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

• Bezpośrednie wykorzystanie – 39 krajów
24 300 MWt, w tym
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•

Generacja energii elektrycznej – 9 krajów,
moc zainstalowana: ~ 1850 MWe
(w tym 4 kraje – instalacje binarne:
Francja, Austria, Niemcy, Rumunia; 50 kWe – 6 MWe)

Europa – bezpośrednie wykorzystanie

Stały wzrost wykorzystania
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Ciepłownictwo – najważniejsza dziedzina energetycznego
wykorzystania geotermii w Europie /i w Polsce/
• Europa - ponad 5000 sieci c.o. - w wielu możliwe wprowadzenie energii geotermalnej,
2013: ~220 systemów c.o. z udziałem geotermii, 28 krajów
• 2012-2015: w realizacji będzie ok. 170 projektów ukierunkowanych na geotermalne
ciepłownictwo lub na kogenerację energii elektrycznej i ciepła
(~ nowych 4000 MWt – tj. podwojenie dotychczasowej mocy i produkcji ciepła), m.in.:
> 50 projektów – Niemcy
~ 30 projektów – Francja
~ 20 projektów – Węgry
~ 15 projektów – Dania
Polska – ? (brak nowych projektów ciepłowniczych w realizacji /tylko rozbudowa niektórych istniejących)

• Obserwowany i spodziewany rozwój geo-ciepłownictwa /w tym c.o./ także w Europie
środkowej i wschodniej (oprócz Węgier: Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Serbia, …)
• 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)
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Rozwój geotermalnych systemów ciepłowniczych w Europie
(EGEC Geothermal Market Report, 2012; www.egec.org)

Kilka faktów:
- Węgry, Słowacja – m.in. fundusze EEA Grants na projekty inwestycyjne w ciepłownictwie geotermalnym
- Dania – 2013: przetarg rządowy na ekspertyzy dot. możliwości wprowadzenia geotermii
do istniejących sieci c.o. w ok. 30 miejscowościach
(Polska: podobna Koncepcja rozwoju energii geotermalnej w miastach jest proponowana
przez PSG od kilku lat)
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Systemy ciepłownicze w Europie vs. zasoby geotermalne.
Spodziewany wzrost ich wykorzystywania

„Energetyka oparta na geotermii jest
rozwiązaniem niezawodnym i ekologicznym.
Przy odpowiednim zaangażowaniu […]
osiągniemy jej 5%. udział w całkowitej
produkcji energii w ciągu 10 lat”
G. Oettinger - Komisarz UE ds. Energii, 2013

Polska

„Ok. 25% obywateli Unii Europejskiej
mieszka w obszarach, gdzie są zasoby
geotermalne odpowiednie
dla ciepłownictwa sieciowego”…
(GeoDH; www.geodh.eu)

„Ciepłownictwo geotermalne ma potencjał
dla złagodzenia kryzysu bezpieczeństwa
energetycznego w Europie”…
Europejska Rada Energii Geotermalnej
(www.egec.org)

Zródło: Persson et al. (2012) – HUDC Database 2012
(The Halmstad University District Heating and Cooling Database)
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„Promowanie geotermalnych systemów ciepłowniczych w Europie”
GeODH – główne efekty Projektu UE / IEE
Projekt dotyczył 14 krajów, w tym Polski (partner – IGSMiE PAN)
Koordynator: Europejska Rada Energii Geotermalnej (EGEC)

• Wskazanie bazy zasobowej dla geotermalnych systemów c.o. (mapy, raport syntetyczny)
• Rekomendacje dla wprowadzania przepisów odpowiednich dla geotermalnych sieci c.o.
• Sposoby skutecznego finansowania i zarządzania projektami geotermalnego c.o.
(Niemcy, Francja, Dania, Holandia, Węgry …), ubezpieczenia ryzyka geologicznego, itd.
• Baza dobrych praktyk geotermalnych systemów c.o. (ok. 30 przykładów)
• Warsztaty szkoleniowe dot. podstawowych aspektów geotermalnego c.o.
• Warsztaty informacyjne i inne działania promujące wyniki Projektu

Adresaci: administracja rządowa i samorządowa, podmioty odpowiedzialne za przepisy,
finansowanie, regionalną/lokalną gospodarkę energetyczną, projektanci, operatorzy c.o.,
ciepłownicy, specjaliści OZE, in. interesariusze

Wszystkie materiały: www.geodh.eu
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Polska – wykorzystanie energii geotermalnej

•

Temperatury wód: 20 - 86ºC

•

Ciepłownictwo sieciowe: 6 ciepłowni
- zainstalowana moc geotermalna/całkowita:
~87.2 / 147,1 MWt
- sprzedaż ciepła geot./całk.:
~633 / 745,56 TJ/2013

•

Pompy ciepła: ~ 35000 instalacji
- zainstalowana moc: ~390 MWt
- produkcja ciepła: ~ 2000 TJ/2013

•
Polska, 2013: 1. geotermalne sieci c.o.,
2. uzdrowiska stosujące wody geotermalne,
3. ośrodki rekreacyjne,
4. ośrodki rekreacyjne i balneoterapeutyczne
w różnych stadiach realizacji

Balneoterapia, rekreacja:
- 11 uzdrowisk, 9 nowych ośrodków (2006–2014)
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Dobre regionalne rozpoznanie zasobów wód geotermalnych Polski

Zamawiający/Finansujący:

1990

1995

 Ministerstwo Środowiska
 Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

2
1

Wykonawcy:

2006

 AGH - Katedra Surowców
Energetycznych w Krakowie
(1,2,3,4,7,8,9)
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?

4

2006

2009

 PAN – Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi
i Energią w Krakowie (6)

2012
8

5

6

2011
7
Źródło: Marek Hajto, KSE AGH
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2013

 GIG – Główny Instytut
Górnictwa w Katowicach (5)
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Obszary najbardziej perspektywiczne dla wykorzystania
wód geotermalnych w ciepłownictwie w Polsce

Mapa potencjału dla ciepłownictwa
geotermalnego na tle sieci c.o.
Temperatury złożowe >60⁰
⁰C,
głębokości do 3-4 km p.p.t.
(Niż Polski: głównie zbiorniki dolnej
kredy Cr1 i dolnej jury J1)
(Na podstawie: Górecki, Hajto i in. (2006, 2011,
2013), Barbacki i in. (2006), Górecki, Sowiżdżał i in.
(2012); in. opracowań)
Nie zaznaczono ewent. obszarów w Sudetach.

[w:] Report on geothermal DH potential, GeoDH

countries, 2014 (www.geodh.eu)
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Energia geotermalna w ciepłownictwie –
możliwości szerszego wykorzystania w Polsce
•

Polska posiada znaczny, niewykorzystywany potencjał energetyczny wód
geotermalnych, szczególnie w obszarze Niżu Polskiego
(wody o temperaturach od 20 do ok. 80-120oC na głębokościach do 3-4 km)

•

Główne perspektywy energetycznego wykorzystania geotermii w Polsce:
- ciepłownictwo (szeroki zakres)
- pompy ciepła („płytka geotermia”)

•

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

•

Wykorzystanie energii geotermalnej może w wielu miejscach przynieść korzyści
ekonomiczne, społeczne, środowiskowe, in.

•

Wzrost bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji źródeł energii

•

Geotermia jest dostępna cały rok - może pokrywać bazowe zapotrzebowanie
na ciepło
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Jednostkowe ceny całkowite zakupu energii cieplnej netto przez odbiorcę
finalnego wg obowiązujących taryf rozliczeniowych (czerwiec 2013)

Pająk L., Bujakowski W. (2013)

jednostkowa cena zakupu ciepła [zł/GJ]

Cena jednostkowa z geotermii ≈ cena z gazu ziemnego,
Stabilne ceny (8% wzrost w 2007-13 /węgiel: 15%, gaz 22%/)
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Efekty ekologiczne – ciepłownictwo
geotermalne (przykład Podhala)
• Redukcja emisji – Zakopane:
w porównaniu z sytuacją przed
wprowadzaniem c.o. geotermalnego:
Ogrz.
węglowe

Ciepł.
gazowa

Ogrzewanie geotermalne

- średnie roczne stężenie SO2 spadek o 60 - 70 %
• Redukcja emisji CO2 – Podhale:

Średnioroczne stężenie SO2

(mg/m3),

Zakopane

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

1998/1999: uruchomienie ciepłowni gazowej
2001/2002: 1-szy „geotermalny” sezon grzewczy w Zakopanem
2013: ok. 1600 odbiorców, ok. 400 TJ sprzedaż ciepła,
projekt ciepłowniczy nadal w realizacji

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

Źródło: PEC Geotermia Podhalańska SA,
C. Ślimak 2013
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Uwarunkowania prawne dotyczące geotermii
Nowe prawo geologiczne i górnicze, 2012 – zapisy sprzyjające geotermii, m.in.:
- Uproszczenie procedur: 1-stopniowy system koncesji, ograniczenie opłat i podatków
Niezbędne inne elementy, aby powstał system sprzyjający rozwojowi, m.in.:
- Certyfikaty /inne formy wsparcia?/ dla ciepła z OZE /w tym geotermii/
(Projekt ustawy dot. OZE z 2014 ukierunkowany na energię elektryczną i prosumentów, nie na ciepło OZE),

- Powołanie Funduszu Ubezpieczenia Ryzyka Geologicznego
- Ponowne uruchomienie Programu „Energetyczne wykorzystanie zasobów
geotermalnych” (zamkniętego w 2012 r.).
Jego brak spowalnia / hamuje rozwój geotermii, zwłaszcza w ciepłownictwie. Tym bardziej, że nie ma obecnie
innych źródeł pomocy publicznej dla wierceń geotermalnych (badawczych/poszukiwawczych)
*****

- Korzystanie ze środków zagranicznych na projekty inwestycyjne w geotermii
(m.in. Europejskiego Obszaru Ekonomicznego /EEA/- jak Węgry, Słowacja, Portugalia ….)
Rozwój ciepłownictwa geotermalnego inicjuje i pobudza lokalny / regionalny rozwój
gospodarczy (np. Uniejów) – zależy to jednak od dostępności wsparcia na wiercenie otworu/ów

Sytuacja prawna dotycząca geotermii:
nowe Prawo geologiczne i górnicze (od 2012 r.)
Zapisy sprzyjające realizacji projektów geotermalnych:
• Jednostopniowy system koncesji
(koncesja tylko na eksploatację wód geotermalnych, wydawana przez marszałka województwa,
na poszukiwanie i rozpoznawanie – zatwierdzony projekt robót geologicznych)
• Skrócenie postępowania koncesyjnego*,
• Zwolnienie z opłat za informację geologiczną wykorzystywaną do celów
projektowych,
• Obniżenie do 1% stawki opłaty za informację geologiczną do celów wydobywczych
• Utrzymanie zerowej stawki opłaty za wydobywanie wody geotermalnej
• Brak opłaty koncesyjnej i umowy na użytkowanie górnicze
(tylko opłata skarbowa za wydanie decyzji)
* m.in. poprzez ograniczenie liczby podmiotów w zakresie obowiązku uzgadniania przed wydaniem decyzji
o wpływie środowiskowym inwestycji
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Sytuacja i perspektywy w świetle innych dokumentów
i projektów ustaw

•

•

Krajowy Plan Działania dot. OZE do 2020 i Polityka Energetyczna Polski do 2030 –
dla geotermii przewidziano mały udział /3%/ w ciepłownictwie/ chłodnictwie, 2,5% dla pomp
ciepła w końcowym zużyciu energii do 2020 r.
Projekt ustawy dot. OZE – ukierunkowany na energię elektryczną z OZE,
współspalanie, instalacje prosumenckie, a nie – na ciepło z OZE (w tym geotermię)

• Zamknięcie w 2012 r. Programu „Energetyczne wykorzystanie zasobów
geotermalnych” (z którego dofinansowywano /do 50%/ wiercenia otworów
(poszukiwawczych/badawczych) - jego brak spowalnia / hamuje rozwój geotermii,
zwłaszcza w ciepłownictwie. Tym bardziej, że nie ma obecnie innych istotnych źródeł
pomocy publicznej dla geotermii /-> optymalizacja kryteriów tego Programu?/
• Brak Funduszu Ubezpieczenia Ryzyka Geologicznego (krótkoterminowego /wiercenia/,
długoterminowego /praca instalacji/)
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Sytuacja i perspektywy w świetle innych dokumentów
i projektów ustaw

• Uwarunkowania ekonomiczne projektów geotermalnych
(wynikające m.in. z sytuacji w zakresie głównych aktów prawnych i źródeł wsparcia):
o Wsparcie z różnych programów (krajowych, unijnych) – jest w pewnym zakresie dostępne
na elementy infrastruktury inne niż otwory wiertnicze, przede wszystkim i. powierzchniowej
/dofinansowania, pożyczki, kredyty/ – przykłady w tym zakresie istnieją.
Natomiast: brak wsparcia dla części podziemnej (otworów) –> istotne utrudnienie dla
projektów, zwłaszcza ukierunkowanych na ciepłownictwo (co należy do kompetencji przede
wszystkim samorządów lokalnych), kiedy trzeba zacząć od wykonania otworu
o Rozwój ciepłownictwa geotermalnego inicjuje i pobudza lokalny / regionalny rozwój
gospodarczy (vide: Uniejów, in.) – zależy to jednak od istnienia /możliwości wykonania
otworu/ów …
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Energia geotermalna w ciepłownictwie – okoliczności
sprzyjające szerszemu wykorzystaniu w Polsce
• W Polsce istnieją okoliczności sprzyjające szerszemu 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 znaleźć bardziej znaczące miejsce w planach i inwestycjach
ciepłowniczych OZE, decyzjach gospodarczych i politycznych.
• Kluczowy jest tym wybór właściwych projektów inwestycyjnych do finansowania
ze środków publicznych, które będą stwarzać największe szanse na powodzenie,
czyli - racjonalne wydatkowanie tych środków.
Wybór taki i rozwój ciepłownictwa geotermalnego z pewnością ułatwiłaby
realizacja Koncepcji rozwoju geotermii w miastach (proponowana przez PSG)
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Koncepcja rozwoju energii geotermalnej
w miastach
Zdzisław Bociek
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, członek Zarządu
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Rozwój geotermii w miastach

Stan obecny:
• Nieznaczne wykorzystanie geotermii w ciepłownictwie
• Ponad 100 polskich miast uprzywilejowanych dostępem do zasobów
energii geotermalnej
• „Koncepcja Rozwoju Wykorzystania Energii Geotermalnej w Miastach”
• 2010 r.: „Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju wykorzystania energii
geotermalnej w Polsce”
• 2012–2014 r.: Projekt IEE „Promowanie geotermalnego centralnego
ogrzewania w Europie” (GeoDH)
2012 – 2015: budowa ok. 170 instalacji geotermalnych w Europie, w tym :
Niemcy ~ 50; Francja ~ 30; Węgry ~20: Dania ~ 15; Polska – 0/1 ?

KONCEPCJA ROZWOJU WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W MIASTACH

19

Uwarunkowania rozwoju geotermii w miastach
Korzyści
Środowiskowe:
- radykalne obniżenie emisji zanieczyszczeń

Ekonomiczne:
- nakłady inwestycyjne na jednostkę produkowanej energii – najniższe spośród OZE
- jednostkowa cena netto zakupu energii cieplnej /geotermia/ przez odbiorcę finalnego
(2013 r.) porównywalna z ceną z ciepłowni węglowej pomimo obciążeń /podatki i opłaty/
i braku dotacji,
- możliwość wykorzystania międzynarodowego doświadczenia polskich firm
poszukiwawczych i wiertniczych (PGNiG), instalacyjnych i eksploatacyjnych,
- odmrożenie kapitału zainwestowanego w dobre rozpoznanie parametrów
hydrogeotermicznych w Polsce. Łączne nakłady poniesione na wymienione prace
szacujemy na kilkaset mln zł

Bezpieczeństwo:
- lokalny wzrost bezpieczeństwa energetycznego
- ciągły dostęp do źródła energii
KONCEPCJA ROZWOJU WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W MIASTACH
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Uwarunkowania rozwoju geotermii w miastach

Bariery

Ukształtowane NIEPRAWDZIWE przekonanie o wysokich kosztach geotermii,
W REZULTACIE
- marginalizowanie geotermii w ustawie OZE,
- niekorzystna dla geotermii, w porównaniu z innymi źródłami energii, polityka
dotacyjna i podatkowa,
- rzeczywisty brak zainteresowania rozwojem geotermii w Polsce ze strony
władz państwowych, samorządów oraz inwestorów

KONCEPCJA ROZWOJU WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W MIASTACH
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Koncepcja Rozwoju Wykorzystania Energii Geotermalnej w Miastach
I. Ankieta / Ekspertyza adresowana do ponad 100 polskich miast:
w jej wyniku powstanie zbiór informacji dotyczących zagadnień technicznych,
technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych.

II. Analiza i ocena Ankiety:
w ich wyniku powstanie lista miast spełniających równocześnie warunki dostępu
do zasobów energii geotermalnej i sieci C. O.

III. Opracowanie Krajowego Programu Rozwoju Geotermii w Miastach:
Program będzie zbiorem modelowych rozwiązań w zakresie budowy ciepłowni
geotermalnych, obejmujących informacje dotyczące m. in.:
* badań geofizycznych poprzedzających wiercenia,
* lokalizacji otworów,
* modeli ciepłowni oraz innych instalacji geotermalnych wykorzystujących zasoby,
* wstępnego studium wykonalności dla modeli,
Dotychczasowe czteroletnie starania o sfinansowanie opracowania KONCEPCJI (koszt około 2 mln zł)
nie przyniosły rezultatu. Bez poważnego sygnału ze strony Rządu i Parlamentu RP o woli współdziałania
w rozwoju geotermii w Polsce, inwestorzy i samorządy nie zaangażują się w realizację inwestycji
geotermalnych ukierunkowanych na ciepłownictwo pomimo ewidentnych, wielostronnych korzyści.
KONCEPCJA ROZWOJU WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W MIASTACH
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Dziękujemy za uwagę

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Konferencja „Ciepło ze źródeł odnawialnych…”, Warszawa, 9.12.2014

Jednostkowe ceny całkowite zakupu energii cieplnej netto przez odbiorcę
finalnego wg obowiązujących taryf rozliczeniowych (czerwiec 2013)

jednostkowa cena zakupu ciepła [zł/GJ]

Pająk L., Bujakowski W. (2013)
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Ceny ciepła z geotermii
i tradycyjnych źródeł

geotermia

35%
29%

Wzrost ceny energii

30%
25%

24%

22%

20%

14%

15%
10%

10%
7%

15%
8%

5%
0%

2011–2013
geotermia

2007–2013

A. Skucha, 2014 (na podstawie Pająk, Bujakowski (2013))

Wzrost cen ciepła -> stabilność cen
z geotermii w porównaniu
z in. źródłami (węglem, olejem
opałowym, gazem)
Podhale, 1998-2012
Źródło: PEC Geotermia Podhalańska SA, C. Ślimak, 2013

Źródło: PEC Geotermia Podhalańska S. A., listopad 2011 r.

(KONCEPCJA ROZWOJU WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W MIASTACH, Z. Bociek, PSG, 2011 – 2012)
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współpraca środowisk naukowców,
praktyków z przedstawicielami rządu,
samorządów i inwestorów jest drogą
do wypracowywania odpowiednich
warunków dla rozwoju wykorzystania
energii geotermalnej w Polsce

