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Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne  

Członkowie: 
naukowcy i praktycy związani zawodowo i/lub zainteresowani badaniem, poszukiwaniem, 
dokumentowaniem, racjonalną eksploatacją i wykorzystaniem energii 
geotermalnej/geotermicznej, edukacją i promocją w tym zakresie
Cele:

- Promowanie geotermii poprzez informowanie o stanie 
i perspektywach rozwoju w Polsce i na świecie

- Rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych 
o zasobach geotermalnych w Polsce oraz możliwościach ich wykorzystania

PSG należy do:
- Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (International Geothermal Association, IGA)

2013-2016: PSG posiada przedstawicielkę (z wyboru) w Zarządzie IGA (wcześniej w 2005-2010)
- Europejskiej Gałęzi IGA (IGA European Geothermal Branch), posiada przedstawicielki w Forum  



Europa – wykorzystanie energii geotermalnej, 2012/13 
(European Geothermal Congress; Antics et al., 2013)

• Bezpośrednie wykorzystanie – 39 krajów (~ 23 470 MWt/2010), 
(ciepłownictwo ~ 8000 MWt / 28 krajów/2012)

• Generacja energii elektrycznej – 9 krajów, 
moc zainstalowana: ~ 1850 MWe
(w tym 4 – instalacje binarne:
Francja, Austria, Niemcy, Rumunia; 50 kWe – 5 MWe)

• Pompy ciepła („płytka geotermia”):
moc zainstalowana > 17 000 MWt, > 1,3 mln instalacji

Stały wzrost wykorzystania: 2010: ~23 470 MWt, 2012: >24 300 MWt)
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Europa – bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej



Ciepłownictwo – najważniejsza dziedzina energetycznego   
wykorzystania geotermii w Europie /i w Polsce/ 

• Europa - ponad 5000 sieci c.o. - w wielu możliwe wprowadzenie energii geotermalnej,
(2012: 216 systemów c.o. z udziałem geotermii, 28 krajów) 

• 2012-2015: w realizacji będzie ok. 170 projektów geotermalnych ukierunkowanych na 
ciepłownictwo lub na kogenerację energii elektrycznej i ciepła (~ nowych 4000 MWt), m.in.:

- 53 projekty   - Niemcy,
- 27 projektów – Francja,
- 17 projektów - Węgry, 
- 13 projektów - Dania

Polska – 0 nowych projektów ukierunkowanych na ciepłownictwo /tylko rozbudowa niektórych /Podhale, in. /?/

• Znacząca szansa dla geotermii - nie tylko nowe systemy, ale także włączanie do już
istniejących sieci c.o. (licznych w krajach Europy środkowo-wschodniej, także w Polsce)

• Obserwowany i spodziewany rozwój geo-ciepłownictwa /w tym c.o./ w Europie środkowej 
i wschodniej /oprócz Węgier także Słowacja, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Serbia, …/



Ilość geotermalnych systemów ciepłowniczych w Europie

(EGEC Geothermal Market Report, 2012; ww.egec.org)



Europa - geotermalne systemy ciepłownicze /GeoDH/

Kilka faktów:

- Węgry, Słowacja – m.in. EEA Grants na projekty inwestycyjne w ciepłownictwo geotermalne,

- Dania – 2013: przetarg rządowy na wykonanie wszechstronnych ekspertyz dot. możliwości
wprowadzenia geotermii do istniejących sieci c.o. w ok. 30 perspektywicznych miejscowościach –
(Polska: podobna Koncepcja Rozwoju Geotermii w Polskich Miastach proponowana jest
przez PSG od kilku lat …)



Zródło:  Persson et al. (2012) – HUDC Database 2012
/The Halmstad University District Heating and Cooling Database/

Centralne systemy ciepłownicze w Europie 
vs. zasoby geotermalne 

Polska



Europa – generacja energii elektrycznej

• 2012: stały wzrost mocy i produkcji – „tradycyjne” elektrownie – 5 krajów (pary geotermalne),

• Instalacje binarne (wody ~90 - 130⁰C) – 4 kraje (zwykle kogeneracja)

• 2015 r. – „geotermalna” energia elektryczna będzie produkowana w 15 krajach:  
obecna grupa zostanie powiększona o 6 następnych: Belgię, Czechy, Grecję, Szwajcarię, 
Węgry, Wlk Brytanię (systemy binarne, technologie EGS – często w kogeneracji

wzrost zainstal. mocy elektrycznej do ok. 2640 MWe w porównaniu do ~1850 MWe/2012
• Przewidywany wzrost liczby instalacji EGS z 3 w 2012 r. do ok. 50 w najbliższej dekadzie

• Zasadnicza rola w obserwowanym rozwoju: 
- przepisy prawne, 
- taryfy gwarantowane (FiT),
- wsparcie finansowe (Niemcy - wsparcie projektów pilotowych i demonstracyjnych

/m.in. Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów
Atomowych, program MAP /



Pompy ciepła („płytka geotermia”)

• Moc zainstalowana:
> 17 000 MWt, > 1,3 mln instalacji 

• Ostatnie lata: wysoka dynamika 
wzrostu liczby pomp ciepła 
w kilku krajach (m.in. Włochy, Polska*: 
> 330 MWt, 1700 TJ, > 30 000 inst.)

*wg PORTPC

Europa: moc zainstalowana w płytkich systemach geotermalnych, 2010-2015 (wg danych WGC2010 i EGC2013) 
(Antics et al., 2013



Spodziewany wzrost wykorzystywania energii geotermalnej w wielu krajach 
(co podkreślono m.in. podczas Europejskiego Kongresu Geotermalnego 2013
i co dostrzegają także coraz częściej politycy i „decydenci”):

…… „Energetyka oparta na geotermii jest rozwiązaniem niezawodnym i ekologicznym. 
Liczymy, że przy odpowiednim zaangażowaniu w jej  promocję osiągniemy 
5-procentowy udział energii produkowanej z geotermii w całkowitej produkcji
energii w ciągu 10 lat. 
Aby tak się stało, konieczne są działania na poziomie politycznym,
technologicznym, inwestycyjnym i edukacyjnym”…

Günther Oettinger - Komisarz UE ds. Energii 
podczas Międzynarodowej Konferencji Geotermalnej, Islandia, marzec 2013

Europa – kolejne lata



• 2013: Propozycja Europejskiego Funduszu Ubezpieczenia Ryzyka  Geologicznego 
(Europejska Rada Energii Geotermalnej; ww.egec.org),

• 2013: „Finansowanie energii geotermalnej” – kluczowe propozycje EGEC dla polityków 
i decydentów, udział w debacie dot. bardziej efektywnego finansowania OZE (ww.egec.org)

• 2010-2014: Projekty UE: 
- „GEOELEC”, „GeoDH” – opracowanie bazy danych dot. zasobów, propozycji ram prawnych 
i finansowych dla rozwoju generacji energii elektrycznej i ciepłownictwa; 
ww.geoelec.eu, ww.geodh.eu, IEE (GeoDH z udziałem zespołu IGSMiE PAN)

- „GEOCOM” (geotermia + in. OZE + termomodernizacja + efektywność energetyczna)
ww.geothermal communities.eu, 7 FP (z udziałem zespołu IGSMiE PAN)

• od 2009: Europejska Platforma Geotermalna (en. elektryczna, ciepłownictwo, HDR, EGS, 
technologie) jako element European RES Heating&Cooling Platform (7 FP)

Informacje o w/w inicjatywach są przekazywane właściwym ministerstwom, agendom  i interesariuszom
w Polsce wraz z zaproszeniami do zainteresowania, udziału, współpracy, konsultacji  

Propozycje środowisk branżowych w Europie dot. sposobów 
wsparcia rozwoju geotermii 



Polska



Polska – wykorzystanie wód i energii geotermalnej, 2012/13

• Lecznictwo, rekreacja: 

- 10 uzdrowisk
- 8 ośrodków rekreacyjnych

• Ciepłownictwo: 6 ciepłowni  

• Pompy ciepła: > 30 000 instalacji (2012)

• Moc zainstalowana: ok. 445 MWt

(w tym ~330 MWt pompy ciepła)

• Produkcja geo-ciepła: ~2370 TJ/2012
(w tym ~ 1 700 TJ pompy ciepła)

• 2011-2013 – 4 nowe otwory geotermalne 

• Koncesje /ministra środowiska/ do 1.09’12:
- ok. 25 na poszukiwanie i rozpoznanie, 
- ok. 12 na eksploatację

• W trakcie realizacji:

- projekty dot. rekreacji/balneoterapii (~10), 
- prace badawcze, B+R, 
- opracowania studyjne, projekty, itp.,
- brak nowych projektów ciepłowniczych …

Polska, 2012: 1. pracujące ciepłownie geotermalne, 
2. geotermalne systemy grzewcze w realizacji (w ośrodkach 
rekreacyjnych), 3. uzdrowiska stosujące wody geotermalne, 4. 
geotermalne ośrodki rekreacyjne (2006-2013), 5. geotermalne
ośrodki rekreacyjne w realizacji (Kępińska  2013)
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Wody / energia geotermalna w Polsce

• Obszary występowania:

- Niż Polski (główny obszar) – piaskowce /węglany/ mezozoiczne /głębiej starsze skały/, 
- Karpaty (głównie Podhale) – wapienie i dolomity triasu, węglany eocenu środkowego,

Karpaty zewnętrzne (fliszowe), Zapadlisko przedkarpackie – niektóre rejony i miejscowości,               
- Sudety (niektóre miejsca) – skały krystaliczne i metamorficzne (strefy szczelinowe)

• Głębokości skał zbiornikowych i złóż: 1 - 4 km

• Temperatury skał i wód: 20 - 130ºC
(lokalnie, głębiej stwierdzono wody o temperaturach do stu kilkudziesięciu stopni C),

• Mineralizacja wód: ~ 0,5 – 300 g/dm3

• Zasoby /wydajności/ eksploatacyjne wód z otworów: kilka m3/h – 550 m3/h

Geotermia jest dostępna cały rok:  najwyższe z OŹE wskaźniki wykorzystania mocy i czasu
pracy/rok (> 70-90%/r) - może pokrywać bazowe zapotrzebowanie na energię,

Główne dziedziny zastosowania wód i energii geotermalnej w Polsce:

• Ciepłownictwo (szeroki zakres), rolnictwo, przemysł, rekreacja i balneoterapia
(najlepiej wszechstronne, „kaskadowe” zastosowanie wód / także w systemach hybrydowych), 
W niektórych miejscach – możliwość generacji energii elektr. (instalacje binarne /kogeneracja;
temp. wód od ok. 90-100◦C; moc kilkadziesiąt-kilkaset kWe: Podhale, niektóre rejony na Niżu Polski,
Sudety) -> projekty B+R ukończone lub na ukończeniu w 2013 r.

• ”Płytka geotermia” – pompy ciepła



Opracowania regionalne dot. zasobów 
geotermalnych, możliwości wykorzystania w Polsce, 2006-2013

• Atlas zasobów wód geotermalnych Niżu Polskiego 
(Górecki [red. nauk.] i in., 2006)

• Atlas zbiorników geotermalnych Małopolski 
(Bujakowski i in., 2006)

• Atlas geotermalny Górnego Śląska (Solik-Heliasz i in., 2009)

• Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich 
(Górecki [red. nauk.] i in., 2011) 

• Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
(Górecki [red. nauk.] i in., 2012) 

• Atlas geotermalny wschodniej części Karpat  -
(Górecki [red. nauk.] i in., 2013)

• Wykonawcy: zespoły z AGH, PAN, GIG, PIG i in.

• Znaczenie naukowe i praktyczne - obliczenia zasobów, 
wskazanie obszarów perspektywicznych dla inwestorów

• Finansowanie:
Ministerstwo Środowiska,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego



Zasoby geotermalne - 2013

Źródło: M. Hajto (2013)
GeoDH Wksp in Poland, March 2013, 
www.geodh.eu



Lokalizacja perspektywicznych obszarów wykorzystania 
wód geotermalnych do celów ciepłowniczych
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Możliwości budowy nowych 
instalacji geotermalnych, Niż Polski

(niektóre lokalizacje)

Lokalizacje /wybrane/ miast o 
korzystnych warunkach dla
budowy ciepłowni
geotermalnych

obszary perspektywiczne

Funkcjonujące ciepłownie 
Geotermalne (c.o.):
A - Bańska - Biały Dunajec
B - Mszczonów
C - Uniejów
D - Pyrzyce
E - Stargard Szczeciński

A
niecka szczecińska

niecka mogileńsko-łódzka

niecka warszawska

Źródło: M. Hajto (2013)
GeoDH Wksp in Poland, March 2013, 
www.geodh.eu



Zasoby eksploatacyjne – oszacowanie
potencjał dla ciepłownictwa

Przy założeniu, że wykorzystane zostanie 1.5 – 2.5% zasobów 
dyspozycyjnych, wielkość zasobów eksploatacyjnych wyniosłaby:

1.38 ∙ 1017 − 2.30 ∙ 1017 J/rok

Stanowi to równowartość 300 ‐ 500 instalacji geotermalnych, 

z których każda uzyskuje rocznie około 500 TJ ciepła (teoretycznie)

Źródło: M. Hajto (2013)
GeoDH Wksp in Poland, March 2013, 
www.geodh.eu



Projekty w trakcie realizacji

• Podhale:  projekt ciepłowniczy – priorytet (nowe podłączenia dzięki nowemu otworowi
Bańska PGP-3 – ok. 10 MWt), 
- realizacja 2 - 3 nowych ośrodków rekreacyjnych   

• Gostynin, Kleszczów, Lidzbark W., Piaseczno, Poddębice, Toruń – otwory wykonane, 
projekty w toku (Poznań – Termy Maltańskie –woda geotermalna od kwietnia 2013)

• Poręba Wlk: potwierdzenie zasobów i rekonstrukcja otworu
z lat 1970. (woda: Q = 12 m3/h, T = 42ºC dla balneoterapii i rekreacji)

• ~25 koncesji na poszukiwanie/rozpoznanie wód geotermalnych, ~10 na eksploatację

• Opracowania dot. warunków geotermalnych, wykonalności  projektów, sposobów
wykorzystania (dla gmin, prywatnych inwestorów, itp.)  

• Projekty badawcze, B-R (m.in. chłonność skał, instalacje binarne, Hot Dry Rocks)



Efekty ekologiczne – ciepłownictwo 
geotermalne (Podhale)

• Redukcja emisji – Zakopane:
W porównaniu z sytuacją przed 
wprowadzaniem c.o. geotermalnego:

- średnie roczne stężenie SO2 -
spadek o 60 - 70 % 

• Redukcja emisji CO2 – Podhale:

~ 33,5 tys. ton/2010 r. 
(sprzedaż ~ 350 TJ geo-ciepła )

Średnioroczne stężenie SO2 (mg/m3), Zakopane

Redukcja emisji CO2, 1999-2012 (tys. T/r)

1998/1999: uruchomienie ciepłowni gazowej

2001/2002: 1-szy „geotermalny” sezon grzewczy w Zakopanem 

2011: > 1600 odbiorców, > 376 000 TJ ciepła, projekt 
ciepłowniczy nadal w realizacji (powinien być priorytetem) 

Ogrz. 
węglowe

Ciepł.  
gazowa Ogrzewanie geotermalne

Źródło: PEC Geotermia Podhalańska SA,
C. Ślimak 2013



Podhale: ceny ciepła 
z geotermii i z innych nośników energii   

Źródło: PEC Geotermia Podhalańska SA, 
C. Ślimak, 2013



POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI

MINERALNYMI I ENERGIĄ
Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii

Porównanie jednostkowych cen całkowitych zakupu 
energii cieplnej netto dla wybranych dostawców
wg obowiązujących taryf rozliczeniowych – czerwiec 2013

Cena jednostkowa z geotermii ≈ cena z gazu ziemnego

Źródło: L. Pająk, W. Bujakowski (2013)
Referat podczas IV Ogólnopolskiego 
Kongresu Geotermalnego 2013

jednostkowa cena zakupu ciepła [zł/GJ] 



26

Pająk L., Bujakowski W. (2013)
IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2013

POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT GOSPODARKI 

SUROWCAMI
MINERALNYMI I ENERGIĄ

Pracownia Odnawialnych Źródeł
Energii



Zalety geotermalnego systemu ciepłowniczego

• Energia lokalna, dostępna cały rok, może pokryć bazowe zapotrzebowanie na ciepło

• Wygoda w obsłudze – wymiennik ciepła jest praktycznie bezobsługowy, dzięki sterowaniu
pogodowemu pobór ciepła jest dostosowany do zmian temperatur zewnętrznych,

• Brak specjalnych wymagań – przewaga nad innymi systemami grzewczymi: 
brak dodatkowych wymagań /wentylacji, komina/. Jedyny warunek - posiadanie wewnętrznej 
instalacji c.o. i c.w.u.  Wymiennik ciepła zajmuje niewiele miejsca i nie emituje hałasu,

• Brak dodatkowych kosztów konserwacji – wymiennik ciepła nie wymaga specjalistycznego 
serwisu, systematycznej wymiany części itp.,

• Bezpieczeństwo użytkowania – bezawaryjność geotermalnego systemu ciepłowniczego,

• Stabilne i konkurencyjne ceny – nie zależą od zmian cen paliw na świecie /lokalne źródło 
energii geotermalnej/. Cena geo-ciepła nieco niższa od gazu (2010, 2011),

• Ochrona środowiska – wdrożenie systemu geotermalnego na Podhalu pozwala na znaczne 
ograniczenie ilości emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza w sezonie zimowym 



Nowe prawo geologiczne i górnicze, 2012:
- Uproszczenie procedur /koncesji – obecnie 1-stopniowy system/, ograniczenie opłat i podatków

Niezbędne inne narzędzia, aby powstał system sprzyjający rozwojowi, m.in.:

- Certyfikaty /inne formy wsparcia?/ dla ciepła z OZE /w tym geotermii/ 
(projekt ustawy z 2012 dot. OZE nie przewidywał takiego wsparcia, podobnie KPD dot. OZE
Obecny projekt ustawy dot. OZE – system giełdowy ->  energia elektryczna, nie ma ciepła, także geotermii),

- Taryfy FiT /lub przynajmniej współcz. korekcyjny/ dla generacji energii elektrycznej –
systemy binarne /są lokalizacje perspektywiczne – konieczne B+R i pilotowe instalacje/

- Powołanie Funduszu Ubezpieczenia Ryzyka Geologicznego,

- Kontynuacja Programu „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.
lub wprowadzenie jego odpowiednika; jego brak spowalnia / hamuje rozwój geotermii, zwłaszcza 
w ciepłownictwie (energetyce; „3x20”). Tym bardziej, że nie ma obecnie innych istotnych źródeł pomocy
publicznej dla geotermii /-> optymalizacja kryteriów?/

- Pozyskiwanie środków zagranicznych na projekty inwestycyjne w geotermii 
(m.in. ze środków Europejskiego Obszaru Ekonomicznego /EEA/- jak Węgry, Słowacja)

Uwarunkowania prawne dotyczące geotermii 



- Krajowy Plan Działania dot. wykorzystania OZE do 2020 i Polityka Energetyczna Polski do 2030 
– dla geotermii przewidziano mały udział /3%/ w ciepłownictwie /  chłodnictwie (na razie żadnego udziału 

w kogeneracji, prod. energii elektr.)

- Projekt rządowy ustawy dot. OZE (22.12.2011, 29.05.2012 ) 

nie przewidywał wsparcia dla energii  geotermalnej w ciepłownictwie /podobnie jak innych OZE/ 
jako np. zielonych certyfikatów i taryf gwarantowanych dla  generacji energii elektrycznej*  

- Projekt z listopada 2013 dot. OZE – proponuje system aukcyjny, dotyczy energii elektrycznej 
z OZE, nie – ciepła z OZE /w tym geotermii/ …

* o ile nie byłyby to mikroinstalacje lub instalacje kogeneracyjne (0,4), co wykluczało
„typowe” instalacje ciepłownicze /czyli o większej mocy/, w tym geotermalne…

Konsekwencje dla rozwoju energetycznego wykorzystania geotermii = istotne spowolnienie i brak rozwoju

Sytuacja i perspektywy w świetle innych dokumentów 
i projektów ustaw



Koncepcja rozwoju geotermii 

w polskich miastach 



Tło koncepcji:

Z inicjatywy Zakładu Surowców Energetycznych AGH wykonano w ubiegłych latach 
analizy możliwości budowy instalacji geotermalnych w ok. 200 miastach Polski Niżowej. 
Miasta te charakteryzowały się:

- dostatecznie dobrymi warunkami hydrogeotermalnymi, 
- posiadaniem sieci ciepłowniczych i odpowiednich odbiorców ciepła,
- wyrażały zainteresowanie realizacją przedsięwzięć geotermalnych obecnie lub w przyszłości,
- obliczony jednostkowy koszt pozyskania ciepła geotermalnego na poziomie ujęcia 

był niższy od obowiązującej ceny urzędowej za energię cieplną.

Główne cele koncepcji ciepłowni geotermalnych dla tych miast były następujące : 

- poprawa stanu środowiska naturalnego w miastach;

- stabilizacja i ewentualne obniżenie ponoszonych kosztów produkcji energii cieplnej 
i zwiększenie jakości usług ciepłowniczych; 

- centralizacja dostaw ciepła w miastach, uporządkowanie gospodarki cieplnej, zwiększenie
dostępu do usług ciepłowniczych dla wspólnot miejskich. 

Powyższe wieloletnie prace i analizy zespołu AGH, a także IGSMiE PAN i in.:
podstawa do zaproponowania przez PSG

Koncepcji rozwoju geotermii w polskich miastach 
(inicjatywa PSG i przedstawicieli współpracujących środowisk)



współpraca środowisk naukowców,  

praktyków z przedstawicielami rządu, 

samorządów i inwestorów jest drogą

do wypracowywania odpowiednich 

warunków dla rozwoju wykorzystania 

energii geotermalnej w Polsce 



• Różnice w warunkach i tempie rozwoju geotermii w Europie i w Polsce – są wyraźne (…)

• Pracujące instalacje, korzyści ekologiczne, gospodarcze, społeczne, zainteresowanie
kolejnymi projektami przekonują, że geotermia jest perspektywiczna także w Polsce. 

• W Polsce istnieją okoliczności sprzyjające rozwojowi geotermii:
- odpowiednie zasoby, 
- potencjalni odbiorcy energii geotermalnej, 
- wysoki poziom i zaangażowanie środowisk naukowych, 
- doświadczenia projektantów, firm wiertniczych, geofizycznych, wykonawców instalacji, 
- konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych i krajowych dot. OZE, 

zrównoważonego rozwoju energetycznego, itd. 

• Geotermia powinna zatem wreszcie znaleźć bardziej znaczące miejsce w  planach dot. OZE, 
decyzjach gospodarczych i politycznych.

Uwagi końcowe

Europa: generalna opinia – geotermia jest perspektywiczna 
Renewable – sustainable – proven – achievable – realistic energy source

Odnawialne – sprawdzone – niezawodne – dostępne – realistyczne źródło energii 



Uwagi końcowe, cd.

• Perspektywy geotermii w Polsce - przede wszystkim ciepłownictwo, rekreacja/balneoterapia. 
Lokalnie perspektywy generacji prądu: instalacje binarne (wody T> 80 - 100⁰C, kilkadziesiąt - kilkaset 
kWe) w kogeneracji z produkcją ciepła 

• Geotermia jest dostępna cały rok:  najwyższe wśród OŹE wskaźniki wykorzystania mocy 
i czasu pracy/rok (> 70 – 90%) - może pokrywać bazowe zapotrzebowanie na energię

• Projekty geotermalne będą opłacalne przede wszystkim w  miejscowościach już
posiadających sieci ciepłownicze, lokalizacji otworów geotermalnych blisko sieci 
i odbiorców, w miejscowościach o skupionej zabudowie i dostatecznej liczbie odbiorców

• Wzrost bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji źródeł energii

• Istotne efekty ekologiczne



BALI DECLARATION BALI DECLARATION (fragmenty)(fragmenty)::

Energia geotermalna może służyć do produkcji prądu elektrycznego, być bezpośrednio stosowana w szerokim
zakresie, w tym do ogrzewania i chłodzenia, w przemyśle i w rolnictwie, w balneoterapii i rekreacji.

Energia geotermalna jest jedynym OZE całkowicie niezależnym od klimatu, dzięki czemu jest bardziej 
dyspozycyjna w dostarczaniu mocy niż jakiekolwiek inne źródło, włączając paliwa kopalne i energię atomową.

Technologie geotermalne są dobrze ugruntowane i nadal są udoskonalane.

Dotychczas energia geotermalna jest udostępniona w bardzo ograniczonym zakresie w porównaniu do jej 
potencjalnych zasobów. Dwa z podstawowych czynników ograniczających jej wykorzystanie to uzyskanie 
środków finansowych oraz  bariery prawne, instytucjonalne i administracyjne.

Kadry techniczne, decydenci, politycy i przywódcy światowi, zarówno z krajów rozwiniętych jak i rozwijających
się, powinni dołożyć wszelkich starań dla stworzenia korzystnego klimatu politycznego poprzez kształtowanie 
opinii publicznej, co ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju geotermii. Działania te mogą obejmować np. wsparci
ze strony państwa na polu ubezpieczeń ograniczających ryzyko, udziału w kosztach, gwarancji kredytowych i u
podatkowych. 

pełny tekst: www.geothermal-energy.org



psg@agh.edu.pl
bkepinska@interia.pl

Dziękuję za uwagę


