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A b s t r a c t. The obtaining of heat and electricity from thermal waters fulfills environmental goals to increase the
share of energy from renewable energy sources in the total energy consumption. Therefore, investments in energy
sector should be one of the priorities in implementation of the State Environmental Policy in Poland. The high
investment and operating costs of companies pursuing geothermal projects require support of their activities. The
recently introduced changes in legislation and initiatives of non-governmental institutions create an opportunity
for development of geothermal energy in Poland.

Keywords: renewable energy sources, geothermal, operating costs

Obecnoœæ w Unii Europejskiej zobowi¹zuje Polskê do
zwiêkszania udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii (O�E)
w bilansie energetycznym kraju, m.in. zgodnie z ide¹
zrównowa¿onego rozwoju. Obowi¹zek ten wynika tak¿e
z rozwi¹zañ prawnych zawartych w Konstytucji Rzeczpo-
spolitej Polskiej, w Protokole z Kioto czy w ustawach Pra-
wo energetyczne (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne. t.j. Dz.U. z 1997 r., nr 54, poz. 348)
i Prawo ochrony œrodowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska. t.j. Dz.U. z 2001 r.,
nr 62, poz. 627). Wskutek wzrostu ekologicznej œwiado-
moœci spo³eczeñstwa oraz uregulowañ prawnych
zwi¹zanych z wymogami œrodowiskowymi prognozuje siê,
¿e w³aœnie przedsiêbiorstwa z bran¿y ochrony œrodowiska
i odnawialnych Ÿróde³ energii bêd¹ prze¿ywaæ dyna-
miczny rozwój w niedalekiej przysz³oœci. Wœród wszyst-
kich rodzajów O�E wyró¿niaj¹ce efekty ekologiczne
przynosi wykorzystywanie energii geotermicznej (Kie-
rzyk, 2009).

Za³o¿enia programowe rozwoju odnawialnych Ÿróde³
energii w Polsce zosta³y zawarte w Strategii rozwoju ener-
getyki odnawialnej, przyjêtej przez Sejm 23 sierpnia
2001 r., w Polityce energetycznej Polski do 2030 r., zaakcep-
towanej przez Radê Ministrów 10 listopada 2009 r., oraz
w Programie dla elektroenergetyki Rady Ministrów
z 28 marca 2006 r. Polityka pañstwa w tym zakresie skupia
siê na zwiêkszaniu wykorzystania zasobów energii odna-
wialnej, aby jej udzia³ w ³¹cznym zu¿yciu energii pierwot-
nej w 2010 r. osi¹gn¹³ 7,5% i w 2020 r. – 14%, a tak¿e na
obni¿eniu kosztów produkcji i zwiêkszeniu konkurencyj-
noœci. Jednak zgodnie z unijnym pakietem klimatycz-
no-energetycznym (z 2008 r.) ten wskaŸnik w 2020 r.
powinien osi¹gn¹æ a¿ 20%. W krajowym zu¿yciu energii
elektrycznej przyjêto udzia³ energii wytwarzanej w O�E
w wysokoœci 7,5% ju¿ w 2010 r. Realizacji tych za³o¿eñ
wymaga stworzenia warunków umo¿liwiaj¹cych konkuro-
wanie energii cieplnej i elektrycznej pochodz¹cej z wód
geotermalnych z uzyskiwanymi w tradycyjny sposób.

Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie ekono-
micznych aspektów funkcjonowania geotermii w Polsce,
oparte na obowi¹zuj¹cych przepisach prawa. Przede
wszystkim skupiono siê na prezentacji kosztów dzia³alno-
œci operacyjnej przedsiêbiorstw realizuj¹cych projekty
geotermalne.

Finansowanie energetyki geotermalnej

Projekty zwi¹zane z wykorzystaniem odnawialnych
Ÿróde³ energii charakteryzuj¹ siê na ogó³ wysokimi
nak³adami inwestycyjnymi i d³ugimi okresami zwrotu
z inwestycji. Jest to zwi¹zane m.in. z faz¹ analityczn¹ pro-
jektu, obejmuj¹c¹ rozpoznanie warunków budowy zak³adu
geotermalnego i ocen¹ sytuacji geologiczno-geotermalnej,
faz¹ projektow¹, nastêpnie udostêpnieniem Ÿród³a, czyli
wykonaniem otworów wiertniczych, oraz funkcjonowa-
niem ca³ego systemu.

Pierwszy i najwiêkszy w Polsce Projekt geotermalny
Podhale w ok. 41% zosta³ sfinansowany poprzez dotacje
krajowe i zagraniczne, pozosta³a czêœæ œrodków pocho-
dzi³a z po¿yczki oraz podniesienia kapita³u przez g³ówne-
go akcjonariusza. System kosztowa³ ok. 243 mln z³
(wed³ug danych PEC Geotermia Podhalañska SA). Reali-
zacja innego projektu w Pyrzycach zamknê³a siê kwot¹
60,6 mln z³, gdzie 23% œrodków pochodzi³o z dotacji,
a 77% stanowi³y wk³ady udzia³owców i po¿yczki (Kulik &
Grabiec, 2002). Uzyskanie dofinansowania, nie tylko
w tych przypadkach, okazuje siê czynnikiem decyduj¹cym
o kontynuacji b¹dŸ zakoñczeniu inwestycji. Obecne pro-
gramy œrodowiskowe na lata 2007–2013 daj¹ jednak du¿e
mo¿liwoœæ dofinansowania inwestycji w O�E (R¹czka,
2009). Jednak¿e pomimo pomocy z zewn¹trz wysokie
nak³ady inwestycyjne oraz wymagany udzia³ œrodków
w³asnych czêsto przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe inwe-
storów.

Dotacje najczêœciej s¹ typem pomocy tzw. retroactive
(finansowanie wsteczne), zatem inwestor dostaje zwrot ju¿
poniesionych wydatków kwalifikowalnych, co powoduje
koniecznoœæ ponoszenia kosztów finansowych w wyniku
zaci¹gania po¿yczek pomostowych. Pomimo tych ograni-
czeñ kapita³owych w Polsce funkcjonuj¹ ciep³ownie geo-
termalne oraz podejmowane s¹ inicjatywy maj¹ce na celu
rozwój miejskich systemów ciep³owniczych opartych na
energii geotermalnej, np. koncepcja rozwoju ciep³owni
geotermalnych realizowana przy udziale Zwi¹zku Miast
Czystej Energii i Polskiego Stowarzyszenia Geotermiczne-
go (Bociek, 2009). Nak³ady inwestycyjne s¹ finansowane
ze Ÿróde³ wewnêtrznych, czyli w³asnych, b¹dŸ zewnêtrz-
nych, natomiast koszty dzia³alnoœci operacyjnej powinny
byæ pokrywane przez przychody ze sprzeda¿y. Spó³ki d¹¿¹
wiêc do wypracowania zysku z dzia³alnoœci operacyjnej,
który po uwzglêdnieniu przychodów i kosztów finanso-
wych, wydatków na skutek zdarzeñ nadzwyczajnych,
podatków i innych obci¹¿eñ wyniku finansowego daj¹
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zysk lub stratê netto. W sytuacji rentownej dzia³alnoœci
podstawowej (zysk netto) i przy terminowej realizacji
zobowi¹zañ spó³ka osi¹ga nadwy¿kê finansow¹, któr¹
mo¿e sfinansowaæ dzia³alnoœæ inwestycyjn¹. W obecnych
realiach rynkowych celem podmiotów gospodarczych jest
maksymalizacja wartoœci przedsiêbiorstwa (firmy), nie
oznacza to jednak rezygnacji z analizy kosztów dzia³alno-
œci (Duliniec, 2007).

Przychody i koszty bie¿¹cej dzia³alnoœci
przedsiêbiorstw geotermalnych

G³ównym Ÿród³em przychodów przedsiêbiorstw
ciep³owniczych jest sprzeda¿ energii. Ceny i stawki op³at
energii cieplnej s¹ akceptowane przez prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki. Przedsiêbiorstwo ciep³ownicze jest
zobowi¹zane do sporz¹dzenia taryfy w sposób zapew-
niaj¹cy pokrycie kosztów uzasadnionych. Koszty uzasad-
nione, na podstawie których s¹ okreœlane ceny i stawki
op³at w pierwszym roku stosowania taryfy, przedsiêbior-
stwo ustala na podstawie planowanych rocznych kosztów
prowadzenia dzia³alnoœci zaopatrywania w ciep³o, uzasad-
nionych rocznych kosztów modernizacji i rozwoju oraz
kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony œrodo-
wiska i uzasadnionego zwrotu z kapita³u zaanga¿owane-
go w dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa. Ceny stawek i op³at
w taryfie dla ciep³a i energii elektrycznej w skojarzeniu
kalkuluje siê przy za³o¿eniu sprawnoœci systemu na pozio-
mie co najmniej 70% (Rozporz¹dzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 9 paŸdziernika 2006 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ
z tytu³u zaopatrzenia w ciep³o. Dz.U. z 2006 r., nr 193, poz.
1423). Podstawowym elementem projektów geotermal-
nych jest maksymalizacja wykorzystania energii geoter-
malnej poprzez uzyskiwanie maksymalnego sch³odzenia,
w zwi¹zku z tym, byæ mo¿e, warto zastanowiæ siê nad
mo¿liwoœci¹ konstruowania taryfy dla ciep³a uzale¿nionej
od sch³odzenia uzyskiwanego przez odbiorcê finalnego.

Sprzeda¿ energii cieplnej i energii elektrycznej, w tym
tak¿e uzyskiwanej z odnawialnych Ÿróde³ energii, opodat-
kowana jest w Polsce na zasadach ogólnych na podstawie
art. 41.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i us³ug (t.j.Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535) i jest objêta
stawk¹ VAT w wysokoœci 22%. Stawka standardowa
podatku od wartoœci dodanej w pañstwach cz³onkowskich
Unii Europejskiej od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia
2010 r. nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 15%. Pañstwa cz³onkowskie
maj¹ mo¿liwoœæ stosowania stawek obni¿onych, nie ni¿-
szych jednak ni¿ 5%. Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG
z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawo-
dawstw Pañstw Cz³onkowskich w odniesieniu do podatków
obrotowych — wspólny system podatku od wartoœci doda-
nej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. UE L
145 z 13.06.1977 r., str. 1–40) daje mo¿liwoœæ zastosowa-
nia obni¿onych stawek dla dostaw gazu ziemnego, energii
elektrycznej i energii cieplnej za pomoc¹ sieci ciep³owni-
czych, pod warunkiem, ¿e nie powoduje to pojawienia siê
ryzyka zak³ócenia konkurencji. Zamiar zastosowania
obni¿onej stawki podlega obowi¹zkowi informacyjnemu
wobec Komisji Europejskiej, która wypowiada siê na
temat istnienia ryzyka zak³ócenia konkurencji. Brak opinii
w terminie trzech miesiêcy od daty otrzymania informacji
przez komisjê odczytuje siê jako brak ryzyka zak³ócenia
konkurencji. Dostosowanie przepisów polskich do dyrek-
tywy Rady Europy niew¹tpliwie zwiêkszy³oby konkuren-

cyjnoœæ energii cieplnej uzyskiwanej ze Ÿróde³ geotermal-
nych w stosunku do tradycyjnych noœników energii.

Innymi Ÿród³ami przychodów dla przedsiêbiorstw geo-
termalnych mo¿e byæ sprzeda¿ b¹dŸ dzier¿awa urz¹dzeñ,
np. wymienników ciep³a. Obecnie objêta jest ona tak¿e
stawk¹ VAT 22%. Istotne jest jednak, i¿ w przypadku
sprzeda¿y us³ug serwisowo-budowlanych, np. sprzeda¿y
urz¹dzenia z monta¿em, operacja taka podlega opodatko-
waniu obni¿on¹ stawk¹ 7%, z zastrze¿eniem, ¿e us³uga jest
wykonana w obiekcie mieszkalnym. W tej sytuacji przed-
siêbiorstwa mog¹ rozszerzaæ swoj¹ ofertê handlow¹
o us³ugê monta¿u i pozyskiwaæ dodatkowe przychody.
Aby zmaksymalizowaæ wykorzystanie energii geotermicz-
nej, przedsiêbiorstwa mog¹ wykorzystywaæ geotermiê
w uk³adach kaskadowych, takich jak: cele grzewcze, base-
ny i ogrodnictwo.

Przedsiêbiorstwa przemys³u energetycznego o nomi-
nalnej mocy cieplnej powy¿ej 20 MW na podstawie Roz-
porz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie rodzajów instalacji objêtych wspólnotowym sys-
temem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. z 2009 r.,
nr 136, poz. 1120.) uczestnicz¹ w systemie zbywalnych
uprawnieñ do emisji zanieczyszczeñ, czyli tzw. systemie
handlu emisjami. Wed³ug rozporz¹dzenia uzyskane, ale
niewykorzystane uprawnienia, okreœlone w Krajowym
Planie Rozdzia³u Uprawnieñ, podlegaj¹ sprzeda¿y albo
umorzeniu. Sprzeda¿ uprawnieñ stanowi przychód dla
przedsiêbiorstwa. Istotne jest wiêc zapewnienie przedsiê-
biorstwom geotermalnym takiej iloœci uprawnieñ, jaka nie
bêdzie skutkowa³a koniecznoœci¹ zakupu ich na wolnym
rynku b¹dŸ te¿ zaniechaniem inwestycji. Wysokoœæ
uzyskiwanych przychodów netto ze sprzeda¿y w stosunku
do kosztów dzia³alnoœci bie¿¹cej ma istotne znaczenie
w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, gdy¿ informuje nas, czy
osi¹gamy zysk, czy stratê ze sprzeda¿y produktów i us³ug.
Struktura kosztów przedsiêbiorstwa geotermalnego jest
uzale¿niona m.in. od struktury Ÿróde³ produkcji ciep³a
i energii elektrycznej (np. woda geotermalna, gaz i olej),
wielkoœci sprzeda¿y, lokalizacji rynku odbiorców od
g³ównego Ÿród³a ciep³a (m.in. koszty przesy³u) oraz posia-
danej infrastruktury ciep³owniczej.

Inwestycje zwi¹zane z pozyskiwaniem ciep³a i energii
ze Ÿróde³ geotermalnych z regu³y oznaczaj¹ koniecznoœæ
budowy infrastruktury zapewniaj¹cej funkcjonowanie
ca³oœci systemu. Wartoœæ pocz¹tkow¹ powsta³ych akty-
wów trwa³ych, tj. gruntów, budynków i budowli, w tym
np. odwiertów, ciep³owni geotermalnych, pompowni, ruro-
ci¹gów, urz¹dzeñ technicznych i maszyn, oraz pozosta³ych
œrodków trwa³ych, a tak¿e wartoœci niematerialnych
i prawnych pomniejszaj¹ odpisy amortyzacyjne zgodnie
z Ustaw¹ z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci
(t.j. Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591). Na podstawie usta-
wy Prawo energetyczne dzia³alnoœæ w zakresie wytwarza-
nia, przesy³ania i dystrybucji ciep³a wymaga udzielenia
koncesji przez prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki. Kon-
cesja jest dla przedsiêbiorstwa wartoœci¹ niematerialn¹
i prawn¹. Wysoka wartoœæ pocz¹tkowa nowego maj¹tku
(aktywów trwa³ych) powoduje, ¿e amortyzacja stanowi
zazwyczaj wysoki udzia³ w kosztach dzia³alnoœci opera-
cyjnej, obni¿aj¹c poziom wyniku operacyjnego, co
przek³ada siê na ni¿szy wynik finansowy netto. Ze wzglêdu
jednak na jej niewydatkowy charakter nie ma ona znacze-
nia dla przep³ywów pieniê¿nych. Kumulowane odpisy
amortyzacyjne tworz¹ wewnêtrzne Ÿród³o finansowania
maj¹tku spó³ki. Kolejn¹ istotn¹ pozycj¹ kosztow¹ w przed-
siêbiorstwach ciep³owniczych, zwi¹zanych z pozyskiwa-
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niem ciep³a i energii ze Ÿróde³ geotermalnych, jest zu¿ycie
materia³ów i energii, przede wszystkim gazu, energii elek-
trycznej, oleju, materia³ów do celów remontowych i kon-
serwacyjnych. Wahania na rynku cen paliw powoduj¹
trudnoœci w planowaniu kosztów, szczególnie gazu – naj-
czêœciej u¿ywanego w kot³owniach szczytowych – i ener-
gii elektrycznej wykorzystywanej do pomp zat³aczaj¹cych.
Przedsiêbiorstwa decyduj¹ siê albo na wyst¹pienie do pre-
zesa URE o zmianê taryfy dla ciep³a i przeniesienie zmian
cen na odbiorców, albo ponosz¹ wiêksze koszty bie¿¹cej
dzia³alnoœci.

Przedsiêbiorstwa realizuj¹ce projekty geotermalne, ze
wzglêdu na specyfikê dzia³alnoœci i nowatorskie roz-
wi¹zania, zwykle ponosz¹ koszty zwi¹zane z remontami,
konserwacjami infrastruktury, legalizacjami urz¹dzeñ oraz
koszty us³ug badawczych i doradczych. Jedn¹ ze sta³ych
pozycji kosztowych, ponoszony przez przedsiêbiorstwa
realizuj¹ce projekty geotermalne, s¹ podatki i op³aty.
Wœród podstawowych elementów tej pozycji kosztowej
jest podatek od nieruchomoœci, naliczany na podstawie
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz.U. z 1991 r., nr 9, poz. 31). Wed³ug usta-
wy budowle podlegaj¹ stawce 2% ich wartoœci, ustalonej
na dzieñ 1 stycznia roku podatkowego, stanowi¹cej podstawê
obliczania amortyzacji w danym roku, niepomniejszonej
o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli ca³kowi-
cie zamortyzowanych – ich wartoœæ ustalana jest na podsta-
wie wartoœci z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano
ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Szczegó³owe zasady
ustalania podstawy opodatkowania okreœla art. 4.1. wspo-
mnianej ustawy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e stawka 2% jest
stawka maksymaln¹ i w przypadku podatku od budowli
ustawa daje radzie gminy mo¿liwoœæ ró¿nicowania wyso-
koœci stawek, zw³aszcza uwzglêdniaj¹cych rodzaj prowa-
dzonej dzia³alnoœci. Zmniejszenie wielkoœci obci¹¿enia
podatkowego skutkuje jednak mniejszymi wp³ywami do
bud¿etu gminy, które nie s¹ wyrównywane np. subwencj¹.
W przypadku przedsiêbiorstw realizuj¹cych projekty geo-
termalne czêsto obiekty niezbêdne do wykonania projektu
s¹ budowlami nowymi o wysokich wartoœciach pocz¹tko-
wych. Praktykowan¹ form¹ jest obejmowanie przez gminê
udzia³ów b¹dŸ akcji w spó³ce za równowartoœæ podatku od
nieruchomoœci, co zwiêksza udzia³y gmin w kapitale
w³asnym, a wiêc najwa¿niejszym Ÿródle finansowania
aktywów trwa³ych jednostki oraz zwiêksza nadzór w³aœci-
cielski.

Kolejny obowi¹zek kosztowy wynika z ustawy Prawo
energetyczne. Przedsiêbiorstwa, którym zosta³a udzielona
koncesja, wnosz¹ corocznie do bud¿etu pañstwa op³atê za
koncesjê. Op³ata ta jest wyliczana jako iloczyn przycho-
dów przedsiêbiorstwa uzyskanych ze sprzeda¿y produk-
tów lub towarów z dzia³alnoœci koncesjonowanej osi¹gniê-
tych w roku poprzedzaj¹cym ustalenie op³aty oraz wspó³-
czynników op³at og³aszanych w Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokoœci i spo-
sobu pobierania przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energety-
ki corocznych op³at wnoszonych przez przedsiêbiorstwa
energetyczne, którym zosta³a udzielona koncesja (Dz.U.
z 1998 r., nr 60, poz. 387; rozporz¹dzenie wynika z art. 34
ust. 3 ustawy Prawo energetyczne). Z op³at za koncesjê na
wytwarzanie energii s¹ zwolnione przedsiêbiorstwa ener-
getyczne produkuj¹ce energiê elektryczn¹ w O�E o mocy
nieprzekraczaj¹cej 5 MW (ustawa Prawo energetyczne).

Znacznym obci¹¿eniem dla przedsiêbiorstw, maj¹cym
wp³yw na wynik finansowy i przep³ywy inwestorów reali-
zuj¹cych projekty geotermalne, jest op³ata za u¿ytkowanie

górnicze, stanowi¹ca dochód Skarbu Pañstwa – jej wyso-
koœæ jest okreœlana w umowie na u¿ytkowanie górnicze –
oraz op³ata eksploatacyjna za wydobyt¹ kopalinê. Op³ata
eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy, na terenie
której jest prowadzona dzia³alnoœæ objêta koncesj¹, a w 40%
dochód Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo
geologiczne i górnicze. t.j. Dz.U. z 1994 r., nr 27, poz. 96).
Wysokoœæ stawki op³aty eksploatacyjnej jest ustalana
corocznie przez Radê Ministrów (Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek
op³at eksploatacyjnych. Dz.U. z 2008 r., nr 215, poz. 1357).
Od stycznia 1997 r. stawka tej op³aty dla wód termalnych
wynosi 0 z³/m3 wydobytej kopaliny, co jest pozytywnym
sygna³em dla inwestorów, gdy¿ op³ata ta stanowi³a powa-
¿ne obci¹¿enie kosztowe i wydatkowe. Przedsiêbiorstwa
realizuj¹ce projekty geotermalne, na podstawie ustawy
Prawo geologiczne i górnicze, wnosz¹ op³atê za korzysta-
nie z informacji geologicznej. Wynagrodzenie za korzy-
stanie z informacji geologicznej w celu wydobywania wód
termalnych wynosi 5% wartoœci informacji geologicznej
oszacowanej zgodnie z Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowi-
ska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporz¹dzania
prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem
oraz udostêpniania informacji geologicznej wykorzystywa-
nej nieodp³atnie (Dz.U. z 2005 r., nr 116, poz. 982.), jednak
w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. wyna-
grodzenie to wynosi 1% oszacowanej wartoœci.

Jako pozytywny element polityki pañstwa nale¿y
wskazaæ fakt, ¿e zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 3,
poz. 11) na podstawie dokumentu potwierdzaj¹cego umorze-
nie œwiadectwa pochodzenia energia elektryczna uzyskiwana
z odnawialnych Ÿróde³ energii zosta³a zwolniona z opodat-
kowania akcyz¹, co niew¹tpliwie zmniejsza obci¹¿enia
przedsiêbiorstw produkuj¹cych energiê elektryczn¹ z O�E
(Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia
2008 r. w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zków uzy-
skania i przedstawienia do umorzenia œwiadectw pocho-
dzenia, uiszczenia op³aty zastêpczej, zakupu energii elek-
trycznej i ciep³a wytworzonych w odnawialnych Ÿród³ach
energii oraz obowi¹zku potwierdzania danych dotycz¹cych
iloœci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym
Ÿródle energii. Dz.U. z 2008 r., nr 156, poz. 969).

Na przedsiêbiorcy prowadz¹cemu dzia³alnoœæ w zakre-
sie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a, w tym
z wód termalnych, spoczywa obowi¹zek utworzenia fun-
duszu likwidacji zak³adu górniczego zaliczonego w ciê¿ar
kosztów dzia³alnoœci operacyjnej przedsiêbiorstwa. Wyso-
koœæ odpisu stanowi nie mniej ni¿ 3% wartoœci odpisu
amortyzacyjnego od œrodków trwa³ych zak³adu górnicze-
go. Odpisy na fundusz likwidacji zak³adu górniczego sta-
nowi¹ koszty uzyskania przychodów w rozumieniu
Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (t.j. Dz.U. z 1992 r., nr 21 poz. 86) oraz
mo¿e byæ wykorzystany tylko do pokrycia kosztów likwi-
dacji zak³adu górniczego. Zasady tworzenia i dzia³ania
funduszu likwidacji zak³adu górniczego okreœla Roz-
porz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó³owych zasad tworzenia i funkcjonowania
funduszu likwidacji zak³adu górniczego (Dz.U. z 2002 r., nr
108, poz. 951).

Wymienione pozycje kosztów, poza udzia³em wyna-
grodzeñ i œwiadczeñ dla pracowników, s¹ jednymi z pod-
stawowych nak³adów maj¹cych wp³yw na wynik ze
sprzeda¿y.
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Podsumowanie

Inwestycje w O�E s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia efek-
tów ekologicznych, urzeczywistnienia koncepcji zrówno-
wa¿onych strategii energetycznych oraz uniezale¿nienia
siê od importowanych paliw. Z dotychczasowych doœwiad-
czeñ wynika, ¿e ze wzglêdu na wysokie nak³ady inwesty-
cyjne przedsiêbiorcy nie s¹ w stanie zrealizowaæ projektu
bez zewnêtrznego wsparcia finansowego. Nale¿y zwróciæ
tak¿e uwagê na koszty bie¿¹cej dzia³alnoœci jednostek pro-
wadz¹cych projekty geotermalne. Zobowi¹zania Polski
do zwiêkszenia inwestycji w ekologiczne Ÿród³a energii
powoduj¹ zmiany w prawodawstwo. Zmiana ustawy Pra-
wo energetyczne na³o¿y³a na przedsiêbiorstwa energetycz-
ne sprzedaj¹ce energiê odbiorcom koñcowym obowi¹zek
przedstawiania do umorzenia œwiadectw pochodzenia
energii elektrycznej z O�E, potocznie zwanych zielonymi
certyfikatami. Nie funkcjonuje jednak jeszcze system cer-
tyfikacji dla ciep³a wytworzonego z odnawialnych Ÿróde³
energii – tzw. zielonego ciep³a. Ponadto jednostki wytwa-
rzaj¹ce energiê elektryczn¹ i ciepln¹ z odnawialnych Ÿróde³
energii w instalacjach o mocy poni¿ej 5 MW zosta³y zwol-
nione z wnoszenia op³aty skarbowej za wydanie koncesji.
Ustawodawca zobligowa³ tak¿e przedsiêbiorstwa energe-
tyczne zajmuj¹ce siê obrotem energi¹ do odbioru ca³oœci
energii elektrycznej wytworzonej z O�E, a tak¿e zakupu
ciep³a w O�E w granicach zapotrzebowania odbiorców.

Przedsiêbiorcy wytwarzaj¹cy energiê elektryczn¹
z odnawialnych Ÿróde³ o mocy do 5 MW ponosz¹ o 50%
mniejsze koszty przy³¹czenia do sieci przesy³owej i dystry-
bucyjnej. Wprowadzono tak¿e ulgê podatkow¹ dla energii
elektrycznej wytworzonej z O�E w postaci zwolnienia
z podatku akcyzowego. W Rozporz¹dzeniu Ministra
Œrodowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków udzielania pomocy publicznej na
przedsiêwziêcia zwi¹zane z poszukiwaniem i rozpoznawa-
niem z³ó¿ wód termalnych (Dz.U. z 2009 r., nr 97, poz. 814)
okreœlono warunki udzielania pomocy publicznej spó³kom
zajmuj¹cym siê poszukiwaniem i rozpoznawaniem z³ó¿
wód termalnych, w którym intensywnoœæ pomocy publicz-
nej dla œrednich przedsiêbiorstw zwiêkszono o 10%, a dla
ma³ych i mikroprzedsiêbiorców o 20%, w stosunku do pro-
gu 50%. Prowadzone s¹ ponadto dzia³ania, m.in. przy
udziale Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, nad
zmian¹ ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Du¿¹ rolê
odgrywaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, które mog¹
wspieraæ inwestycje geotermalne na swoich terenach,
np. poprzez regulacje podatkowe b¹dŸ wydawane warunki
odtworzenia terenów po realizacji projektu.

Jeœli analizuje siê zmiany prawne wprowadzane celem
zwiêkszenia inwestycji w odnawialne Ÿród³a energii, to
wydaje siê jednak, ¿e przekszta³cenia legislacyjne s¹ ukie-
runkowane g³ównie na podmioty produkuj¹ce energiê elek-
tryczn¹, a nie ciepln¹ w O�E. Wysoka kapita³och³onnoœæ
inwestycji, zwi¹zana z ocen¹ warunków geologicznych
i budow¹ infrastruktury geotermalnej, oraz wysokie koszty
dzia³alnoœci operacyjnej, np. podatki i op³aty, wymagaj¹
wspierania finansowego tego rodzaju przedsiêwziêcia.
Dzia³ania te powinny zmierzaæ do zmian prawnych i powstania
sytuacji, w której bêdzie mo¿liwe uzyskanie przez przed-
siêbiorców inwestuj¹cych w wykorzystanie energii geoter-
malnej do celów ciep³owniczych przychodów ze sprzeda¿y
œwiadectw pochodzenia energii. Mo¿liwoœci takie s¹ obec-
nie dostêpne dla producentów energii elektrycznej. Per-
spektywiczny jednak wydaje siê fakt, ¿e pomimo wysokich
obci¹¿eñ finansowych spó³ki geotermalne zwiêkszaj¹ swoj¹
wartoœæ oraz osi¹gaj¹ coraz lepsze wyniki finansowe.
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