspieranie projektów geotermalnych ze œrodków
publicznych (najlepszych merytorycznie i najbar-
dziej ekonomicznie op³acalnych na podstawie oceny
przez niezale¿nych ekspertów);

� powo³anie podmiotu lub grupy ekspertów ds. moni-
torowania i doradztwa w rozwi¹zywaniu problemów
towarzysz¹cych eksploatacji i wykorzystaniu ener-
gii geotermalnej.

W ostatnim okresie Ministerstwo Œrodowiska pod-
jê³o inicjatywy, które powinny przyczyniæ siê do ograni-
czenia niektórych wymienionych barier. S¹ to bardzo
oczekiwane dzia³ania, które mog¹ zapocz¹tkowaæ zmia-
ny na lepsze:

� 2006 r.: ustaw¹ z dnia 24.08.2006 r. o zmianie usta-
wy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2006, Nr
190, poz. 1399) wprowadzono zerow¹ stawkê op³aty
eksploatacyjnej za wody geotermalne. Ustawa obo-
wi¹zuje od dnia 01.01.2007 r.. Zniesiono wówczas
(przeforsowany przez grupê pos³ów) obowi¹zek
ponoszenia kosztów op³aty eksploatacyjnej, wyno-
sz¹cej 0,26 z³/m3 wody. Pomimo tego, i¿ pozornie ta
op³ata nie by³a wygórowana (jak argumentowali par-
lamentarzyœci), faktycznie w przypadku niektórych
ciep³owni geotermalnych wymaga³a odprowadzenia
nawet 500 tys. z³ rocznie. We wszystkich zak³adach
przyczyni³a siê do znacznych trudnoœci finanso-
wych. Op³ata stanowi³a w 60% dochód gminy, na
terenie której jest prowadzona dzia³alnoœæ objêta
koncesj¹, a w 40% dochód Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej;

� 2008 r.: rozporz¹dzeniem z dnia 26.10.2007 r. zmie-
niaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie zarz¹dzania
prawem do informacji geologicznej za wynagrodze-
niem oraz udostêpniania informacji geologicznej
wykorzystywanej nieodp³atnie (Dz. U. z 2007 r., Nr
207, poz. 1501) obni¿ono stawkê op³aty za korzysta-
nie z informacji geologicznej wykorzystywanej w
celu wydobywania wód geotermalnych do 5% nomi-
nalnej wartoœci otworu (wobec poprzedniej stawki
10%) z zastrze¿eniem, ¿e w okresie od dnia 1.01.2008 r.
do dnia 31.12.2010 r. wynagrodzenie to wynosi 1%
wartoœci obliczonej. Zasadne jest utrzymanie stawki
1% lub wprowadzenie 0% stawki;
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� 2009 r.: dnia 17.02.2009 r. w Sejmie odby³o siê I czy-
tanie przed³o¿onego przez ministra œrodowiska
rz¹dowego projektu nowej ustawy Prawo geologicz-

ne i górnicze. Projekt w odniesieniu do wód geoter-
malnych przewiduje m.in.:

– przeniesienie kompetencji organu koncesyj-
nego na marsza³ka województwa,

– jednostopniowy system koncesjonowania
dotycz¹cy wy³¹cznie wydobywania wód,

– realizacjê prac w zakresie poszukiwania i
rozpoznania z³o¿a na podstawie zatwierdzonego projektu
robót geologicznych,

– podtrzymanie zerowej stawki op³aty eksploa-
tacyjnej za wydobywanie wód geotermalnych.

W zakresie zasad finansowego wspierania ze œrodków
krajowych inwestycji O�E przez Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Woje-
wódzkie Fundusze Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej przewiduje siê dofinansowywanie instalacji O�E
(w tym geotermii) w zale¿noœci m.in. od projektowanej
mocy zainstalowanej. Bardziej zasadne by³oby uzale¿nie-
nie tego wsparcia od iloœci wyprodukowanej energii, gdy¿
w praktyce moc zainstalowana nie jest czêsto w pe³ni
wykorzystywana w trakcie pracy instalacji, zatem udzielo-
ne wsparcie mo¿e nie przynosiæ oczekiwanych efektów.

Zasadnicz¹ spraw¹ jest wprowadzenie Funduszu Ubez-
pieczenia Ryzyka Geologicznego jako skutecznego instru-
mentu odpowiadaj¹cego nowym okolicznoœciom i potrze-
bom: krótkoterminowego – dla nowych otworów geoter-
malnych (w powi¹zaniu ze stopniem ryzyka uzyskania
zak³adanych parametrów: wydajnoœci, temperatury, sk³adu
chemicznego wód) oraz d³ugoterminowego – dla eksplo-
atowanych odwiertów i instalacji. Jest to skuteczne narzê-
dzie dzia³aj¹ce od wielu lat we Francji, wprowadzane w
innych krajach (zgodne z prawodawstwem UE). Nale¿y
zatem rozwa¿yæ jego transfer np. z Francji do Polski, aby
nie traciæ czasu na opracowywanie w³asnych rozwi¹zañ,
ich korygowanie itp., a zastosowaæ sprawdzony i dobrze
od wielu lat funkcjonuj¹cy instrument.

Podane propozycje zmian oraz nowych narzêdzi praw-
nych i ekonomicznych (które uwzglêdniaj¹ rozwi¹zania
innych krajów) obejmuj¹ g³ówne etapy projektowania,
inwestycji i eksploatowania instalacji geotermalnych,
wymienione poni¿ej.
I. Etap projektowania inwestycji, aplikowania o wsparcie
finansowe i koncesjê:

� wprowadzenie przejrzystej polityki finansowego
wspierania ze œrodków publicznych najlepszych
projektów kwalifikowanych w drodze konkursu na
podstawie oceny przez niezale¿nych ekspertów;

� uproszczenie procedur i przeniesienie niektórych z
nich na ni¿sze szczeble decyzyjne (co przewiduje
projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
2009);

� ustawowe wprowadzenie 1-procentowej lub zerowej
stawki op³aty za korzystanie z informacji geologicz-
nej wykorzystywanej w celu wydobywania wód
geotermalnych (wg rozporz¹dzenia MŒ stawka
obni¿ona do 1% wartoœci otworu ma obowi¹zywaæ

do koñca 2010 r., a od stycznia 2011r. bêdzie wyno-
siæ 5%, istotne jest, by równie¿ po 2010 r. zosta³a
utrzymana na poziomie najwy¿ej 1%); ustawowa
regulacja ograniczy doraŸne inicjatywy podwy¿sze-
nia tej stawki.

II. Etap wierceñ:
� powo³anie Funduszu Ubezpieczenia Ryzyka Geolo-

gicznego (krótkoterminowego), analogicznie do Fran-
cji.

III. Etap eksploatacji otworów i instalacji geotermalnych:
� ustawowe zniesienie lub ograniczenie op³at i podat-

ków, w tym:
– wprowadzenie zerowej stawki podatku od infra-

struktury liniowej (obecnie wynosi ona 2% od wartoœci
ksiêgowej zwykle nowych, niezamortyzowanych obiek-
tów, co daje du¿e kwoty), ustawowa regulacja ograni-
czy³aby doraŸne inicjatywy podwy¿szenia tej stawki;

– obni¿enie podatku VAT w cenie ciep³a geotermal-
nego lub O�E (obecnie VAT wynosi 22% – podobnie jak
dla ciep³a z kopalnych Ÿróde³, we Francji VAT wynosi
5,5%, jeœli ponad 60% w jednostce ciep³a pochodzi z
O�E);

– powo³anie Funduszu Ubezpieczenia Ryzyka Geo-
logicznego (d³ugoterminowego).
IV. Produkcja i sprzeda¿ ciep³a:

� dop³aty dla producenta za sprzedane ciep³o z geoter-
mii lub O�E i unikniêcie emisji CO2,

� „bonus ekologiczny” – podobnie do taryf gwaranto-
wanych dla pr¹du z O�E,

� wprowadzenie „zielonych certyfikatów” dla ciep³a
geotermalnego/O�E,

� powo³anie grupy ekspertów ds. monitorowania i
doradztwa w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych
z eksploatacj¹ i wykorzystaniem energii geotermal-
nej.

Uwagi koñcowe

Promowanie rozwoju czystej energetyki odnawialnej,
realizowane m.in. poprzez budowê instalacji geotermal-
nych, wi¹¿e siê w warunkach Polski bezpoœrednio z jed-
nostkami samorz¹du terytorialnego. Wynika to z faktu, ¿e
geotermia jest wykorzystywana g³ównie do ogrzewania
oraz z polskiego prawodawstwa, które jednoznacznie okre-
œla, ¿e za dostarczanie ciep³a do miast i gmin odpowiada
samorz¹d. Z drugiej strony nale¿y zauwa¿yæ, ¿e za wspie-
ranie O�E bezpoœrednio odpowiedzialny jest rz¹d pañstwa,
które podjê³o liczne zobowi¹zania miêdzynarodowe, w tym
równie¿ w stosunku do Unii Europejskiej. Aby pogodziæ
ten stan rzeczy i przekonaæ samorz¹dy terytorialne do
inwestowania w energetykê odnawialn¹ (geotermaln¹) w
sytuacji, kiedy wybudowanie instalacji jest czêsto dro¿-
sze od instalacji konwencjonalnych, musi istnieæ system
zachêt ze strony pañstwa. System ten musi byæ aktywny
zarówno na etapie inwestycji w postaci dop³at b¹dŸ prefe-
rencyjnych po¿yczek (dla najlepszych projektów w sferze
ekologicznej i ekonomicznej), jak równie¿ na etapie eks-
ploatacji, np. w postaci „zielonych certyfikatów” i mo¿li-
woœci ich zbywania poza terenami zainteresowanych gmin
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na terenie ca³ego kraju. Rozwi¹zanie takie umo¿liwi skie-
rowanie przychodów ze zbycia „zielonych certyfikatów”
na dofinansowanie dro¿szego ciep³a „ekologicznego”, a wiêc
poprawienie jego konkurencyjnoœci na rynku lokalnym.

Przyk³ad wielu innych krajów dowodzi, ¿e konse-
kwencja we wprowadzaniu i realizacji w³aœciwych prze-
pisów i instrumentów prawnych oraz ekonomicznych
sprzyja d³ugofalowemu rozwojowi projektów i funkcjo-
nowaniu instalacji geotermalnych, nawet w warunkach
konkurencji rynkowej, tak ze Ÿród³ami tradycyjnymi, jak i
innymi O�E. We Francji od pocz¹tku rozwoju geotermii
w latach 70. XX w. naukowcy i praktycy wspó³pracuj¹ z
decydentami i politykami w zakresie wprowadzania prze-
pisów, narzêdzi ekonomicznych, rozwoju zaplecza nau-
kowo-technicznego, adekwatnego reagowania na bie¿¹ce
wyzwania i cele globalne, europejskie i krajowe. Wspól-
nie wypracowywany jest tak¿e system organizacji i
wsparcia (ekonomiczny, merytoryczny, ustalenie krajo-
wych priorytetów badañ i dzia³añ itp.). Aby sprostaæ wie-
lorakim wyzwaniom globalnym, europejskim i krajowym
w zakresie problematyki energetycznej, ekologicznej i
realizacji zobowi¹zañ Francji, w 2008 r. powo³ano nawet
nowe Ministerstwo Ekologii, Energii, Zrównowa¿onego
Rozwoju i Planowania Przestrzennego.

Sprzyjaj¹ce rozwi¹zania prawne i ekonomiczne dla
rozwoju geotermii wprowadzone zosta³y równie¿ w
Niemczech, co przek³ada siê na dynamiczny rozwój
instalacji ciep³owniczych, a tak¿e oddanie do u¿ytku
pierwszych pilotowych instalacji generuj¹cych pr¹d w
uk³adach binarnych, czy te¿ prace badawczo-rozwojowe
dotycz¹ce technologii EGC (Enhanced Geothermal Sys-

tems). Rozwojowi ca³ego sektora O�E (w tym geoter-
mii) sprzyja specjalna ustawa dotycz¹ca promowania
rozwoju O�E i stosowne zapisy stymuluj¹ce rozwój sek-
tora (www.gtrh.eu).

Podobne rozwi¹zania sprzyjaj¹ce rozwojowi O�E czy
geotermii powinny byæ wprowadzone w Polsce, tym bar-
dziej, ¿e do takich zobowi¹zuj¹ nasz kraj dokumenty miê-

dzynarodowe. Nale¿¹ do nich m.in. Konwencja Klimatyczna
ONZ (1992), Protokó³ z Kioto (1997), dyrektywy UE, w
tym zwi¹zane z pakietem klimatyczno-energetycznym, jak
Dyrektywa w sprawie promowania rozwoju O�E (2009) i
wymagane przez ni¹ tzw. krajowe plany dzia³ania w zakre-
sie wzrostu udzia³u O�E.

W Polsce na koniecznoœæ zmian i lepszych regulacji
wskazywali jednak¿e dotychczas g³ównie naukowcy i
praktycy, przy s³abym wspó³dzia³aniu ze strony ustawo-
dawcy i polityków. Ostatnio pojawi³y siê natomiast inicja-
tywy ze strony niektórych ministerstw i agend rz¹dowych
(co zasygnalizowano w artykule), które – wraz z propozy-
cjami zg³aszanymi przez œrodowiska zawodowe – powinny
zapocz¹tkowaæ zmiany na lepsze.

Artyku³ przygotowano w ramach realizacji projektu UE Geo-
thermal regulations – heat (GTR-H), Program Inteligent Energy
for Europe (www.gtrh.eu).
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