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Znaczenie energii z zasobów i źródeł odnawialnych dla 

zrównoważonego rozwoju gmin 
 

Prof. Jacek ZIMNY – AGH Kraków, 

Przewodniczący Polskiej Geotermalnej Asocjacji 

  

Polska do roku 1980 była samowystarczalna energetycznie. Uzyskała pełne 

bezpieczeństwo energetyczne dzięki wykorzystaniu własnych surowców kopalnych. Dziś te 

możliwości są jeszcze większe. Polska ma największe w Europie zasoby odnawialnych źródeł 

energii (OŹE) - przewyższające wielokrotnie nasze potrzeby.  

To jest szansą i nadzieją wszechstronnego rozwoju Polski u progu XXI wieku.  

Winno to być podstawą nowej strategii „Zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2030” 

i programem rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa, opracowanego w nowym Parlamencie IV 

RP.  

 

Konieczność powstrzymania globalnych zmian klimatu  

Zasoby naturalne świata i Polski nieustannie maleją. Zanieczyszczenie środowiska 

wykładniczo rośnie. Ostatni raport Międzynarodowego Zespołu ONZ do Spraw Zmian 

Klimatycznych („Climate Change”, 2004) stwierdza, iż stan obecny zmian środowiskowych 

i prognozy są zdecydowanie gorsze niż prognozy Raportu ONZ z 1996 roku.  

Wnioski z Raportu ONZ są jednoznaczne: jeśli nie uda się ograniczyć emisji do atmosfery 

o 70% rocznie – ludzkość zostanie dotknięta zmianami ekologicznymi o niewyobrażalnych dotąd 

rozmiarach. To jest alarm klimatyczny, który winien być słyszany w każdej stolicy również 

w Warszawie. Wykazano, że za zmiany środowiska odpowiedzialny jest przede wszystkim 

człowiek.  

Na Światowym Kongresie Energii Odnawialnych (Brighton, Anglia,2000) uznano, 

że problemy klimatyczne świata wymagają szybkiego wdrażania energii z zasobów 

odnawialnych – w jak najkrótszym czasie. To jest również wyzwanie dla Polski!  
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Stan energetyki w Polsce, nowe standardy ekologiczne w UE  

Według danych oficjalnych udostępnionych przez GUS oraz PIOŚ struktura zużycia paliw 

w Polsce i Unii Europejskiej wygląda następująco (tab.1): 

 

Tabela 1 

Lp. Rodzaj paliwa w Polsce w krajach UE 

1 węgiel kamienny 62% 19% 

2 węgiel brunatny 14% 0 

3 ropa naftowa 13% 44% 

4 gaz ziemny 9% 20% 

5 alternatywne źródła energii* 2% 17% 

Razem  100% 100% 

* - w tym energia jądrowa 

 

Udział sektorów gospodarczych w emisji CO2 w Polsce przedstawia tab.2 

Tabela 2 

Lp. Sektor gospodarczy Emisja CO2 w procentach: 

1 energetyka zawodowa (EC) 59% 

2 sektor komunalno- bytowy (c.o.+c.w.u.) 17% 

3 przemysł- procesy spalania 10% 

4 transport 8% 

5 procesy przemysłowe, rzemiosło 3% 

6 użytkowanie terenów 2% 

7 rolnictwo i leśnictwo 1% 

Razem: 100% 

 

 Mimo olbrzymich wysiłków w Polsce, stan środowiska naturalnego jest jednym 

z najtrudniejszych obszarów wynegocjowanych z UE, ponieważ kraje członkowskie zaostrzają 

ustawicznie standardy ekologiczne.  
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W styczniu 2004, UE przyjęła „Strategię Ochrony Środowiska do roku 2010” gdzie 

ustalono zmniejszenie emisji zanieczyszczeń średnio o 20-40% do roku 2020. To będzie 

wymagało zupełnie nowej strategii i zmiany polityki energetycznej państw UE.  

Natomiast decyzja Rady Europy z września 2004r. stwierdza konieczność szerszego 

rozwoju zastosowań odnawialnych zasobów energii: minimum 22% energii do roku 2010 

w bilansie UE .  

 

Zasoby energetyczne Polski kopalne i odnawialne.  

Do dziś brak jest bilansu energetycznego Polski zawierającego rzetelną ocenę zasobów 

kopalnych i odnawialnych nośników energii; łącznego potencjału energetycznego kraju, analizy 

potrzeb (Sejm, 2004r.).  

Fundamentalnymi zaniedbaniami w tym zakresie są: niedoszacowanie własnych 

zasobów energetycznych, przeszacowanie bilansu potrzeb kraju, brak strategii 

zrównoważonego rozwoju Polski z uwzględnieniem zasobów kopalnych i odnawialnych.  

Pomimo tego, tworzy się akty prawne: „Założenia polityki energetycznej do roku 2020”, 

„Strategię rozwoju energetyki odnawialnej do roku 2010”, „II. Politykę Ekologiczną Państwa”, 

„Długookresową Strategię Zrównoważonego Rozwoju – Polska 2025” - opracowane 

na fałszywych podstawach. Co gorsza , dokonuje się strategicznych, wieloletnich zakupów gazu 

(„transakcja stulecia” – Rosja) – na najgorszych, możliwych warunkach.  

 

Możliwości wykorzystania rodzimych zasobów kopalnych (węgiel, ropa, gaz)  

W latach 1947-76 metraż wierceń geologiczno – poszukiwawczych osiągnął 450 km/rok. 

Wydobycie ropy wzrastało do wartości 500 000 t/rok. Wydobycie gazu osiągnęło wartość 8 mld 

m3/rok (aktualny import z Rosji).Wzrastało wydobycie węgla kamiennego – około 200 mln 

ton/rok. W tym czasie Polska była samowystarczalna energetycznie.  

Samowystarczalność energetyczna Polski od roku 1960 (118%), poprzez rok 1975 (113%) 

– gwałtownie zaczęła spadać, by osiągnąć w roku 2000r (85%) i docelowo w 2020 roku, 

wg „Założeń Polityki Energetycznej” ma osiągnąć 60%.  

Taka strategia likwidacji polskiej energetyki oraz przemysłu wydobywczego jest nie do 

zaakceptowania, biorąc pod uwagę gigantyczne, posiadane zasoby surowców kopalnych 

i odnawialnych. Szacowane przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Gospodarki 

Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Kraków) – zasoby wydobywalne technicznie ropy, 
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wynoszą 300 mln ton; zaś gazu 1100 mld m3 (J.Sokołowski, 2000). Przyjmując dotychczasowe 

zużycie gazu w Polsce na poziomie 10-11 mld m3/rok – Polska ma zasoby tego surowca 

wystarczające na okres 100 lat.  

Możliwości wykorzystania rodzimych zasobów odnawialnych (OŹE)  

W „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej do roku 2010” i nowej „II. Polityce 

Ekologicznej Polski” przyjętej przez Rząd i Sejm w lipcu 2001r – źle oszacowano zasoby 

i potencjał energetyczny surowców kopalnych i źródeł odnawialnych; niewspółmiernie zaniżono 

ogromne bogactwo narodowe w nich zawarte.  

Nie ulega wątpliwości, że łączny potencjał tych zasobów energii przekracza wielokrotnie, 

roczne potrzeby Polski. Polska może i powinna być znowu samowystarczalna energetycznie. 

Trwa dezinformacja decydentów i opinii publicznej.  

• Potencjał energetyczny zasobów geotermalnych  

Według MOŚiZN, Departament Geologii, 1995 r. - zasoby wód geotermalnych w Polsce 

ocenia się na przeszło 100 mld ton paliwa umownego (tpu), zaś ponad 80% powierzchni Polski 

zajmują baseny geotermalne.  

Szacunkowy potencjał energii geotermalnej (gorąca woda) wynosi 2 500 000 PJ/ rok 

(1PJ=1015J). Potencjał techniczny geotermii (25% szacunkowego potencjału) – wynosi 

625 000 PJ/rok. Według danych GUS (1998-2004), całkowite zużycie energii pierwotnej w Polsce 

wynosiło około 4000 PJ.  

Wniosek: Rzeczywisty potencjał techniczny energetyczny geotermii, możliwy 

do natychmiastowego wykorzystania w praktyce (z uwzględnieniem istniejących oraz 

„zamrożonych” odwiertów PGNiG), -jest ponad 150 razy większy niż roczne potrzeby 

energetyczne Polski. 

Ostatnie badania naukowców polskich (J.Sokołowski, PAN, 2001, Kraków) określające 

potencjał energetyczny geotermii wg metodyki UE z uwzględnieniem gorących skał – jeszcze 

zwiększają te dane.  

• Potencjał energetyczny wiatru.  

Według wieloletnich pomiarów i badań zespołu prof. H. Lorenc (IMiGW, Warszawa, 

2000r), potencjalna roczna produkcja energii z wiatru może wynosić 330 PJ/ rok. Jest to wartość 

zbliżona do potencjału energetycznego wiatru w Niemczech, gdzie pracuje przeszło 5000 
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elektrowni wiatrowych o mocy elektrycznej blisko 18000 MW (2004r.). Jest to połowa mocy 

energetyki zawodowej Polski.  

• Potencjał energii słonecznej  

Według opracowania PAN p.t. „Konwersja termiczna energii słonecznej w warunkach 

krajowych” opracowanej przez zespół pod kier. prof. W. Gogóła (Warszawa, 1997) – 

uwzględniającej badania w Polsce od 1928 do 1992 roku wynika, że potencjał techniczny energii 

słonecznej wynosi 280 PJ/ rok.  

Jest analogiczny jak w Niemczech i większy niż w państwach skandynawskich (Szwecja, 

Dania, Norwegia, Finlandia) gdzie są rządowe programy rozwoju tej energetyki.  

• Potencjał energii wodnej  

Według opracowania prof. J. Tymińskiego (IBMER, 1997) potencjał teoretyczny energii 

spadu wody dorzecza Wisły, Odry i rzek Przymorza wynosi 83 PJ/ rok. Wartość potencjału 

technicznego (tu: około 50%) wynosi w przybliżeniu 43 PJ/ rok.  

• Potencjał energetyczny biomasy, biopaliw i biogazu.  

Według obliczeń prof. J. Tymińskiego (IBMER, 1997r) z posiadanej bazy drewna 

opałowego możemy uzyskać energię równą 68,3 PJ; ze słomy możemy uzyskać 495 PJ; 

z rzepaku, można uzyskać 24 PJ rocznie; z alkoholu (spirytus etylowy jako dodatek do benzyny) 

możemy uzyskać 22 PJ/rok. Łączny potencjał energetyczny biogazu na wsi i w mieście może 

wynieść ok. 16 PJ/ rok. Razem potencjał teoretyczny biomasy wynosi 625 PJ/ rok  

 

Bilans potencjału energetycznego zasobów odnawialnych w Polsce  

Roczny techniczny potencjał odnawialnych zasobów energii przedstawia Tabela 3 

Tabela 3 

Lp 
Źródło energii 

odnawialnej 

winno być wg: jest wg: 

J. Sokołowski 

J. Zimny(2001r.) 

[PJ] 

IBMER/ ECBREC 

- G. Wiśniewski (2000), 

dla Min. Środowiska, 

„Strategia rozwoju 

energetyki 

odnawialnej” 

[PJ] 

IBMER - G. 

Wiśniewski (1997) 

dla Polskiego 

Klubu 

Ekologicznego 

[PJ] 

J. Hauf, 

(1996) 

Raport dla 

Banku 

Światowego, 

[PJ] 

1 2 3 4 5 6 
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1 Biomasa 407 895 895 810 

2 Energia wodna 43 43 43 30 

3 Zasoby geotermalne 625 000 200 1512 ok. 200 

4 Energia wiatru 140 36 36 45 

5 Prom. słoneczne 280 1340 1340 370 

Ogółem 625 870 2514 3860 ok. 1 414 

Średnie zużycie energii 

pierwotnej w Polsce w latach 

1998-2004. 
4000 [PJ] 

 

Z powyższego zestawienia wynika istotna różnica w oszacowaniu potencjału 

technicznego odnawialnych zasobów energii w Polsce oraz ich uszeregowania, w porównaniu 

do danych IBMER („Europejskie Centrum Energii Odnawialnej”) oraz Banku Światowego, 

przyjętych w rządowej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej do roku 2010” przez Sejm 

w lipcu 2001r. 

Opracowanie rządu Niemiec z 2004 roku potwierdziło słuszność oceny zasobów Polski, 

jako 3 krotnie większych od Niemiec i wynoszących ok. 625 tys. PJ.  

 

Uszeregowanie technicznego potencjału energetycznego odnawialnych zasobów energii.  

Bilans energetyczny zasobów odnawialnych możliwy technicznie do uzyskania w Polsce 

rocznie, przedstawia Tabela 4. 

Tabela 4 

Kolejność 
Żródło energii 

odnawialnej 

Kolejność w 

rządowej 

„Strategii ...” 

Potencjał 

energetyczny 

Udział 

procentowy 

1 
Energia 

geotermalna 
3 625 000 PJ/rok 99,8% (!) 

2 Biomasa 2 407 PJ/rok 

0,2% 
3 Energia słoneczna 1 280 PJ/rok 

4 Energia wiatru 5 140 PJ/rok 

5 Energia wodna 4 43 PJ/rok 

Razem: 625 870 PJ/rok 100% 

 

Roczny potencjał techniczny odnawialnych zasobów Polski (OZE) wynoszący około 626 

000 PJ, jest przeszło 150 razy większy od łącznego zapotrzebowania na energię w roku.  
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Koszty wytwarzania jednostki ciepła z różnych źródeł w Europie Zachodniej i Polsce  

Z analizy porównawczej kosztów wytwarzania jednostki ciepła przeprowadzonej 

w Europie Zachodniej i w Polsce wynika, iż jest on najtańszy z ciepłowni geotermalnych i wynosi 

około 30% mniej niż ze spalania gazu i 50% mniej niż ze spalania węgla.  

Przykładowe dane liczbowe łącznych kosztów (inwestycyjnych i produkcyjnych) 

wytwarzania w USD, 1MWh energii cieplnej z różnych źródeł w krajach Europy Zachodniej – 

przedstawia Tabela 5. 

Tabela 5 

Lp Kraj Koszt energii cieplnej z: Koszt względny (%) 

  gazu oleju opałowego geotermii gaz/geotermia olej/geotermia 

1 Francja 59 36 29 160% 124% 

2 Niemcy 36 26 25 144% 104% 

3 Włochy 46 68 26 176% 216% 

4 Islandia - 40 15 - 266% 

 
Średnio 

Europa Zach. 
34 34 24 130% 130% 

Źródło: Geothermische Energie, Nr 26/27, październik/grudzień 1999r. 

 

A w Polsce?  

Według danych z Geotermii Pyrzyce, „ ...analogiczny koszt wytworzenia 1 GJ ciepła 

geotermalnego wynosił w 1996 roku 3 USD, z węgla 10 USD, z gazu 8 USD, z oleju 9,3 USD...”  

(Prof. Z. Meyer, Politechnika Szczecińska, 1996r.)  

Według danych Geotermii Podhalańskiej (luty 2001): „... koszt wytworzenia 1GJ energii 

cieplnej w okresie 1998-2000 zmieniał się w przedziale od 21 do 28 zł (4-7 USD), zaś cena 

sprzedaży: 29-35 zł (7-9 USD), co było 30 % taniej od cen MPEC w Małopolsce ...”  

 

Prognozy rozwoju energetyki w Polsce  

Przedstawione w dokumentach rządowych prognozy rozwoju energetyki w Polsce – 

oparte są na przestarzałych danych, niezgodnych z rzeczywistością oraz strategią ekorozwoju 

dla Europy i Polski. Według informacji corocznych Ogólnopolskich Konferencji Odnawialnych 

Źródeł Energii, aktualny udział OŹE w bilansie kraju wynosi około 2%, zaś może wzrastać 

przynajmniej o 1-2% rocznie.  
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To mogłoby stanowić około 20% udziału OZE w bilansie energetycznym kraju do roku 

2010, i odpowiadałoby standardom przyjętym przez UE (22% energii ze źródeł odnawialnych do 

2010 oraz 40% w roku 2020). 

Łączny potencjał energetyczny zasobów kopalnych i odnawialnych w Polsce, jest większy 

od zasobów wielu rozwiniętych krajów Europy Zachodniej razem wziętych, -pozwalający na 

pełną i trwałą samowystarczalność energetyczną.  

Zdecydowany priorytet należałoby przyznać energetyce geotermalnej (ok. 99% udziału 

w OZE), która może zabezpieczyć pełne pokrycie potrzeb kraju na ciepłą wodę (ogrzewanie, 

wentylacja, klimatyzacja, rolnictwo, usługi, sport, zdrowie) oraz produkcję energii elektrycznej 

(głębokie odwierty, temperatura powyżej 100oC).  

Rozwój wdrożeń i zastosowań energetyki geotermalnej winien być rządowym 

programem strategicznym wielu pokoleń Polaków, podjętym natychmiast. Należy renegocjować 

zawarte umowy na dostawy gazu. Polska może być Zielonym Kuwejtem Europy.  

 

Podsumowanie  

W świetle rosnących stale cen nośników energii z importu i posiadanych własnych 

zasobów energii należy odrzucić fałszywą tezę, iż rozwój badań i zastosowań OZE w Polsce jest 

nieuzasadniony technicznie i ekonomicznie.  

Należy opracować nową „Strategię zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2030”, 

wykorzystującą własne surowce kopalne i zasoby odnawialne (OZE).  

Polska może i powinna możliwie szybko znów uzyskać samowystarczalność energetyczną 

i stać się poważnym eksporterem nadwyżek energii elektrycznej (podobnie jak mamy w Polsce 

z nadprodukcją żywności).  

Prawdziwym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju Polski, stało się 

zaniedbanie rozwoju własnego wydobycia i przetwórstwa chemicznego węgla, ropy i gazu; 

świadome, coraz większe uzależnienie Polski od importu surowców energetycznych kopalnych 

z Rosji oraz niedopuszczalna ignorancja elit rządowych i decydentów na opinie środowisk 

naukowych i intelektualnych, o konieczności rozwoju energetyki zasobów odnawialnych 

w Polsce.  
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Wnioski  

Po roku 2050 w Europie Zachodniej, udział energetyki odnawialnej w bilansie 

energetycznym będzie większy niż konwencjonalnej (spalanie).  

Dokonane dotychczas, wieloletnie zakupy gazu z Rosji, Danii i Norwegii, przekraczają 

nasze potrzeby, są dokonane bez rozpatrzenia pełnego bilansu energetycznego zasobów 

kopalnych i odnawialnych, potencjału energetycznego (GJ), bilansu potrzeb - wbrew interesom 

Polski.  

W interesie Polski należy pilnie opracować: „Bilans energetyczny zasobów kopalnych 

i odnawialnych w poszczególnych Gminach w Polsce zgodnie z nowym Prawem energetycznym 

i Ustawą Samorządową” (Zadanie I.), „Strategię rozwoju energetyki konwencjonalnej 

i odnawialnej do 2020r” (Zadanie II.), „Nową strategię ekorozwoju Polski do roku 2020 

z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju polskiej energetyki” (Zadanie III.), a w końcu 

„Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2030” (Zadanie IV.) - a nie odwrotnie jak 

to uczyniono. Dla realizacji rozwoju zastosowań OZE i czystych technologii energetycznych 

w Polsce należy niezwłocznie uruchomić kształcenie z tego zakresu na wszystkich poziomach 

szkolnictwa. Przyjęcie takiego programu działań, spowoduje rozwój gospodarczy kraju 

w nowych obszarach, przywróci samowystarczalność energetyczną państwa, spowoduje 

uruchomienie nowych zawodów i miejsc pracy, przyniesie Polsce wielowymiarowe korzyści 

ekologiczne, społeczne i naukowe. 
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