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Zadania Państwowej Służby Geologicznej 

Art.163 ust.1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011r. Prawo 
geologiczne i górnicze 

Państwowa Służba 
Geologiczna 

• inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac o 
podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dla odnowienia bazy surowcowej kraju, 
ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony środowiska; 

• prowadzi centralne archiwum geologiczne; 

• gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną; 

• prowadzi bazy danych geologicznych; 

• sporządza krajowy bilans zasobów kopalin. 

Państwowa służba geologiczna wykonuje szereg zadań państwa w zakresie geologii (art. 162 ust. 1 ustawy 
PGiG), m.in.: 



Bank danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin 

• 2371 obiektów 

Obiekty hydrogeologiczne 
zgromadzone w Banku 

Danych Wód Podziemnych 
Zaliczonych do Kopalin 
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 • 62 obiekty Wody termalne 

• 710 obiektów Wody lecznicze 

• 5 obiektów Solanki  

• 1311 obiektów 
Inne wody 

zmineralizowane/swoiste 

• 283 obiekty 
Inne wody 

zmineralizowane/swoiste 
termalne 



Bank danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin 
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Obiekt 
hydrogeologiczny 

Profil geologiczny 

Profil termiczny 

Zwierciadła wód 

Poziom wodonośny 

Wyniki pompowania 

Wyniki zatłaczania 

Wydajność 
eksploatacyjna – 

pompowanie 

Wydajność 
eksploatacyjna – 

zatłaczanie  

Analiza fizyko-
chemiczna wody 

Analiza fizyko-
chemiczna gazu 

Analizy izotopowe 

Kolumna filtracyjna 

Zarurowanie 

Analiza 
granulometryczna 

Badania i pomiary 
stacjonarne 

Złoże 

Koncesja 

Obszar górniczy        i 
teren górniczy 

Uzdrowisko  

Zasoby 
eksploatacyjne 

Zasoby dyspozycyjne 

Pozwolenia 
wodnoprawne 



Mapa zagospodarowania wód podziemnych 
zaliczonych do kopalin w Polsce 

STAN ROZPOZNANIA I 
ZAGOSPODAROWANIA WÓD 

PODZIEMNYCH ZALICZONYCH DO 
KOPALIN 

Położenie udokumentowanych 
złóż 

Parametry wód: stratygrafia, 
mineralizacja, zasoby 

eksploatacyjne, temperatura 

Dominujące aniony 

Składniki swoiste 

Sposób wykorzystania wód 

Obowiązujące koncesje 

Projekty robót geologicznych 

REGIONY O NAJWIĘKSZYCH 
PERSPEKTYWACH DLA UJMOWANIA 

I ZAGOSPODAROWANIA 

Wód zmineralizowanych               
i swoistych 

Termalnych 

Obszary perspektywiczne o 
niskim stopniu rozpoznania 

STAN ROZPOZNANIA WÓD 
MINERALNYCH I SWOISTYCH 

Otwory wiertnicze, w których 
stwierdzono występowanie 

wód zmineralizowanych i/lub 
swoistych 



Geotermia – nowe perspektywy….. 

Ocena potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych 
obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich 

zagospodarowania 

• Opracowanie metodyki oceny opłacalności eksploatacji wód 
termalnych na Niżu Polskim 

• Wskazanie potencjalnych lokalizacji do budowy ciepłowni 
geotermalnych na Niżu Polskim 

CELE BADAWCZE 

• Gminy, w których liczba ludności nie przekracza 50 tys. osób 
• Gminy, w których gęstość zaludnienia przekracza 123 

osoby/km2 

KRYTERIA BADAWCZE 



Geotermia -  nowe perspektywy………. 

Źródło: Ocena potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z 
analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania (Socha i inni 2020 ), 

Grafika: Lasek – Woroszkiewicz, 2021 
 



Wody termalne dla samorządów 

Każda zainteresowana jednostka samorządu terytorialnego 

otrzyma bezpłatną opinię geotermalną na temat możliwości 

zagospodarowania potencjału geotermalnego na swoim terenie 



Wody termalne dla samorządów 



Wody termalne dla samorządów 



Geotermia w synklinorium mogileńsko - łódzkim 
Geośrodowiskowe uwarunkowania wykorzystania energii wód termalnych na obszarze synklinorium mogileńsko-

łódzkiego z uwzględnieniem oddziaływania eksploatacji na użytkowe poziomy wodonośne 

(Małecki, Ziułkiewicz, 2019) 



Geotermia ma dobry czas………! 

Geotermia 

Przyjazne Państwo 

(MKiŚ; NFOŚiGW) 

Wsparcie finansowe i 
legislacyjne 

Świadomy inwestor 

 (samorządy i firmy) 

Nauka 

(PIG-PIB, AGH, IGSMiE PAN i inne) 

Wsparcie wiedzą i 
doświadczeniem 
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