
 
 

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki  

 

 

 

 

 

Raport zespołu nr 4 

Gospodarka 

Wodorowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, maj 2020 



Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki  
Raport zespołu nr 4 Gospodarka Wodorowa 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład zespołu nr 4 

Jakub Kupecki – Instytut Energetyki  

Michał Deuszkiewicz – doradca ds. finansowania czystych technologii energetycznych 

Aneta Korda-Burza – GAZ-SYSTEM 

Jarosław Milewski – Politechnika Warszawska 

Sylwia Pawlak – Grupa Lotos S.A. 

Grzegorz Rosłonek  – PGNiG S.A. 

Marek Skrzypkiewicz – Instytut Energetyki 

Konrad Świerczek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 

Andrzej Teodorczyk – Politechnika Warszawska 

Władysław Wieczorek – Politechnika Warszawska 

 

Dodatkowe materiały i konsultacje 

Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska 

Zbigniew Florjańczyk – Politechnika Warszawska 

Marek Gliński – Politechnika Warszawska 

Emilia Głozak – Grupa Lotos S.A.  

Krzysztof Krawczyk – Politechnika Warszawska 

Paweł Kulesza – Uniwersytet Warszawski 

Marek Laskowski – Grupa Lotos S.A. 

Wioletta Raróg-Pilecka – Politechnika Warszawska 

Maciej Siekierski – Politechnika Warszawska 

Arkadiusz Szczęśniak – Politechnika Warszawska 

Janusz Zdeb – Tauron Wytwarzanie 



Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki  
Raport zespołu nr 4 Gospodarka Wodorowa 

3 
 

Podsumowanie wraz z proponowanym planem działań 

Kluczowe rekomendacje dotyczące szczegółowych działań wskazane zostały poniżej: 

 Jak najszybsze opracowanie i przyjęcie planu rozwoju technologii wodorowych 

w Polsce (horyzont roku 2040) – Strategii Wodorowej PL - oraz długoterminowy 

rozwój gospodarki wodorowej obejmująca i podkreślająca istotną rolę wodoru dla 

obecnej gospodarki (energetyka, transport, chemia, petrochemia i inne). 

 Uruchomienie pierwszych przemysłowych instalacji P2G klasy 1 MW (2025), 

10+MW (2027), 50+ (2030) na bazie krajowej technologii.  

 Komercyjne, subsydiowane do roku 2030, instalacje 10-250 kW z ogniwami 

paliwowymi (2025) a następnie, zgodnie z modelem japońskim, wdrażane na 

masową skalę w wariancie malejących subsydiów. 

 Dostosowanie oraz demonstracja systemu przesyłu i dystrybucji wodoru na 

wybranych odcinkach sieci gazowej do 2% w horyzoncie krótkoterminowym (2025)  

i powyżej 2% w horyzoncie długoterminowym (2027/2030). 

 Adekwatne, jednolite ramy legislacyjne wraz z definicjami wodoru jako nośnika 

energii (z podziałem na jego pochodzenie – zielony, niebieski, szary, etc.) oraz jako 

komponentu/domieszki do innych paliw, paliw syntetycznych, definicja układów 

P2G/P2L/P2A/P2X oraz magazynów wodorowych P2P. 

Działania te są możliwe do osiągnięcia dzięki strategicznemu (10 lat) programowi 

rozwoju technologii wodorowych, podzielonemu na 3 fazy dot. definicji koncepcji  

i kierunków, budowy demonstratorów w dużej skali (mocy i/lub liczebności) służących 

długotrwałej weryfikacji technologii, wdrożenia w krajowej gospodarce. Punktem startowym 

tych prac powinny być technologie już zweryfikowane w warunkach bliskich przemysłowym. 

Brak jest czasu na rozproszone działania o charakterze badań podstawowych. 

 

Polityka strategiczna 

Wykorzystanie sprzyjających warunków dla rozwoju oraz finansowania technologii 

wodorowych w ujęciu celów polityki europejskiej (Green Deal), działań sektorów (IV Pakiet 

Gazowy), narodowych celów wskaźnikowych. 

Uwzględnienie przyrostu mocy zainstalowanej w OZE, która w roku 2019 wzrosła o nieco 

ponad 1 GW, co odpowiada ponad 12% przy czym za 93% tego wzrostu odpowiadają 

instalacje fotowoltaiczne, których moc osiągnęła w roku 2019 1,53 GW. Tendencja ta zdaje 

się być utrzymana w kolejnych latach na poziomie przynajmniej 1-2 GW. Stanowi to 

kwantyfikację rynku technologii magazynów opartych na wodorze. 

Ulokowanie technologii wodorowych w miksie energetycznym, udoskonalenie istniejącej 

technologii, budowa kompetencji wraz z szansą na tworzenie polskich produktów 

eksportowych. Technologie wodorowe jako perspektywiczne magazyny energii, mogące 

konkurować z konwencjonalnymi rozwiązaniami, które zbliżają się do kosztów na poziomie 

4 000 PLN/kWh.  
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Sektory 

Zorientowanie działań nie wyłącznie w kierunku rozwoju technologii wodorowych, ale 

poszukiwanie szerokiego kontekstu dotyczącego technologii wodorowych jako: 

 wsparcia dla rozwoju źródeł OZE zarówno w ujęciu skali wdrożeń jak  

i zagospodarowania nadwyżek tej energii, technologii magazynowania energii  

w rozwiązaniach systemowych oraz w skali rozproszonej, w tym w rozproszonych 

wirtualnych szczytowych elektrowniach wodorowych (power-to-gas-to-power, P2P), 

 medium służącego do nadania nowej roli sektorowi gazowemu w aspekcie 

magazynowania, przesyłu i dystrybucji mieszanin gazu ziemnego i wodoru, 

 rozwiązania dla czystej, pozbawionej śladu węglowego chemii i petrochemii, 

 implementacji wodoru w transporcie, zarówno w postaci czystej (technologie 

istniejące), jak i bezemisyjnych paliw syntetycznych (paliwa pochodne, w tym  

N-fuels, wykorzystujących syntezę amoniaku z wykorzystaniem zielonego wodoru), 

 narzędzia do dekarbonizacji (osiągnięcia neutralności klimatycznej) przemysłu 

ciężkiego, w szczególności energochłonnego, w przypadku którego ciepło 

odpadowe może stanowić źródło energii lub pary dla elektrolizy 

wysokotemperaturowej. 

 

Gospodarka Wodorowa – technologie 

Zorientowanie wysiłków na technologiach już zweryfikowanych, najlepiej na bazie 

krajowych rozwiązań lub przynajmniej tworzonych w oparciu o krajowe kompetencje  

i zasoby. 

 Wsparcie finansowe już sprawdzonych rozwiązań, które posłuży zwiększeniu skali  

i dalszemu szybkiemu rozwojowi technologii dla wytwarzania wodoru, jego transportu 

i dystrybucji oraz końcowego zagospodarowania. 

 Wykorzystanie synergistycznych efektów pomiędzy łączeniem sektorów (sector 

coupling), z uwypukleniem roli wodoru jako paliwa samego w sobie jak również jako 

substratu w technologiach power-to-X do produkcji paliw: gazowych (power-to-gas, 

P2G), ciekłych (power-to-liquid, P2L), amoniaku (power-to-ammonia, P2A), oraz 

innych substancji chemicznych (power-to-chemicals). 

 Doskonalenie ogniw paliwowych oraz nisko- i wysokotemperaturowych elektrolizerów, 

zbiorników do magazynowania wodoru (w tym wielkoskalowego), materiałów 

dedykowanych dla rurociągów tłoczących mieszaniny gazu ziemnego i wodoru, 

układów magazynowania energii i wytwarzania syntetycznych nośników energii 

(P2G/P2L/P2A/P2X). 

 Wparcie polskich podmiotów wytwarzających kluczowe komponenty i materiały 

dla szeroko rozumianej gospodarki wodorowej. 

 Wykorzystanie potencjału wodoru do syntezy paliw gazowych z wykorzystaniem 

(CCU) dwutlenku węgla pochodzenia energetycznego (metanizacja z wykorzystaniem 

CO2 pochodzącego z bloków energetycznych konwencjonalnych elektrowni). 
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 Dywersyfikacja technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz energii elektrycznej  

i ciepła w skojarzeniu w skali mikro-, małej- i dużej – układy kogeneracyjne  

z ogniwami paliwowymi, duża energetyka gazowa wykorzystująca 

domieszkowanie wodoru (do 30%). 

 Określenie silnych stron i ukierunkowanie finansowania tych rozwiązań, które 

mogą prowadzić do zagospodarowania nisz technologicznych zamiast 

konkurowania z podmiotami o silnej lub wręcz monopolistycznej pozycji na globalnym 

rynku. 

 

Rozwój gospodarki w kontekście technologii wodorowych 

Pozytywny wpływ technologii wodorowych na rozwój różnych gałęzi gospodarki. 

Możliwość budowy nowego przemysłu (dostosowanego wskaźnikami emisyjnymi)  

z założonym a priori przeskokiem technologicznym.  

Stymulacja całej gospodarki rozwojem technologii wodorowych, w tym 

zagospodarowanie potencjału bio-energii, zwiększanie udziału OZE, dekarbonizacja 

sektorów energochłonnych, paliwa syntetyczne dla transportu i energetyki, wodorowe 

magazyny energii, kompetencje w zakresie wytwarzania komponentów i integracji technologii 

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w energochłonnym przemyśle, energetyce  

i transporcie wraz z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do środowiska, zapewnione 

poprzez wdrożenie na szeroką skalę technologii wodorowych. Jednocześnie rozwój 

inteligentnej specjalizacji w wielu elementach łańcucha wartości gospodarki wodorowej. 

 

Kluczowe rekomendacje dotyczące działań – szerszy kontekst 

Masowe wdrożenie zeroemisyjnych technologii opartych o wodór poprzez jednoczesne 

wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, integrowanych przez technologie wodorowe 

– w zakresie wytwarzania wodoru (wysokosprawne elektrolizery wysokotemperaturowe 

współpracujące ze źródłami OZE, obiegami elektrowni i elektrociepłowni konwencjonalnych  

a w przyszłości również jądrowych, w tym HTR po roku 2035(2040)), w zakresie wytwarzania 

energii elektrycznej oraz energii elektrycznej i ciepła w systemie rozproszonym,  

z wykorzystaniem wysokosprawnych źródeł (mikro- i mała kogeneracja oparta na ogniwach 

paliwowych i obiegach cieplnych). Integracja sektorów (sector coupling) zgodnie  

z koncepcją gospodarki wodorowej, w której wodór stanowi paliwo lub substrat do produkcji 

gazowych paliw syntetycznych (układy power-to-gas, P2G), paliw ciekłych (power-to-liquid, 

P2L), amoniaku (power-to-ammonia, P2A) oraz innych substancji chemicznych (wymienione 

technologie, wykorzystujące wodór z elektrolizy, objęte są łącznie terminem power-to-X, 

P2X). Dostępność rozproszonych i wielkoskalowych instalacji wytwarzania wodoru stwarza 

możliwość adaptacji istniejących rozwiązań dedykowanych dla szeregu sektorów, w tym 

poprzez jednoczesne dostosowanie istniejących technologii jak i rozwój nowych instalacji 

wykorzystujących wodór. Szczególną uwagę należy poświęcić zagadnieniom przesyłu, 

dystrybucji, magazynowania i bezpieczeństwa technologii wodorowych. Jednocześnie, 

konieczne są sukcesywne prace legislacyjne i regulacyjne oraz dostosowanie systemów 

wsparcia dla działań modernizacyjnych, inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych 
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(strategiczny 10 letni program B+R oraz wdrożeniowy 2023-2032) oraz budowy 

krajowego zaplecza technologicznego. Zwiększenie udziału energii elektrycznej 

wytwarzanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym kraju jest 

ograniczone m. in. brakiem odpowiednich systemów magazynowania energii, pozwalających 

na świadczenie usługi bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz spłaszczania 

zmiennej dobowo krzywej zapotrzebowania na moc. Wobec tego, wzrost udziału fotowoltaiki, 

energetyki wiatrowej oraz innych źródeł OZE implikuje problemy związane z bilansowaniem 

podaży i popytu na rynku energii, które można rozwiązać instalacjami transformującymi 

zieloną energię na energię chemiczną wodoru, a także na odwrót (power-to-gas-to-power, 

P2P).  
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1. Definicja przedmiotu rozważań 
 

Przedmiot rozważań (definicja) 

Gospodarka wodorowa jest rozumiana łącznie jako: technologie wytwarzania, 

magazynowania, dystrybucji i wykorzystania wodoru, obejmujące scentralizowane  

i rozproszone systemy wytwarzania, transportu wodoru z wykorzystaniem sieci przesyłowej  

i dystrybucyjnej jak i innych form transportu, a następnie wykorzystanie go jako produktu 

końcowego (energetyka zawodowa, przemysłowa i rozproszona w układach wytwarzania 

energii elektrycznej, układach ko- i poligeneracyjnych, H2 mobility), jako substratu  

w procesach chemicznych/petrochemicznych oraz w układach power-to-gas/power-to-

liquid/power-to-ammonia/power-to-X, w tym w ramach wodorowych magazynów energii, do 

wytwarzania syntetycznych paliw i nośników energii. 

 

Problem: 

1. Obniżenie emisji gazów cieplarnianych można uzyskać poprzez wielkoskalowe 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), lecz energia z OZE dostępna jest 

tylko okresowo, a okresy zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną nie 

pokrywają się z okresami zwiększonego wytwarzania OZE. 

2. Z uwagi na powyższe niedopasowanie, konieczne jest utrzymywanie źródeł 

konwencjonalnych i inwestycja w nowe źródła szczytowe, przy czym klasyczne układy 

gazowe i gazowo-parowe nie spełniają już definicji źródeł niskoemisyjnych. 

3. Magazynowanie energii na skalę całego systemu realizowane może być przez 

magazyny szczytowo-pompowe, które w polskich warunkach geograficznych mogą 

odgrywać jedynie marginalną rolę , a skala systemów bateryjnych do magazynowania 

energii jest wciąż zbyt mała, i nie pozwala powiązać energii OZE z dużą energetyką 

jak i przemysłem chemicznym/ petrochemicznym. 

 

Cel działań 

Znaczący wzrost udziału odnawialnych źródeł energii poprzez wdrożenie na szeroką skalę 

technologii wodorowych z jednoczesnym rozwojem nowej inteligentnej specjalizacji w wielu 

elementach łańcucha wartości gospodarki wodorowej. Długofalowo, uzyskanie 

zeroemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, z wiodącą rolą wodoru.  

 

Horyzont czasowy działań 

Prace nad technologiami związanymi z gospodarką wodorową realizowane są w Polsce od 

lat. Obecnie istnieją już w kraju technologie i rozwiązania o wysokiej gotowości 

technologicznej. Aby myśl techniczna przerodziła się w wielkoskalowe wdrożenia, 

konieczne jest silne wsparcie tej gałęzi celem umożliwienia dynamicznego i stabilnego 

rozwoju w horyzoncie czasowym rzędu jednej dekady (horyzont roku 2030). 
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2. Diagnoza stanu obecnego i docelowego 
 

Stan obecny 

Polska energetyka i energochłonny przemysł emitują rocznie ok. 350 mln ton 

ekwiwalentnego CO2
1. Dywersyfikacja źródeł energii jest znikoma, a co za tym idzie 

wytwarzanie energii bazuje praktycznie wyłącznie na paliwach kopalnych. Brak jest połączeń 

międzysektorowych (przykładowo systemu elektroenergetycznego z sektorem gazowniczym 

lub systemu elektroenergetycznego z sektorem transportu) lub są one niewielkie. 

Wykorzystanie potencjału źródeł OZE jest ograniczone, zaś rozwój układów wytwarzania 

energii elektrycznej z tych źródeł jest, w efekcie krótkiego rocznego czasu wykorzystania 

mocy zainstalowanej, mało atrakcyjny od strony ekonomicznej. Brak jest systemów 

magazynowania energii w dużej skali, z wyłączeniem pojedynczych instalacji szczytowo-

pompowych. W kraju nie istnieją rozwiązania systemowe dedykowane zagospodarowaniu 

nadmiarowej energii elektrycznej ze źródeł OZE (niezbędne w przypadku rosnącej penetracji 

OZE w bilansie energetycznym) jak również brak jest systemów magazynowania energii  

z obiegów konwencjonalnych elektrowni, co wpływa na zwiększone emisje związane  

z rozruchem, a także na żywotność poszczególnych maszyn i urządzeń w instalacjach. 

 

Stan docelowy 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych z polskiego przemysłu o 7%2 do 2030 roku  

w porównaniu do 2005 roku wraz z rozwojem systemów magazynowania energii w skali 

systemu elektroenergetycznego (w horyzoncie 2 kolejnych dekad). Jednoczesny rozwój 

alternatywnych źródeł energii, integrowanych poprzez technologie wodorowe – w zakresie 

wytwarzania wodoru (wysokosprawne elektrolizery nisko- i wysokotemperaturowe 

współpracujące ze źródłami OZE, obiegami siłowni węglowych oraz siłowni jądrowych),  

w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz energii elektrycznej i ciepła w systemie 

rozproszonym, z wykorzystaniem wysokosprawnych źródeł (mikro-kogeneracja oparta na 

ogniwach paliwowych i obiegach cieplnych). Integracja sektorów (sector coupling) zgodnie  

z koncepcją gospodarki wodorowej, w której wodór stanowi paliwo lub substrat do produkcji 

gazowych paliw syntetycznych (układy power-to-gas, P2G), paliw ciekłych (power-to-liquid, 

P2L), N-fuels (power-to-ammonia, P2A) oraz innych substancji chemicznych (power-to-X, 

P2X).  

Wdrożenie na masową skalę rozproszonych układów P2G, P2L, P2X opartych na 

wysokotemperaturowych elektrolizerach klasy 1 MW jest możliwe w horyzoncie do 5 lat, zaś 

w przypadku instalacji klasy 10-50 MW w horyzoncie 7-10 lat. Rekomendowaną technologią 

wytwarzania wodoru jest elektroliza wody, z zaznaczeniem najwyższej efektywności procesu 

przy zastosowaniu wysokotemperaturowych elektrolizerów stałotlenkowych. Obecnie brak 

jest na terenie Polski zakładów wytwórczych prowadzących na skalę przemysłową produkcję 

elektrolizerów stałotlenkowych oraz komponentów układów z tymi elektrolizerami, ale istnieją 

rozwiązania na różnych etapach rozwoju. Ocenia się, że skompletowanie linii produkcyjnej 

                                                           
1
 https://www.pkee.pl/file/repository/RAPORT_COP24_ENG_28_11_FINAL.pdf 

2
 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf  

https://www.pkee.pl/file/repository/RAPORT_COP24_ENG_28_11_FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf


Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki  
Raport zespołu nr 4 Gospodarka Wodorowa 

10 
 

możliwe jest w okresie 3 lat, zaś uzyskanie pełnej wydajności wytwarzania elektrolizerów  

w okresie kolejnych 2-3 lat, w zależności od skali wdrożeń.  

 

Skala wdrożeń 

Potencjalna skala wdrożeń technologii wodorowych obejmujących systemy wytwarzania  

i transportu paliw syntetycznych (wodoru, SNG z układów P2G, paliw ciekłych z układów P2L 

oraz innych) może być wstępnie szacowana w odniesieniu do mocy zainstalowanej w KSE 

lub całkowitego udziału źródeł OZE w systemie. W pierwszej fazie możliwa jest 

rekomendacja udziału na poziomie 4,6 GW, z możliwością dalszego wzrostu do poziomu 

kilkunastu GW w kolejnej fazie implementacji.  

Skala potencjalnych wdrożeń obejmuje zapewnienie możliwości wytwarzania paliw 

syntetycznych jako medium magazynującego z wykorzystaniem w sposób ciągły 10% 

mocy osiągalnej KSE i pełnym wsparciem dla źródeł OZE, zapewniając możliwość 

zagospodarowania mocy wytworzonej. Uwzględniając możliwość integracji systemów 

wytwarzania wodoru w elektrolizerach, w tym w elektrolizerach wysokotemperaturowych 

zintegrowanych z obiegami siłowni konwencjonalnych, włączając w to obiegi parowych 

elektrowni i elektrociepłowni, możliwość wdrożeń w dalszym horyzoncie czasowym może 

wzrosnąć do skali powyżej 20 GW, tj. ponad 40% mocy zainstalowanej w KSE. Potencjał 

wdrożeniowy technologii wodorowych opartych na wysokosprawnej elektrolizie obejmuje 

także świadczenie usług systemowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) 

i basenie morza Bałtyckiego, poprzez wykorzystanie połączeń transgranicznych. Konieczne 

są adekwatne ramy legislacyjne, regulacje finansowe i koncentracja działań, jak 

również centralne finansowanie tych przedsięwzięć. 
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3. Strategiczne znaczenie gospodarki wodorowej 
 

Strategiczność pod względem polityki 

Implementacja technologii wodorowych, ze szczególnym uwzględnieniem wysokosprawnego 

wytwarzania wodoru, ułatwi wdrażanie działań wynikających z tworzonego dokumentu 

“Kierunki Polityki energetycznej Polski do roku 2040” i łączy się wprost ze strategią rozwoju 

technologii wodorowych (horyzont 2030/2040, dokument w opracowaniu). Zgodnie  

z rezolucją Parlamentu Europejskiego: “European Parliament resolution on the 2019 UN 

Climate Change Conference in Madrid, Spain (COP 25)” (2019/2712(RSP)) oraz jej 

podpunktem “Scientific basis for climate action” numer 56 z dnia 28.11.20193. w walce ze 

zmianami klimatu należy wykorzystać wszelkie dostępne technologie niskoemisyjne. 

Strategicznym długoterminowym celem ustalonym przez Komisję Europejską dla Unii 

Europejskiej4 jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku (zgodnie z wizją 

EC5 zaprezentowaną 28.11.2018 na COP-24 w Katowicach). Efektem tego spotkania był 

raport United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ze specjalnej sesji 

tematycznej Towards Hydrogen Societies6 z dnia 12.12.2018, jednoznacznie wskazujący na 

znaczenie technologii wodorowych w dekarbonizacji przemysłu i energetyki 

światowych, ale też polskich. 

 

Strategiczność tematyki 

Istotną rolę w procesie dekarbonizacji odgrywa bezpośrednie wykorzystanie energii 

elektrycznej, która w znaczącym stopniu wpływa na emisje gazów cieplarnianych.   Aktualne 

wysiłki w UE skupiają się w dużym stopniu na emisjach z tego sektora. Należy jednak 

podkreślić, że w gospodarce funkcjonują również inne gałęzie przemysłu powiązane  

z szeroko pojętym wykorzystaniem energii (pośrednim i bezpośrednim), dla których 

dekarbonizacja będzie znaczącym wyzwaniem z uwagi na trudności w zastąpieniu paliw 

kopalnych. Niebagatelną rolę odgrywają: transport (lądowy, morski i lotniczy), energetyka 

przemysłowa, ciepłownictwo, produkcja chłodu czy przemysł ciężki (chemiczny, 

metalurgiczny itd.). Inną istotną kwestią, jest współpraca tych gałęzi przemysłu  

z rozwijającymi się nowymi technologiami energetycznymi, a szczególnie odnawialnymi 

źródłami energii i magazynami, które przez najbliższe dziesięciolecia mogą mieć trudności  

w zastąpieniu źródeł konwencjonalnych. Obecnie, brakuje konsensusu co do tego w jaki 

sposób przeprowadzić dekarbonizację w tych sektorach. Zagadnienia te wymagają 

szerokich działań w obszarze innowacyjności, badań i rozwoju. 

Zwiększenie udziału energii elektrycznej wytwarzanej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym kraju jest ograniczone brakiem 

odpowiednich systemów magazynowania energii, pozwalających na świadczenie usługi 

bilansowania systemu elektroenergetycznego. Wobec tego, wzrost udziału fotowoltaiki, 

                                                           
3
 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_EN.html 

4
 https://www.world-nuclear.org/Information-Library/Country-Profiles/Others/European-Union.aspx 

5
 https://ec.europa.eu/environment/efe/news/leading-way-climate-neutral-eu-2050-2019-08-26_en 

6
 Toward Hydrogen Societies – Current advancements in hydrogen technology and pathways to deep 

decarbonisation (www.unido.org/sites/default/files/files/2019-04/REPORT_Towards_Hydrogen_Societies.pdf) 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_EN.html
https://www.world-nuclear.org/Information-Library/Country-Profiles/Others/European-Union.aspx
https://ec.europa.eu/environment/efe/news/leading-way-climate-neutral-eu-2050-2019-08-26_en
http://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-04/REPORT_Towards_Hydrogen_Societies.pdf
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energetyki wiatrowej oraz innych źródeł OZE implikuje problemy związane z bilansowaniem 

podaży i popytu na rynku energii. 

Znaczenie gospodarki wodorowej zostało wskazane na poglądowym schemacie 

pokazującym mnogość powiązań pomiędzy kierunkami rozwoju polityki energetycznej Polski 

(na podstawie PEP2040) a wybranymi aspektami z obszaru technologii wodorowych: 
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4. Uwarunkowania techniczne gospodarki wodorowej (informacje 

podstawowe) 
 

W zakresie uwarunkowań technicznych, omawiany łańcuch wartości obejmuje: 

 wszystkie rodzaje instalacji wytwarzania wodoru (elektrolizery, reforming parowy 

metanu lub biometanu), 

 przesył wodoru i dystrybucja (rurociągami gazu ziemnego, transportem kołowym), 

 magazynowanie wodoru (w postaci sprężonej lub przyszłościowo ciekłej), 

 instalacje wykorzystania końcowego (rozproszona mikro- i mała-kogeneracja, 

zasilane wodorem lub mieszaniną wodoru i gazu ziemnego, w tym przemysłowych  

i zawodowych instalacji energetycznych z turbiną gazową), 

 mobilność wodorowa (pojazdy osobowe, ciężarowe, autobusy, kolej, stacje 

tankowania (hydrogen refueling stations, HRS), 

 instalacje dalszego przetwarzania wodoru (paliwa syntetyczne (P2G, P2L), amoniak 

(P2A) i inne (P2X), łączenie sektorów (sector coupling). 

W każdym z wyżej wymienionych elementach łańcucha wartości gospodarki 

wodorowej Polska posiada znaczące osiągnięcia i może odegrać istotną rolę, w tym 

będąc zarówno dostawcą jak i odbiorcą technologii na dużą skalę. 

4.1. Wytwarzanie wodoru  
Polska plasuje się obecnie na 5. pozycji globalnego rankingu producentów wodoru, 

jednakże udział elektrolizerów jest znikomy. Roczna produkcja wodoru w Polsce wynosi 

około 8,8 miliarda Nm3. Wodór ten jest wytwarzany głównie przez rafinerie oraz zakłady 

chemiczne i wykorzystywany jest w procesach rafinacji i produkcji nawozów sztucznych. 

Głównymi producentami są: 

 Grupa Azoty, z udziałem w rynku około 42% (produkcja ok. 420 tys. ton/rok duża 

część wodoru jest sprzedawana na rynku (pokrycie ok. 85% sprzedaży krajowej), 

 Grupa LOTOS, z udziałem w rynku 14% (produkcja ok. 145 tys. ton/rok zużycie 

przede wszystkim na własne potrzeby), 

 PKN Orlen, z udziałem 14% (produkcja ok. 145 tys. ton/rok zużycie przede wszystkim 

na własne potrzeby), 

 Jastrzębska Spółka Węglowa, z udziałem 7% (produkcja ok. 75 tys. ton/rok), 

 inni: 23%. 

Całkowitą wielkość rynku wodoru w 2018 r. w Polsce można oszacować na ok. 752 tys. 

ton rocznie, natomiast całkowity wolumen rynku wodoru w Polsce w 2018 r. można 

oszacować na około 1,6 mln ton rocznie. Większość tej objętości przypada na klasę 

czystości wodoru 2,5 - 4,0 (99,5% - 99,99%), zużywaną przez zakłady chemiczne, 

rafineryjne, hutnictwo, oraz energetykę. Wodór o wysokiej czystości (klasa 5,0 - 99,999%) 

jest stosowany w przemyśle spożywczym i chemicznym, laboratoriach i elektronice. Wodór 

klasy 5.0 jest importowany (226 ton rocznie). 

Kluczowym zagadnieniem jest możliwość zastąpienia szarego wodoru 

(pochodzącego z gazu) wodorem zielonym (produkowanego z wykorzystaniem energii 
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odnawialnej). Rozwiązania takie mogą zacząć funkcjonować zgodnie z dyrektywą UE (już 

dzisiaj Dyrektywa RED II promuje zastosowanie zielonego wodoru w miejsce wodoru  

pochodzącego z reformingu parowego metanu). Najwięcej działań w tym obszarze 

realizowanych jest obecnie w Niemczech – można znaleźć informacje o planach w zakresie 

systemu wsparcia dla zielonego wodoru i jego wykorzystania w rafineriach. Takie 

rozwiązanie jest wskazywane jako sposób ograniczenia emisji CO2 m.in. w transporcie 

lotniczym. To tworzy przestrzeń rynkową dla rozwiązań typu P2G. Kluczowym czynnikiem 

decydującym o rozwoju sektora wodoru jest rozwój sektora OZE. Raport przedstawiany 

przez FCH JU „Hydrogen Roadmap Europe” wskazuje, że poziom produkcji wodoru 

klasy 2.5 do 4.0 do celów przemysłowych pozostanie na dzisiejszym poziomie, 

natomiast zdecydowanie zwiększy się rola wodoru o klasie czystości 5.0, 

przeznaczonego do ogniw paliwowych 

4.1.1. Elektroliza 
Proces elektrolizy wody jest jedną z dostępnych komercyjnie technologii produkcji wodoru, 

która nie jest obecnie dominującą metodą (w skali świata), ze względu na ekonomiczną 

przewagę technologii wytwarzania wodoru z gazu ziemnego (reforming parowy), obarczoną 

emisją CO2 do atmosfery. Znacząca większość produkowanego na świecie wodoru pochodzi 

z tego procesu. Taki stan rzeczy spowodowany jest wciąż stosunkowo niską ceną uprawnień 

do emisji CO2 i szeroką dostępnością gazu ziemnego na świecie, a także ciągle zbyt niskim 

udziałem energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Pomimo takiego stanu rzeczy są 

już jednak budowane instalacje z elektrolizerami o mocy pojedynczego obiektu 

przekraczającej 100 MW. 

Podstawą procesu elektrolizy jest reakcja elektrochemiczna rozpadu cząsteczki wody 

na wodór i tlen z wykorzystaniem prądu elektrycznego. Powszechnie dostępnymi 

komercyjnymi elektrolizerami do produkcji wodoru są elektrolizery alkaliczne  

i polimerowe (proton exchange membranę, PEM). Najbardziej sprawnym rozwiązaniem, 

jednakże na etapie wczesnego rozwoju są elektrolizery stałotlenkowe (solid oxide 

electrolyzers, SOE), również od kilku lat rozwijane w Polsce. Większość komercyjnych 

elektrolizerów, które są wykonane w technologii elektrolizerów alkalicznych opiera się na 

wodnym roztworze wodorotlenku potasu (30% wag. roztwór KOH) i pracuje w temperaturach 

od 60 do 80°C. Ciśnienie robocze waha się od ciśnienia atmosferycznego do ciśnienia 5 bar 

w przypadku elektrolizerów alkalicznych i ciśnienia 10-30 bar w przypadku nowej generacji 

elektrolizerów PEM. Na Rys. 1 poniżej wskazano głównych światowych dostawców 

elektrolizerów. 

Elektrolizery PEM charakteryzują się mniejszym zużyciem jednostkowym energii  

(w odniesieniu do kilograma czystego wodoru) elektrycznej w stosunku do elektrolizerów 

alkalicznych. Z drugiej jednak, w przypadku elektrolizerów PEM zachodzi konieczność 

podawania głęboko uzdatnionej wody (zanieczyszczenia powodują degradację 

membran). Natomiast w przypadku elektrolizera alkalicznego, elektrolit zawierający KOH 

charakteryzuje się właściwościami korozyjnymi. W elektrolizerach alkalicznych,  

w odróżnieniu od elektrolizerów PEM, elektrolitem jest ciecz, będąca zazwyczaj roztworem 

KOH. Budowa elektrolizerów jest stosunkowo prosta – składa się on z dwóch 

metalowych elektrod zawieszonych w wodnym roztworze elektrolitu. W momencie 

dostarczenia prądu, na anodzie wytwarza się tlen, a na katodzie wodór. 
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Rys. 1 Główni dostawcy elektrolizerów na świecie 

Najniższe zapotrzebowanie na energię w procesie produkcji wodoru osiągają 

elektrolizery stałotlenkowe (solid oxide electrolyzers, SOE). Już w instalacji klasy 20 kW  

nakłady energetyczne wynoszą poniżej 42 kWh/kg H2 a sprawność wytwarzania wodoru, 

odniesiona do wartości opałowej gazu wytwarzanego z wykorzystaniem energii elektrycznej 

przekracza 75% już w układach wielkości 10 – 20 kW. W większych układach, klasy setek 

kW, sprawność przekracza 90%. Integracja z zewnętrznymi źródłami pary i/lub ciepła 

pozwala na obniżenie nakładów energetycznych do poziomu 37 kWh/H2. Elektrolizery SOE 

są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia wody a ich wysoka temperatura pracy (600- 

800°C) pozwala na relatywnie łatwą integrację z obiegami parowymi. To eliminuje 

konieczność wykorzystywania energii elektrycznej do odparowania wody, co przekłada się 

na znacząco wyższą sprawność. Elektrolizery stałotlenkowe nie posiadają ciekłego 

elektrolitu oraz nie wykorzystują metali szlachetnych jako katalizatorów. To znacząco wpływa 

na ich żywotność i nieprzerwaną pracę. Największe obecnie instalacje bazujące na 

elektrolizerach SOE dochodzą do mocy 200 kW. Istotną wadą tej technologii jest jak 

dotąd niski poziom gotowości technologicznej, ograniczona żywotność, która wynika  

z wysokiej temperatury pracy jak również zalecenie unikania odstawień (zatrzymań  

z przechłodzeniem elektrolizera), celem minimalizacji liczby cykli termicznych. 

W elektrolizerach stałotlenkowych elektrolitem jest ceramiczny materiał. Po 

wyprowadzeniu z elektrolizera mieszaniny wodoru i pary wodnej, następuje wykroplenie pary 

wodnej i otrzymuje się wysokiej czystości wodór. Elektrolizery stałotlenkowe są technologią 

o bardzo wysokim potencjale wdrożeniowym z uwagi na wyższą sprawność od 

pozostałych technologii, lecz znajdującą się obecnie na etapie budowania pierwszych 

instalacji demonstracyjnych.  

Szereg problemów materiałowych i technologicznych dotyczących zaawansowanych 

elektrolizerów został już zidentyfikowany i rozwiązany, jak również opracowane zostały 

materiały nie wykorzystujące związków, których dostępność jest zależna od sytuacji 
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geopolitycznej (przykładowo kobalt pochodzący w głównej mierze z niestabilnych regionów 

Afryki). Polskie kompetencje w tym zakresie są znaczące i gotowe do wykorzystania w dużej 

skali. Zestawienie charakterystycznych zalet i wad poszczególnych typów elektrolizerów 

przedstawiono w Tabeli 1.  

Tabela 1 Zestawienie zalet i wad wybranych typów elektrolizerów 

Elektrolizery alkaliczne 

Zalety Wady 

Technologia komercyjna (wysoki poziom 

gotowości technologii) 

Praktyczny brak dalszej redukcji kosztów i poprawy 

wydajności – technologia osiągnęła stan dojrzałości 

Niski CAPEX Wysoki OPEX 

Dostępne jednostki o dużej mocy 
Niska wydajność jednostkowa, niska elastyczność 

(minimalne obciążenie 20%) 

Bardzo wysoka czystość wodoru 

(99,9 +/-0,1%) 

Stosy o mocy <250 kW wymagają specjalnych 

przetwornic AC / DC 

 

Elektrolit ulega degradacji podczas pracy przy 

parametrach nienominalnych 

Elektrolizery protonowe (PEM) 

Zalety Wady 

Stosunkowo pewna technologia o prostej i 

kompaktowej budowie 

Wysokie koszty inwestycyjne (katalizator platynowy, 

drogie membrany) 

Szybka reakcja na zmiany mocy Ograniczona żywotność membrany 

Spadek jednostkowych kosztów 

inwestycyjnych wraz ze wzrostem mocy  
Wymagana wysoka czystość wody 

Elektrolizery ceramiczne (SOE) 

Zalety Wady 

Najwyższa osiągalna sprawność konwersji Niski poziom gotowości technologicznej 

Niskie koszty inwestycyjne 
Niska żywotność z powodu wysokiej temperatury 

pracy 

Pełna elastyczność 0-100% 
Zalecenie unikania odstawień, celem minimalizacji 

liczby cykli termicznych 

Możliwości integracji z reaktorami do 

metanizacji (P2G), Fischera-Tropscha (P2L), 

Habera-Boscha (P2A) i in. 
 

 

Z punktu widzenie gospodarki wodorowej, w instalacjach przewidzianych do częstych 

zatrzymań istotna jest możliwość dynamicznej zmiany obciążenia. Ten cel dobrze realizują 

elektrolizery niskotemperaturowe. W Tabeli 2 przedstawiono porównanie parametrów 

ruchowych dwóch typów elektrolizerów. Na podstawie zamieszczonych danych widać, że 

elektrolizery polimerowe charakteryzują się bardzo dużą elastycznością pracy przy 

zachowaniu bardzo dużej dynamiki pracy – możliwy jest modulacja 100%/s.  
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Tabela 2  Porównanie elektrolizerów alkalicznych z polimerowymi 

 Alkaiczny Polimerowy 

Zakres mocy 15–100% mocy nominalnej 0–160% mocy nominalnej 

Rozruch ze stanu zimnego 1–10 minut 1 sekundy–5 minut 

Modulacja mocy 2–20%/s 100%/s 

Zatrzymanie 1–10 minut sekundy 

 

Elektrolizery niskotemperaturowe zasilane są wodą, zaś elektrolizery wysokotemperaturowe 

mogą być zasilane parą, czego efektem jest obniżenie nakładów energii elektrycznej  

w procesie wytwarzania do <40 kWh/kg H2. Tak niski poziom zapotrzebowania na energię 

wynika m.in. z tego, że ze względu na wysoką temperaturę pracy (600-800°C), elektrolizery 

SOE mogą być zintegrowane ze źródłem ciepła odpadowego (w procesach technologicznych 

dodatkowo redukując nakłady energetyczne) oraz mogą być bezpośrednio zasilane parą 

procesową, odpadową lub wytwarzaną przy wykorzystaniu energii słonecznej. W przypadku 

integracji z obiegami klasycznych elektrowni zawodowych, w tym perspektywicznie obiegów 

siłowni jądrowych, elektrolizery umożliwiają zwiększenie elastyczności systemu 

elektroenergetycznego bazującego na częściowo scentralizowanych mocach wytwórczych. 

Najniższy nakład energetyczny przy produkcji wodoru stanowi o strategicznym znaczeniu 

elektrolizerów wysokotemperaturowych w rozwoju elastycznego systemu 

energetycznego przyszłości, który może spełniać restrykcyjne regulacje środowiskowe 

zapewniając ciągłą dostawę czystej energii do odbiorców przemysłowych i indywidualnych. 

4.2. Przesył wodoru 
Magazynowanie wodoru może mieć miejsce bezpośrednio w systemie gazociągów oraz  

w podziemnych magazynach gazu, które są również elementem sieci gazowej,  

w szczególności tzw. magazyny kawernowe w wysadach solnych. Proces transportu 

mieszanin gazu ziemnego z wodorem musi być jednak technicznie i ekonomicznie możliwy  

i przede wszystkim bezpieczny w kontekście infrastruktury przesyłowej jak i odbiorców 

końcowych. Własności fizyko-chemiczne wodoru różnią się od własności gazu ziemnego. 

Różne własności fizyko-chemiczne mieszaniny H2/gaz ziemny mają wpływ na: 

1. Charakterystykę płomienia podczas procesu spalania, zależną od rodzaju palnika 

oraz jego zastosowania. Prędkość propagacji płomienia w przypadku H2 jest większa 

niż dla NG. 

2. Emisje NOx przy procesie spalania. Bez podjęcia odpowiednich działań, gaz  

z domieszką wodoru, może generować większe ilości NOx, ze względu na wyższą 

temperaturę płomienia.  

3. Ilości przesyłanej energii – dla tych samych objętości w danych zakresach ciśnienia, 

wartość przesyłanej energii jest mniejsza. 

4. Wydajność tłoczni gazu zaprojektowanej na gaz ziemny przy dodatku H2 jest niższa. 

5. Jakość materiału wsadowego w procesach produkcyjnych. 

Dodatkowym ważnym aspektem do rozważenia jest szybkość zmiany jakości gazu po 

dodaniu wodoru, która może być problematyczna dla przemysłowych odbiorców 
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końcowych, których procesy uzależnione są od parametrów takich jak liczba Wobbego, 

ciepło spalania, wartość opałowa oraz zmiany szybkości i temperatury spalania.  

Widoczna jest potrzeba współpracy związanej z rozpoznaniem miejsc lokalizacji 

potencjalnych źródeł produkcji wodoru oraz odbiorców końcowych i interesariuszy. W tym 

zakresie konieczna jest analiza całego łańcucha wartości, obejmującego: 

 dostawców energii elektrycznej z OZE, 

 operatora systemu dystrybucyjnego i przesyłowego gazu, 

 operatora systemu elektroenergetycznego, 

 przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego, którzy będą bezpośrednim 

odbiorcą wodoru i/lub paliw pochodnych lub będą je dystrybuować swoim klientom, 

 odbiorców końcowych - w zakresie gotowości technologicznej urządzeń i armatury do 

przyjęcia gazu. 

Jedynie takie podejście gwarantuje realny postęp w zakresie dostosowania sieci do 

transportu wodoru. 

W przypadku operatora gazociągów przesyłowych, w kontekście przygotowania do przesyłu 

100% wodoru analizowana jest budowa dedykowanego gazociągu. W przypadku 

domieszkowania gazu ziemnego wodorem, każdy taki przypadek, tj. każdy fragment sieci  

w zależności od punktu wejścia do sieci przesyłowej powinien być analizowany 

indywidualnie. 

Dopuszczalny procentowy udział domieszek wodoru w gazie ziemnym określony na 

podstawie analizy składu chemicznego dla gazociągów zbudowanych z poszczególnych 

gatunków stali został rozpoznany. Dopuszczalne stężenie H2 zależy również od obciążenia, 

struktury i istniejących wad. Wyniki pozyskane w efekcie realizacji projektu HYREADY 

wskazują dopuszczalną procentową zawartość wodoru dla poszczególnych gatunków stali,  

z których wykonane są gazociągi budujące system przesyłowy gazu ziemnego naniesiono na 

mapę systemu (Rys. 2). Zostały zatem zidentyfikowane odcinki systemu przesyłowego 

do wdrożeń technologii wodorowych. 
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Rys. 2  Mapa dopuszczalnej zawartości wodoru w poszczególnych odcinkach systemu 

przesyłowego z uwzględnieniem analizy struktury i składu chemicznego stali 

Konieczna jest realizacja dalszych prac nad mapą systemu przesyłowego. Przede 

wszystkim, uzupełnienia wymagają informacje odnośnie gatunków stali dla tych odcinków 

gazociągów, które na mapie zaznaczone zostały kolorem szarym (aktualnie brak informacji). 

W dalszej kolejności uwzględnienia wymagają takie informacje, jak:  

 lokalizacja odbiorców wrażliwych, 

 krytyczne elementy infrastruktury, np. sprężarki  gazu o napędzie gazowym na 

tłoczniach gazu oraz armatura, 

 przebieg gazociągów będących w trakcie budowy i nowo projektowanych,  

 kwestie defektów gazociągów (analiza spoin i naprężeń). 

Dotychczasowe analizy, a w szczególności „Mapa dopuszczalnych ilości wodoru  

w poszczególnych odcinkach systemu przesyłowego” pokazują, że w przypadku przesyłu 

takiej mieszaniny będzie istniała konieczność odpowiedniego sterowania ruchem sieci. 

Jest to szczególnie istotne ze względu na te elementy sieci, które nie są przystosowane do 

pracy z wodorem. 

Ze względu na szereg uwarunkowań zarówno regulacyjnych, jak i technicznych oraz 

biorąc pod uwagę sytuację na rynku energii w Europie wodór w pierwszej kolejności może 

pojawić się w infrastrukturze przesyłowej gazu ziemnego na połączeniach  

z operatorami systemów przesyłowych krajów, w których bardzo wysoko rozwinięty jest 

lub bardzo szybko rozwija się rynek OZE. Najbardziej prawdopodobnym punktem, w którym 

może pojawić się dodatek wodoru jest punkt wejścia do systemu na granicy 
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Polska/Niemcy. W ramach projektu HYREADY zebrano również informacje literaturowe 

odnośnie wartości  dopuszczalnych zawartości wodoru w gazie ziemnym dla różnych 

elementów infrastruktury przesyłowej (Tabela 2). 

Wyniki badania GERG "Dopuszczalne stężenia wodoru w systemach gazu ziemnego"  

wskazują, że w niektórych elementach systemu gazu ziemnego możliwe jest zatłaczanie 

do 10% objętości wodoru do gazu ziemnego. Nadal istnieją jednak obszary, w których 

limit ten jest niedopuszczalny ze względu na bariery techniczne:  

 turbiny gazowe: większość obecnie zainstalowanych turbin gazowych została 

zaprojektowana dla udziału H2 w gazie ziemnym do 1% lub mniej. 5% może być 

osiągalne przy zastosowaniu niewielkich modyfikacji technologicznych lub po 

regulacji. Stężenia w zakresie do 30% zostały omówione w sekcji dot. turbin 

gazowych, 

 silniki gazowe: zaleca się ograniczenie stężenia wodoru do 2%. Wyższe stężenia (do 

10%) mogą być możliwe w przypadku dedykowanych silników gazowych 

wyposażonych w zaawansowane systemy kontroli, jeżeli liczba metanowa 

mieszaniny gazu ziemnego i wodoru znacznie przekracza określoną wartość 

minimalną. 

Tabela 2 Zestawienie dopuszczalnych zawartości wodoru w gazie ziemnym dla różnych 

elementów infrastruktury przesyłowej7 

 

 
                                                           
7
 Dane projektu HYREADY 
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Analizy wykonane w roku 2019 w Stanach Zjednoczonych w ramach wdrożenia projektu 

realizowanego przez DOE finansowanego przez rząd USA szacują koszt budowy 

gazociągu na poziomie od 1 do 3 mln. dolarów za milę w zależności od ciśnienia wodoru  

i użytych materiałów a także ich lokalizacji. Inne opracowanie (Nexant) wskazuje koszt na 

poziomie od 0,75 do 1,5 mln dolarów. Z kolei według NIST koszt budowy dedykowanego do 

wodoru gazociągu może być większy o maksymalnie 68% od kosztu budowy gazociągu do 

przesyłu gazu ziemnego. Z kolei dane dotyczące konwersji gazociągu w celu 

umożliwienia przesyłu wodoru wskazują na kwotę 0,70 mln dolarów na kilometr. 

Przyjmując, że nakłady inwestycyjne na budowę gazociągu o średnicy 500 mm dla MOP 

>6,3 MPa to 2 mln PLN, mając na uwadze wytyczne opisane powyżej nakłady inwestycyjne 

na budowę 1 km odcinka gazociągu przystosowanego do przesyłu wodoru wyniosą ok. 

3,4 mln PLN. Potencjalne koszty związane z samym tylko dostosowaniem (upgrade 

oprogramowania) przeliczników stosowanych przez operatora systemu przesyłowego to 

koszt ok. 1,30 mln PLN. 

Dotychczasowe doświadczenia zdobyte w wyniku realizowanych w Polsce prac 

potwierdziły geologiczne i techniczne możliwości budowy podziemnego kawernowego 

magazynu wodoru. Jednak ze względu na brak nadwyżek taniej energii elektrycznej oraz 

niewystarczający rozwój energii z OZE nie było ekonomicznego uzasadnienia do budowy 

magazynu wodoru wytwarzanego na drodze elektrolizy (dane na koniec roku 2017).  

W zakresie tych rozwiązań, jak i technologii systemowych układów P2G, barierą rozwoju jest 

brak ekonomicznego uzasadnienia realizacji inwestycji bez znacznego wsparcia ze 

środków publicznych w pierwszej fazie wdrożeń. Dodatkową barierą jest fakt, iż operator 

systemu przesyłowego nie może zajmować się magazynowaniem energii w obecnym 

kształcie brzmienia Prawa Energetycznego. To powoduje, że konieczne jest 

przeprowadzenie działań zmieniających zapisy w obowiązujących przepisach prawa 

Dalszy rozwój technologii wodorowych w tym obszarze tematycznym wymaga: 

1. Prac nad aktualizacją mapy systemu przesyłowego, łącznie z symulacją rozpływu 

paliwa gazowego w systemie przesyłowym dla kilku wariantów udziału wodoru  

w gazie ziemnym.  

2. Przeglądu elementów infrastruktury gazowej pod kątem dostosowania ich do 

transportu gazu ziemnego z dodatkiem wodoru. 

3. Badania elementów infrastruktury gazowej w warunkach rzeczywistych, lub 

zbliżonych do rzeczywistych, w szerokim zakresie ciśnień, w tym na wysokim 

ciśnieniu, przy zatłaczaniu domieszek wodoru do gazu ziemnego.  

4. Dostosowania oraz demonstracji przesyłu i dystrybucji do 2% wodoru na wybranych 

odcinkach sieci gazowej (2025), w horyzoncie długoterminowym powyżej 2%. 

5. Przeprowadzenia studium wykonalności budowy pilotażowego (do 10 km) gazociągu 

na potrzeby transportu wodoru produkowanego z OZE. 

Bezpieczeństwo 

Konieczność uwzględnienia faktów związanych z gospodarką wodorową w aspekcie 

bezpieczeństwa: 

 Dyrektywy ATEX 95 dotyczącej urządzeń 94/9/WE, Urządzenia i systemy ochronne 

przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
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 Dyrektywy 99/92/WE w sprawie pracy ATEX 137, Minimalne wymagania dotyczące 

poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie zagrożonych 

atmosferą wybuchową, które mają za zadanie chronić pracowników w strefach 

zagrożenia wybuchem. 

 Klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem: 

o Strefa 0 - miejsce, w którym atmosfera wybuchowa składająca się  

z mieszaniny z powietrzem niebezpieczne substancje w postaci gazu, pary lub 

mgły są obecne w sposób ciągły lub przez długi czas lub często. 

o Strefa 1 - miejsce, w którym atmosfera wybuchowa składająca się  

z mieszaniny z powietrzem niebezpieczne substancje występujące w postaci 

gazu, pary lub mgły mogą występować sporadycznie podczas normalnej 

pracy. 

o Strefa 2 - miejsce, w którym atmosfera wybuchowa składająca się  

z mieszaniny z powietrzem niebezpieczne substancje w postaci gazu, pary lub 

mgły prawdopodobnie nie pojawią się podczas normalnej pracy, ale jeśli to 

nastąpi 

 zdarza się, że utrzyma się tylko przez krótki okres. 

 Podziału gazów i par na grupy wybuchowe: IIA, IIB I IIC, zależnie od ich 

maksymalnych eksperymentalnych bezpiecznych szczelin (MESG). Wodór ma 

wysoki MESG. Dlatego został przypisany do najniższej grupy wybuchowej IIA. 

Natomiast wodór dla odmiany przypisany został do grupy IIC. Dla gazu ziemnego 

dodatek wodoru do 30% objętości nie wpłynie na zmianę grupy wybuchowej. 

 Faktu, iż wybuchy wodoru są bardziej gwałtowne niż wybuchy metanu. Szybkość 

narastania ciśnienia wybuchu wodoru jest dziesięć razy większa niż dla gazu 

ziemnego 

 Faktu, iż w przypadku obecności wodoru w gazie ziemnym w systemie przesyłowym 

należy spodziewać się, że na obiektach systemu przesyłowego, w miejscach gdzie do 

tej pory nie było zagrożenia wybuchem spowodowanego gazem ziemnym wystąpi 

zwiększone ryzyko eksplozji spowodowane obecnością mieszaniny wodoru z tlenem 

 Faktu, iż wodór może uchodzić poprzez mikro-nieszczelności na łączeniach, czy 

zaworach i kumulować się np. w pomieszczeniach na węźle. Bezwzględnie należy 

podjąć działania w celu opomiarowania czujnikami wszystkich takich lokalizacji. 

 Stref zagrożenia wybuchem dla czystego wodoru jest dużo większa niż dla gazu 

ziemnego.  
 

Działania w zakresie wdrażania gospodarki wodorowej muszą obejmować uregulowanie 

wszelkich kwestii dotyczących zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury do 

przesyłu i dystrybucji mieszanin wodoru. 

 

Separacja 

W przypadku dystrybucji wodoru do odbiorców końcowych, którzy wykorzystywaliby wodór 

odseparowany od mieszaniny z gazem ziemnym, użytkownik wodoru musi mieć możliwość 

jego oczyszczenia, gdy np. wykorzystuje go do zasilania niskotemperaturowych ogniw 

paliwowych wymagających czystości 5.0 lub innych procesów bazujących na gazie równie 

czystym. Niezbędny jest więc system separacji, który oddzieli gaz ziemny od wodoru 

na poziomie cząsteczkowym. Jedną z perspektywicznych metod oddzielania wodoru jest 

separacja membranowa, na bazie materiałów polimerowych lub kompozytowych. Badania  
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w zakresie separacji wodoru obecnie wykonywane są na szeroką skalę i ich celem jest 

otrzymanie materiału na membrany o dużej wydajności separacji przy zachowaniu możliwie 

wysokiego ciśnienia separowanego gazu. Możliwe jest wykorzystanie tych rozwiązań 

jako elementu gospodarki wodorowej w Polsce. 

4.3. Wykorzystanie końcowe 

4.3.1. Wodór dla H2 mobility 
Tematyka H2 mobility objęta jest zakresem prac grupy eksperckiej Eko-transport. Z tego 

względu w tej sekcji wskazano jedynie główne wymogi względem wodoru dla mobilności 

wodorowej. 

Z uwagi na bezemisyjny charakter napędu wodorowego, gaz ten jest postrzegany 

jako atrakcyjne paliwo do napędu pojazdów indywidualnych oraz w transporcie zbiorowym.  

W ogniwach paliwowych stosowanych w pojazdach (PEM) reakcje zachodzą w obecności 

katalizatorów, które wymagają bardzo wysokiej czystości wodoru8. Szczególnie chodzi tu 

o zawartość substancji śladowych wraz z limitami (Tabela 2). 

Tabela 2 Limity zawartości wybranych komponentów paliwa wodorowego dla pojazdów 

wodór   > 99.97% 

woda <5 µmol/mol 

węglowodory C2+      <2µ mol/mol 

C1 <100 µmol/mol 

tlen     <5 µmol/mol 

gazy szlachetne       <600 µmol/mol 

azot <300 µmol/mol 

CO2 <2 µmol/mol 

CO <0,2 µmol/mol 

związki siarki               <0,004 µmol/mol 

Formaldehyd <0,2 µmol/mol 

kwas mrówkowy         <0,2 µmol/mol  

amoniak <0,1 µmol/mol  

fluorowcopochodne <0,5 µmol/mol  

cząstki stałe                  <1 mg/kg 

  

Oczyszczenie wodoru pochodzącego z reformingu parowego do takiego poziomu 

zanieczyszczeń jak powyżej wymaga zastosowania metod kombinowanych: adsorbcja 

ciśnieniowa, absorpcja, metody chemiczne, metody kriogeniczne. W przypadku elektrolizy, 

czystość wodoru w znacznym stopniu determinowana jest jakością wody stosowanej do 

zasilania elektrolizerów. Woda podawana do elektrolizera również musi być wcześniej 

demineralizowana i oczyszczana na filtrach węglowych, opcjonalnie możliwe jest stosowanie 

filtrów odwróconej osmozy. Konieczna jest definicja prawna wodoru, wraz ze 

wskazaniem wymaganej czystości (w odniesieniu do obecnych norm [ISO 14687-2019 

                                                           
8
 ISO 14687-2019 Hydrogen fuel quality — Product specification 
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Hydrogen fuel quality — Product specification], jak również dedykowanych przepisów),  

a także określenie prawne źródła pochodzenia (koloru) paliwa. 

4.3.2. Ogniwa paliwowe (zastosowania stacjonarne) 
Ogniwa paliwowe zalicza się do grupy technologii konwersji energii o największym 

potencjale do budowy układów ko- i poligeneracyjnych w skali od mikro do dużych. 

Znane są zarówno instalacje o mocy poniżej 1 kW jak również stacjonarne elektrownie klasy 

dziesiątek megawatów, w tym flagowa elektrownia o mocy 59 MW oparta na ogniwach 

węglanowych (molten carbonate fuel cell MCFC) zbudowana w Gyeonggi Green Energy 

Park w Korei Południowej. Pośród ogniw paliwowych, szczególnie duże nadzieje pokłada się 

w wysokotemperaturowych ogniwach z elektrolitem w postaci tlenku stałego (solid oxide fuel 

cell, SOFC) i ogniw MCFC, które wykazują szereg zalet w stosunku do ogniw 

niskotemperaturowych. Ostatnia dekada (2010-2019) zaowocowała powstaniem w Europie 

wielu instalacji demonstracyjnych, w tym pierwszego polskiego układu mikro-

kogeneracyjnego (micro-combined heat and power, micro-CHP) z ogniwami, pierwszej 

instalacji wykorzystującej osady ściekowe do wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy 

ogniw paliwowych oraz uruchomionej w 2017 roku w ramach projektu DEMOSOFC 

największej europejskiej instalacji z ogniwami SOFC o mocy 174 kW. Faza demonstracyjna 

pozwoliła na zdobycie unikalnego doświadczenia oraz wytyczenie dalszych kierunków 

rozwoju technologii. Wyróżnikiem ogniw paliwowych jest ich wysoka sprawność, osiągana 

już w mocach na poziomie pojedynczych kilowatów (Rys. 3) 

 

Rys. 3  Osiągalne sprawności wybranych technologii energetycznych z wyróżnieniem 

osiągów ogniw paliwowych zależnie od skali instalacji 

Wyróżnikiem ogniw wysokotemperaturowych jest możliwość pracy przy zasilaniu 

paliwami, które dla ogniw niskotemperaturowych stanowią truciznę, w tym tlenek węgla 

(CO), metan (CH4), eter dimetylowy (DME), amoniak (NH3), biogaz, gaz ziemny i inne. 

Perspektywicznie, otwiera to możliwość wykorzystywania paliw syntetycznych z instalacji 

P2G/P2L/P2A do zasilania układów stacjonarnych z ogniwami paliwowymi. Kluczowe 

jednak jest zdobycie doświadczenia eksploatacyjnego, szczególnie w odniesieniu do 

instalacji klasy 10-250 kW. Pozwoli ono zweryfikować podstawowe parametry techniczne  

i dostarczy wiarygodne dane definiujące strukturę kosztów CAPEX/OPEX. 
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Krajowe kompetencje w zakresie ogniw paliwowych dla potrzeb zastosowań 

stacjonarnych rozwinięte zostały w obszarze MCFC i SOFC. Kluczowymi rozwiązaniami  

w tym zakresie są nisko kosztowe metody wytwarzania wysokotemperaturowych ogniw 

paliwowych bazujące na wysokociśnieniowym wtrysku ceramiki (dedykowane dla SOFC) 

jak i metodach drukarskich (dedykowane dla MCFC). Należy jednak podkreślić szereg 

problemów związanych z materiałami dla elektrod i elektrolitów, które zostały już 

rozwiązane. Obecne działania, podejmowane przez kilka instytucji pozycjonujących się  

w obszarze tych technologii dotyczą zwiększania osiągów i wydłużenia żywotności.  

W aspekcie wdrożeniowym, istotnym ograniczeniem jest brak stabilnego, wieloletniego 

wsparcia rozwoju tych technologii, które mogłoby zmierzać do produkcji masowej i tym 

samym znacznego ograniczenia kosztów CAPEX. 

Rynek docelowy odbiorców  wysokosprawnych układów z ogniwami paliwowymi 

został zidentyfikowany. Polski rynek roku 2030 dla układów z ogniwami paliwowymi roku 

20309 jedynie dla lokalizacji obecnie zaopatrywanych w gaz wynosi przynajmniej 54 MW, 

194 MW i 148 MW, odpowiednio dla instalacji przydomowych (<5 kW), komercyjnych  

(5-400 kW) oraz przemysłowych (>400 kW). Odpowiada to ponad 300 000 układów 

przydomowych oraz ponad 110 000 instalacjom komercyjnym. 

Poza aspektem wykorzystania ogniw paliwowych do wysokosprawnego wytwarzania energii 

elektrycznej oraz ko- i poligeneracji, należy wskazać jeszcze jedną znaczącą rolę, która 

charakteryzują się ogniwa węglanowe. Mogą być one stosowane jako separatory 

dwutlenku węgla, który to w przeciwieństwie do klasycznych systemów separacji, nie tylko 

nie będzie zużywał energii elektrycznej (zmniejszał sprawność elektrowni), ale będzie 

stanowił dodatkowe źródło energii, czyli potencjalnie będzie zwiększał sprawność. Wstępne 

analizy pokazywały możliwość redukcję emisji na poziomie 77%. Otwiera to możliwość 

wykorzystania ogniw MCFC w układach P2G, które wymagają doprowadzania CO2 do 

reaktora metanizacji. Ta cecha ogniw węglanowych powinna być wykorzystana do produkcji 

paliw syntetycznych z zagospodarowaniem dwutlenku węgla z energetyki i przemysłu 

do zmniejszania wskaźników emisyjnych (śladu węglowego) tych procesów. 

Pomimo wielu badań, cały czas problematyczną kwestią pozostaje czas życia ogniw 

paliwowych SOFC i MCFC, który jest krótszy w stosunku do innych technologii ogniw 

paliwowych. Wdrożenie tych technologii wymaga dedykowanego programu wsparcia. 

4.3.3. Wodór w turbinach gazowych 
Wodór jako paliwo dla turbiny gazowej może być wykorzystywany na dwa zasadnicze 

sposoby: 

 spalanie w czystym tlenie (który jest produktem ubocznym wytwarzania wodoru),  

 wykorzystanie klasycznej turbiny gazowej pracującej w obiegu otwartym, pobierającej  

z otoczenia powietrze do spalania i odprowadzającej do otoczenia spaliny. 

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z zamkniętym obiegami termodynamicznymi,  

a więc przyrastaniem, w wyniku utleniania wodoru, ilości wody w obiegu. W konsekwencji 

nadmiar czynnika (powstającej wody) odprowadzany jest do otoczenia. W drugim przypadku 

                                                           
9 Stationary fuel cells are on the road to commercialization in Europe – major market potential, significant 
environmental benefits, Roland Berger, 2015 
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można realizować instalacje oparte na obecnie rozwijanych turbinach gazowych, prowadząc 

ich ewolucję od współspalania wodoru z niewielkim udziałem energetycznym aż do spalania 

czystego wodoru w powietrzu. W strumieniu spalin pojawiają się w tej sytuacji produkty 

spalania paliwa węglowodorowego z dwutlenkiem węgla oraz dodatkowa ilość pary wodnej. 

W przypadku spalania czystego wodoru praktycznie jedynym produktem utleniania paliwa 

staje się para wodna. Spaliny w tym przypadku powstają jako w zasadzie wolne od CO2. Ten 

nurt koncepcyjny dominuje obecnie w pracach nad wykorzystaniem wodoru do 

spalania w turbinach gazowych. Wszyscy producenci turbin gazowych wielkiej mocy oraz 

szereg producentów turbin mniejszych deklarują zdolność do wytwarzania maszyn zdolnych 

do współspalania wodoru z gazem ziemnym obecnie lub w okresie najbliższych kilku lat (do 

roku 2023). Podobnie wszyscy deklarują zdolność do przygotowania rozwiązań 

umożliwiających podjęcie produkcji turbin spalających czysty wodór do roku 2030.   

Problemy techniczne związane z adaptacją współcześnie budowanych turbin 

gazowych do wykorzystania wodoru w roli paliwa związane są z istotnie odmiennymi jego 

własnościami w stosunku do klasycznie stosowanych paliw, przede wszystkim 

wysokometanowego gazu ziemnego jako używanego najczęściej. Czystość paliwa jest 

czynnikiem warunkującym poprawną pracę turbin gazowych, szczególnie 

wyposażonych w niskoemisyjne systemy spalania. W paliwach gazowych zasilających 

turbiny wyposażone w takie systemy spalania z reguły wymaga się absolutnego braku 

cząstek stałych oraz kropelek cieczy. Podobne wymagania powinny odnosić się do 

wodoru. W praktyce można stwierdzić, że wymagania dotyczące czystości wodoru dla turbin 

gazowych są jednak znacząco mniej restrykcyjne niż w przypadku motoryzacji. 

Przykładem są wymagania stawiane w tym zakresie przez jednego z kluczowych wytwórców 

turbin gazowych. Porównania wymogów dla turbin gazowych tego producenta  

z wymaganiami normy ISO-14867-2 dokonano w Tabeli 3.. 

Tabela 3 Wymagania odnośnie jakości wodoru dla turbin gazowych jednego z wiodących 

dostawców, porównanie z wymogami ISO – dla samochodów z ogniwami paliwowymi 

Specyfikacja dla 
wodoru 

Standard dla 
turbin gazowych 

ISO-14687-2 dla 
mobilności wodorowej 

Węglowodory ogółem nielimitowane 2 ppm 

Dwutlenek węgla 4% (40 000 ppm) 2ppm 

Związki siarki 0,5% (5000 ppm) 0,004 ppm 

Formaldehyd Bez specyfikacji 0,01 ppm 

Kwas mrówkowy Bez specyfikacji 0,2 ppm 

Amoniak Bez specyfikacji 0,1 ppm 

 

Skala zapotrzebowania na wodór w energetycznych turbinach gazowych stanowi jedno  

z istotnych wyzwań przy dzisiejszym stanie techniki (zdolności wytwórczych obecnie 

produkowanych elektrolizerów). W celu kwantyfikacji ilości potrzebnego wodoru, w Tabeli 4 

poniżej zestawiono moc oraz zużycie ciepła dla wybranych czterech turbin gazowych 

oferowanych przez jednego z producentów. 

Analiza wpływu domieszek wodoru do gazu ziemnego na prędkość spalania oraz 

inne istotne parametry decydujące o zdolności do pracy oraz jej bezpieczeństwie stanowi 

przedmiot badań prowadzonych dla różnych gatunków gazu ziemnego. Prace te powinny 

być przeprowadzone także dla gazu ziemnego dostępnego w Polsce, w celu 

doprecyzowania założeń demonstracji domieszkowania wodoru do paliwa turbin 



Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki  
Raport zespołu nr 4 Gospodarka Wodorowa 

28 
 

gazowych. W przypadku mieszania gazu ziemnego z wodorem, wyniki takich badań są 

istotne z punktu widzenia uwarunkowań konstrukcyjnych układu paliwowego oraz 

bezpieczeństwa eksploatacji. 

Tabela 4 Skala zużycia wodoru do spalania/współspalania w turbinach gazowych,  

na przykładzie wybranych jednostek jednego z wiodących producentów 

Moc, MW 
Zużycie 

ciepła GJ/h 

Zapotrzebow
anie na 

wodór m
3
/h 

(100% H2) 

Zapotrzebow
anie na wodę 
m

3
/h (100% 

H2) 

Zapotrzebow
anie na 

wodór m
3
/h 

(5% H2) 

Zapotrzebow
anie na wodę 
m

3
/h (5% H2) 

11,2 129 11 700 10 190 0,15 

34,3 350 31 800 27 510 0,40 

44,0 473 43 000 37 690 0,53 

288,0 2677 243 500 212 3930 3,20 

 

Kontekst wykorzystania turbin gazowych dotyczy, zarówno dużych elektrowni jak  

i mniejszych obiektów, należących do ciepłownictwa. W warunkach ograniczenia wsparcia ze 

strony banków dla inwestycji (także deklaracje EBI i założenia IV pakietu gazowego)  

o emisyjności CO2 przekraczających narzucone wartości progowe na poziomie 350, a nawet 

250 kg/MWh, nawet obecnie budowane wysokosprawne elektrownie z turbinami 

gazowymi nie podołają temu. W przypadku bloków gazowo-parowych stan techniki na dziś 

odpowiada sprawności na poziomie 60-64% (jednostki największe oraz najbardziej 

sprawne). Uzyskanie emisyjność na poziomie 250 g/kWh dla turbin zasilanych gazem 

ziemnym jest niemożliwe. Środki zaradcze obejmują:  

 konwersję paliw (współspalanie zielonego wodoru z istotnym udziałem 

objętościowym, w granicach 30% i więcej), pozwalające na znaczne obniżenie 

emisyjność w zakresie CO2.  

 praca turbin gazowych w kogeneracji, ale nie w przypadku dużych elektrowni,  

w których skala pracy kogeneracyjnej podlega istotnym ograniczeniom (zwykle brak 

jest stosownych odbiorców ciepła). 

Wiodący dostawcy turbin deklarują gotowość technologiczną swoich komercyjnych 

turbin dużej mocy do pracy przy zasilaniu 30% wodoru. Istotne jest jednak 

uwzględnienie wymaganej ilości gazu, który musiałby być dostarczany w sposób ciągły. 

Zilustrowanie skali instalacji elektrolizy przygotowującej wodór dla największych turbin 

gazowych przedstawia poniższa przykładowa kalkulacja. Jest to wariant wykorzystania 

jedynie 4% wodoru do zasilania jednej z największych instalowanych obecnie turbin 

gazowych. Dla turbiny gazowej o mocy 385 MW pracującej w układzie prostym, 

zasilanej w 4% wodorem zapotrzebowanie na ten gaz wynosi ponad 1100 kg/h. Taki 

strumień wodoru może zostać dostarczony przez instalację elektrolizy o mocy w zakresie 45-

60 MW (zależnie od rodzaju elektrolizera). Instalacja tego typu musiałaby być zlokalizowana 

w pobliżu turbiny aby wyeliminować transport wodoru na dalszą odległość. 
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4.3.4. Integracja sektorów (sector coupling) 
Integracja sektorów opiera się na zastosowaniu elektrolizerów w wariantach wytwarzania:  

1. wodoru (power-to-hydrogen, P2H), 

2. substytutu gazu ziemnego (SNG) w instalacjach metanizacji bazującymi na reaktorze 

Sabatiera (power-to-gas, P2G), 

3. paliw płynnych w układach z syntezą Fischera-Tropscha (power-to-liquid, P2L), 

4. amoniaku w instalacjach wykorzystujących metodę Habera-Boscha (power-to-

ammonia, P2A). 

Te cztery warianty wykorzystania elektrolizerów przedstawia Rys. 4. Poza produkcją jedynie 

wodoru, elektrolizery stanowią zatem kluczowy element instalacji wytwarzania gazów 

paliw syntetycznych. 

 

Rys. 4 Możliwe warianty wykorzystania elektrolizerów w układach P2X 

Dodatkowo, możliwe jest wykorzystanie elektrolizerów do wytwarzania związków 

pochodnych lub chemikaliów (power-to-chemicals, P2X). 

Należy zaznaczyć, iż elektrolizery wysokotemperaturowe mogą być z łatwością 

integrowane cieplnie z procesami wytwarzania paliw syntetycznych, które również zachodzą 

w podwyższonej temperaturze. Dzięki temu nakłady energii elektrycznej układów 

P2G/P2L/P2A/P2X z elektrolizerami SOE są niższe nawet o 35-40% w porównaniu do 

elektrolizerów PEM i alkalicznych. Obszar zastosowania elektrolizy wykracza zatem poza 

magazynowanie energii elektrycznej w formie wodoru.  

Wodór może być substratem do produkcji nośników energii stosowanych w energetyce, 

gazownictwie i transporcie oraz związków chemicznych wykorzystywanych w wielu gałęziach 

przemysłu. Wykorzystanie elektrolizerów pozwala zatem na integrację systemu 

gazowego z siecią elektroenergetyczną w myśl koncepcji sector coupling. Wodór 

wytworzony w elektrolizerach może być domieszkowany do gazu ziemnego i zatłaczany do 

sieci gazowej. W tym zakresie obowiązują jednak dodatkowe ograniczenia techniczne  

i administracyjno-prawne. Koncepcję tą prezentuje Rys. 5. 
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Rys. 5 Koncepcja sector coupling z wykorzystanie wodoru pochodzącego  

z  elektrolizerów dostarczających gaz do sieci 

W przypadku wytwarzania SNG, poza wodorem niezbędny jest dwutlenek węgla (CO2), 

który może pochodzić na przykład z elektrowni węglowych. CO2 wykorzystywane w ten 

sposób, nie zaś emitowane do atmosfery, może wpłynąć na redukcję kosztów operacyjnych 

elektrowni związanych z zakupem pozwoleń na emisję. Reakcja metanizacji może także 

służyć do wzbogacania biogazu w syntetycznie wytworzony metan. W alternatywnych 

ścieżkach wytwarzania metanu, istnieje możliwość przeprowadzania biologicznej metanizacji 

jeszcze wewnątrz biogazowni w postaci tzw. reaktora in situ. Jest to jednak technologia na 

bardzo wczesnym etapie rozwoju. 

Z wodoru i tlenku węgla (CO) możliwa jest także produkcja ciekłych paliw 

węglowodorowych w reakcji Fischera-Tropscha. Paliwa produkowane w ten sposób są 

pozbawione zanieczyszczeń w postaci związków siarki i azotu. Istnieje także możliwość 

produkcji amoniaku z wykorzystaniem metody Habera i Boscha ale też  

i perspektywicznych konwersji katalitycznych.  

W przypadku głębszej integracji sektorów, w tym połączenia sieci gazowej, 

elektroenergetycznej i ciepłowniczej (Rys. 6), nastąpi oczywisty wzrost znaczenia sieci 

gazowej. W przypadku udziału wodoru w tej sieci, otwiera to perspektywę wykorzystania 

technologii magazynów energii w gazie (power-to-gas-to-power, P2G2P lub P2P), 

instalacji z ogniwami do produkcji energii elektrycznej z gazu (fuel cell-based gas-to-power, 

FC-G2P) oraz wysokosprawnej kogeneracji z ogniwami paliwowymi (fuel cell-based 

combined heat and power, FC-CHP), stanowiących wsparcie dla klasycznych 

elektrociepłowni oraz układów kogeneracyjnych z turbinami gazowymi (w tym z zasilanymi 

gazem z domieszką wodoru). 
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Należy jednak zwrócić uwagę na pojawiające się ryzyko kanibalizacji wybranych 

technologii, co graficznie zaznaczone zostało na Rys. 6. Naturalnie, zjawisko to wystąpiłoby 

w przypadku kompletnej zmiany obecnie stosowanych technologii i nie należy go traktować 

jako realnego ryzyka w horyzoncie krótkotrwałym. W horyzoncie długotrwałym (po roku 

2030), wymusza ono jednak konieczność zmiany modeli biznesowych graczy obecnych  

w zintegrowanych sektorach. Te procesy i rzeczywisty wpływ wybranych rozwiązań na inne, 

będą regulowane rynkowo w oparciu o parametry techniczne i ekonomiczne, a także 

regulacje prawne. 

  
Rys. 6 Graficzna ilustracja głębokiej integracji sektorów  

z szerokim wykorzystaniem technologii wodorowych 
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5. Legislacja dotycząca gospodarki wodorowej 
 

Wśród najważniejszych kwestii, których uregulowanie w prawie krajowym jest kluczowe dla 

umożliwienia rozwoju gospodarki wodorowej można wskazać kilka obszarów.  

5.1. Definicja paliwa gazowego 
Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 3 pkt. 3a) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 

energetyczne, tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730) (dalej PE), przez paliwa 

gazowe rozumie się „gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz 

ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci 

gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia”. W pierwszej kolejności 

należałoby zatem uzyskać potwierdzenie, czy z formalnego punktu widzenia wodór może 

być kwalifikowany w świetle powyższej definicji jako ”inny rodzaj gazu palnego”, 

dostarczanego za pomocą sieci gazowej. W świetle interpretacji proponowanej przez 

doktrynę, „spośród wielu substancji będących nośnikami energii chemicznej jako paliwa  

w rozumieniu omawianej definicji należy zatem zakwalifikować te substancje, które 

wykorzystywane są jako źródła tejże energii w rozumieniu przemian energetycznych, co 

oznacza ich spalanie w przystosowanych do tego celu urządzeniach”. W przypadku 

potwierdzenia, że wodór stanowi paliwo gazowe w rozumieniu PE, do działalności związanej 

z produkcją i transportem wodoru zastosowanie znajdą wszystkie obecnie obowiązujące 

regulacje dotyczące tego rodzaju działalności związanych z paliwami gazowymi. W celu 

jednoznacznego rozstrzygnięcia statusu wodoru w kontekście definicji paliw gazowych 

proponuje się wprowadzenie następującej zmiany w art. 3 pkt. 3a) PE: „paliwa gazowe – 

gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan–

butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz 

rolniczy, wodór lub ich mieszaniny, niezależnie od ich przeznaczenia”.  

5.2. Konwersja i magazynowanie energii w przepisach prawa 
Jedną z możliwości pozyskiwania wodoru są instalacje P2G, które pozwalają na 

przekształcenie energii elektrycznej w wodór w procesie elektrolizy. Dzięki temu instalacje 

power-to-gas umożliwiają zagospodarowanie nadwyżek energii pochodzącej z odnawialnych 

źródeł energii oraz związanych ze stabilizacją sieci. Instalacje power-to-gas de lege 

ferenda nie powinny być traktowane jako jednostki wytwórcze, lecz jako usługa 

konwersji energii elektrycznej w wodór lub metan syntetyczny (SNG). Operatorzy 

systemu przesyłowego powinni mieć możliwość podejmowania działań związanych  

z instalacjami typu P2G, co nie będzie stało w sprzeczności w zasadą unbundlingu. 

W obecnym kształcie ustawa Prawo energetyczne nie definiuje w żaden sposób 

„magazynowania energii elektrycznej”. Obowiązujące przepisy przewidują jedynie 

regulację dotyczącą magazynowania paliw gazowych. Przez instalację magazynową na 

podstawie PE rozumie się „instalację używaną do magazynowania paliw gazowych, w tym 

bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, 

będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to 

przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do jego 

magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do 

działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań operatorów 
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systemu przesyłowego gazowego”. W cytowanej powyżej definicji instalacji 

magazynowej explicite nie mieszczą się instalacje elektrolizy i metanizacji wodoru, 

jako instalacje będące integralną częścią systemu magazynowania. Włączenie tych instancji 

do powyższej definicji wymagałoby zmian legislacyjnych. W obecnie obowiązujących 

przepisach nie funkcjonuje pojęcie instalacji magazynowania, znajdującej 

zastosowanie do elektroenergetyki. Wymagane jest zatem określenie ram prawnych 

prowadzenia działalności w zakresie magazynowania energii elektrycznej i świadczenia 

przez operatora systemu przesyłowego usługi magazynowania energii, jak również 

rozstrzygnięcie kwestii związanych koncesjonowaniem, taryfikowaniem i wymogami 

operatorskimi dla takiej działalności. Bez wprowadzenia odrębnej regulacji w tym zakresie, 

prowadzenie działalności związanej z usługowym magazynowaniem energii przez operatora 

systemu przesyłowego generuje ryzyka w zakresie naruszenia zasad unbundlingu. 

Natomiast ewentualne świadczenie usługi magazynowania energii w ramach statusu 

operatora systemu połączonego wymaga rozszerzenia obecnej definicji operatora 

systemu połączonego. Zgodnie z definicją zawartą obecnie w art. 3 pkt 28) PE za 

operatora systemu połączonego uznaje się „przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające 

systemami połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi elektroenergetycznymi,  

w tym systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo systemem przesyłowym, 

dystrybucyjnym, magazynowania lub skraplania gazu ziemnego”. Z definicji tej nie można 

wywieść dopuszczalności łączenia działalności operatorskiej równocześnie w sektorze 

elektroenergetycznym i gazowym, ani tym bardziej możliwości łączenia działalności  

w zakresie przesyłania gazu ziemnego i magazynowania energii elektrycznej.  

W art. 2 pkt 17) ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. 2018 poz. 2389 ze zm.) wprowadzona została definicja magazynu energii, którym 

jest „wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii  

w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska,  

w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie”. Z definicji tej nie wynika 

jednak jednoznacznie możliwość wykorzystania sieci gazowej dla potrzeb takiego 

magazynowania. Ponadto warto rozważyć możliwość określenia w ustawie o odnawialnych 

źródłach energii zasad wydawania gwarancji pochodzenia wodoru wytwarzanego  

z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018 r., 

str. 82-209), której termin na implementację upływa w dniu 30 czerwca 2021 r. 
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6. Mechanizmy finansowania (z wyłączeniem środków prywatnych) 
 

W ramach mechanizmów finansowania technologii innowacyjnych istnieje kilka grup działań, 

których wykorzystanie może być kluczowe na etapie wdrażania technologii wodorowych do 

krajowej gospodarki. Są to bezpośrednie dofinansowanie, finansowanie 

komercyjne/preferencyjne oraz gwarancje finansowe. Poszczególne rozwiązania służą 

umożliwieniu udoskonalenia, demonstracji działania, komercjalizacji oraz 

zmniejszenia ryzyka takowych technologii dla udzielających finansowanie. Poniżej 

znajduje się lista instytucji, które potencjalnie mogą uczestniczyć w rozwoju gospodarki 

wodorowej wraz z elementami ustaw, statutów i strategii, które dotyczą wodoru. 

6.1. Dofinansowanie 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspiera projekty innowacyjne poprzez 

oferowanie finansowania i dofinansowania do badań rozwojowych, przemysłowych i ich 

komercjalizacji. NCBR ma za zadanie pobudzanie inwestowania w działalność naukową  

i rozwojową. NCBR może udzielać finansowania w formie: a) wsparcia bezzwrotnego,  

b) pomocy zwrotnej, c) instrumentów finansowych; tworzyć spółki, obejmować lub 

nabywać udziały i akcje lub obejmować warranty subskrypcyjne uprawniające do zapisu lub 

objęcia akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za 

granicą; obejmować lub nabywać certyfikaty inwestycyjne. 

NCBR jak dotąd wspiera finansowo realizowane indywidualnie działania z obszaru 

gospodarki wodorowej m.in. poprzez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Natomiast 

poszukując nowych sposobów finansowania programów badawczo-rozwojowych, rozpoczęło 

realizację programów w formule problem-driven research. Nowa formuła polega na 

finansowaniu portfolio projektów badawczych, które poprzez realizację jasno określonego 

celu mają dać odpowiedź na postawione wyzwanie. Państwo odgrywa rolę inteligentnego 

zamawiającego, kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów. Powyższa formuła 

realizowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dwóch modelach, tj.  

w ramach partnerstwa innowacyjnego oraz zamówień przedkomercyjnych (PCP). Powyższa 

forma wydaje się być formą bardzo obiecującą w świetle złożoności problemów dot. 

technologii wodorowych. Doświadczenie NCBR w dystrybucji środków w programach  

o budżetach w zakresie 200-1200 mln PLN jest odpowiednie do obsługi postulowanego 

wieloletniego strategicznego programu rozwoju technologii wodorowych. 

Wśród celów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW) można znaleźć działania związane z technologiami wodorowymi: wspomaganie 

realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska, badania 

i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony środowiska, 

rozwój przemysłu produkcji  środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, 

służących ochronie środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, 

wspomaganie ekologicznych form transportu; edukację ekologiczną  opracowywanie  

i wdrażanie nowych technologii w zakresie ochrony środowiska, w szczególności 

dotyczących ograniczania emisji,  a także efektywnego wykorzystywania paliw, zadania 

służące wsparciu polskich technologii środowiskowych w kraju, współfinansowanie projektów 

inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków 
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pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi; współpraca z organizacjami 

międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej. 

Finansowanie działalności ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich 

funduszy odbywa się przez udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek 

przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, udzielanie dotacji, w tym: dopłaty do oprocentowania kredytów 

bankowych, dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, dopłaty do 

oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych  

w umowach leasingu. 

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) działające w strukturach 

Programów Badawczych Komisji Europejskiej jest partnerstwem publiczno-prywatnym, 

którego członkami są Komisja Europejska, przedstawiciele przemysłu (Hydrogen Europe,  

5 polskich członków) oraz instytucji naukowych (Hydrogen Europe Research, 1 polski 

członek). Jego celem jest wsparcie działań na rzecz rozwoju technologii wodorowych  

i ogniw paliwowych, które ma przyspieszyć wprowadzanie na rynek w całej Europie 

rozwiązań w zakresie energii i transportu opartych na wodorze. FCH JU inicjuje kluczowe 

programy współfinansujące projekty badawczo-rozwojowe i demonstracyjne. Corocznie 

ogłaszane są nabory, gdzie skala dofinansowania projektów sięga ok. 70% dla partnerów 

przemysłowych i 100% dla zespołów badawczych. Typowy roczny budżet dystrybuowany 

przez FCH-JU w obszarach energetyki, przemysłu, transportu oraz działań wspierających  

(w tym programów szkoleniowych) wynosi ok. 100 mln EUR rocznie w skali całej EU. Dzięki 

temu finansowaniu w Polsce realizowano już kilkanaście projektów, miały one jednak 

charakter inicjatyw oddolnych, nie koordynowanych centralnie, jednakże o istotnym 

znaczeniu dla udoskonalenia technologii wodorowych i demonstracji ich działania. 

Ponadto, rekomendowane jest zdefiniowanie potencjalnego udziału innych 

instytucji (w tym PARP, PFR i ARP) w transformacji gospodarki w kierunku technologii 

wodorowych. 

6.2. Finansowanie i gwarancje 
W Polsce jest aktualnie ok. 63 banków komercyjnych, ponad 550 banków spółdzielczych 

oraz ok. 30 firm leasingowych. Każda z tych instytucji może mieć swoją rolę w tworzeniu 

Gospodarki Wodorowej w zależności od branży i regionu, gdzie dany projekt będzie 

realizowany. Należy tutaj podkreślić rosnącą rolę leasingu w finansowaniu krajowych 

inwestycji – udział w 2018 roku 29,3%10. 

Wszystkie te instytucje podczas decyzji o finansowaniu oceniają ryzyko związane  

z daną inwestycją. Warto zaznaczyć, że to co jest innowacyjnym produktem dla instytucji 

finansowych może już nie być innowacyjnym produktem z punktu widzenia nauki. 

Przykładem może być leasing paneli fotowoltaicznych, który dopiero się rodzi na rynku Polski 

bądź jeszcze kilka lat temu leasing oświetlenia (obie technologie w oczach nauki 

innowacyjnymi już nie są – przynajmniej ich komercyjne wersje). Podobne problemy dotyczą 

również finansowania w formie kredytu. W związku z powyższym, banki komercyjne, banki 

spółdzielcze oraz instytucje leasingowe potrzebują pomocy w obniżeniu ryzyka związanego  

                                                           
10

 www.leasing.org.pl 
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z finansowaniem projektów innowacyjnych. Tu pojawia się rola instytucji, które dzielą to 

ryzyko bądź biorą całość na siebie.  Takimi instytucjami mogą być: 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją 

jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego  

w realizacji jego zadań. Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym 

przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie 

inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami 

finansowymi. W roku 2019 BGK S.A. ogłosiło wsparcie zrównoważonego transportu poprzez 

promocję rozwoju paliw alternatywnych oraz rozwój europejskiej sieci transportowej. 

Projekt o wartości 200 mln euro prowadzony jest w formule ogólnoeuropejskiego konkursu 

pt. „Łącząc Europę” – CEF Transport Blending Facility. BGK będzie pełnił rolę partnera 

wdrażającego projekt w Polsce, poszukującego potencjalnych projektów i wypłacającego 

środki. 

Multilateralne Banki Rozwoju (Multilateral Development Banks – MDBs): 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapewnia środki finansowe na projekty, które 

przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami. EBI 

pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych 

warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na 

terytorium UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE. Beneficjentami są zarówno 

mniejsi jak i więksi klienci. Udzielone wsparcie często przyczynia się do przyciągnięcia 

innych inwestorów. Finansowanie łączone – umożliwia klientom połączenie finansowania 

uzyskanego z EBI z innymi finansami. Doradztwo i pomoc techniczna – stanowi uzupełnienie 

mechanizmów finansowania EBI. Kredyty wynoszące ponad 25 mln euro udzielane są 

bezpośrednio. W przypadku mniejszych kredytów EBI uruchamia linie kredytowe dla 

instytucji finansowych, które udzielają dalszych kredytów kredytobiorcom. Przykładem 

programu wsparcia m.in. odnawialnych źródeł energii wśród Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw był program Green Initiative.  

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w roku 2015 przyjął strategię Green 

Economy Transition (GET). Celem tej strategii jest zwiększenie finansowania projektów 

przyczyniających się do transformacji do środowiskowo zrównoważonej, niskoemisyjnej 

gospodarki oraz pomoc w uniknięciu gospodarkom wpadnięcia w pułapkę uzależnienia od 

paliw kopalnych i związanych z nimi zanieczyszczeniami środowiska. Wodór w ramach GET 

wspierany jest w dwóch aspektach: efektywność energetyczna (np. modernizacja floty 

transportowej czy projekty mające za zadanie obniżyć zużycie energii ) oraz budowa 

infrastruktury do ładowania pojazdów. EBOiR udostępnia finansowanie na cele 

infrastrukturalne, duże inwestycje i inwestycje Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Finansowanie jest oferowane bezpośrednio – projekty oceniane są wtedy indywidualnie. 

Przykładowymi programami jest Earlybirds, Venture Capital Inwestment Programme 

(VCIP)11, FinTECC/Green Innovation Programme – program finansowania rozwiązań 

innowacyjnych12.  

Wieloktrotnie EBOiR udziela finansowania komercyjnym instytucjom finansowym  

z przeznaczeniem na konkretne cele. Przykładem takich programów w Polsce są Polish 

                                                           
11

 https://www.ebrdvcip.com/ 
12

 http://fintecc.ebrd.com/ 

https://www.ebrdvcip.com/
http://fintecc.ebrd.com/
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Sustainable Financing Facility I i II (PolSEFF, druga edycja organizowana we współpracy  

z  Polish Residential Financing Facility (PolREFF), Polish Green Financing Facility 

(PolGEFF) – programy wspierające efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii 

oraz oszczędność zasobów skierowane do Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, która udziela pożyczek i dotacji 

rządom biedniejszych krajów w celu realizacji projektów kapitałowych. Bank Światowy ma 

najszerszy zakres finansowania z powyższych, choć jak wszystkie inne MDBs zaprzestaje 

finansowania projektów związanych z paliwami kopalnymi. Przykładem wsparcia przez Bank 

Światowy jest wsparcie realizacji programu Czyste Powietrze we współpracy z Komisją 

Europejską: https://www.gov.pl/web/program-dla-slaska/czyste-powietrze-ze-wsparciem-

banku-swiatowego-i-komisji-europejskiej 

Green Climate Fund (GCF) to największy na świecie fundusz dedykowany pomocy krajom 

rozwijającym się w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zwiększeniu ich zdolności 

do reagowania na zmiany klimatu. Został utworzony przez UNFCCC w 2010 r. GCF 

odgrywa kluczową rolę w realizacji porozumienia paryskiego. Fundusz ma wyjątkową 

zdolność do bezpośredniego angażowania się zarówno z sektorem publicznym, jak  

i prywatnym w transformacyjne inwestycje wrażliwe na klimat. GCF współpracuje 

bezpośrednio z sektorem prywatnym za pośrednictwem swojego Private Sector Fund (PSF). 

W ramach swoich innowacyjnych ram ma zdolność do ponoszenia znacznego ryzyka 

związanego z klimatem, umożliwiając mu wykorzystanie i pozyskanie dodatkowego 

finansowania. Oferuje szeroki zakres produktów finansowych, w tym dotacje, pożyczki 

preferencyjne, dług podporządkowany, kapitał własny i gwarancje. 

Należy zaznaczyć, że międzynarodowe instytucje finansowe wycofują się  

z finansowania inwestycji związanych z paliwami kopalnymi. Przykładowo, EBRD nie 

finansuje już inwestycji związanych z węglem. Fundusz Black Rock ogłosił w roku 2020 

początek wycofywania się z inwestycji związanych z węglem. Te decyzje wpłyną również na 

politykę kredytową banków komercyjnych operujących w Polsce.  

Jak wspomniano powyżej bardzo często inwestycje w projekty innowacyjne bądź technologie 

świeżo skomercjalizowane wymagają wsparcia nie tylko w formie dofinansowania 

kosztów CAPEX i OPEX, ale również w formie gwarancji – tak by podzielić ryzyko 

pomiędzy instytucje finansującą oraz gwaranta. Tutaj z pomocą może przyjść BGK S.A., 

wszystkie z MDBs, GCF oraz Skarb Państwa – w zależności od rodzaju projektu. O ile 

projekty infrastrukturalne i projekty dużych firm jak operatorzy systemów gazowych, 

energetycznych, rafinerie itp. Itd. nie wymagają wsparcia w formie edukacji (firmy te 

posiadają personel o szerokim spektrum kompetencji, działy rozwoju oraz fundusze na 

naukę) o tyle edukacja potrzebna jest w przypadku realizacji projektów w małej skali dla MŚP 

bądź w sektorze mieszkalnym. Edukację tych sektorów sugeruje się prowadzić poprzez 

programy finansowania. Jest to najefektywniejszy i najbardziej pragmatyczny sposób 

edukacji, gdyż przedstawiciele powyższych interesują się nowymi technologiami tylko  

w momencie rozpatrywania nowej inwestycji bądź modernizacji istniejącej instalacji/budynku. 

Takim podejście charakteryzowały się programy Green Initiative, PolSEFF oraz PolGEFF 

realizowane przez EBI i EBOiR. 

Mając na uwadze powyższe, rekomendowane jest wypracowanie metod 

pozwalających na wykorzystanie potencjału finansowego tych instytucji do stymulacji 

rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Stworzenie oddzielnego strategicznego 

https://www.gov.pl/web/program-dla-slaska/czyste-powietrze-ze-wsparciem-banku-swiatowego-i-komisji-europejskiej
https://www.gov.pl/web/program-dla-slaska/czyste-powietrze-ze-wsparciem-banku-swiatowego-i-komisji-europejskiej
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programu dedykowanego technologiom wodorowym, uwzględniając możliwość 

zarządzania i kierunkowania rozwoju technologii poprzez inwestycje długoterminowe  

w działania przekładające się na efekty gospodarcze.  

Aktualnie poważnym problemem jest fakt, iż przedsięwzięcia z obszaru wodoru, 

konkurowały w ramach programów finansowania z technologiami  informatycznymi, 

chemicznymi i innymi, w tym technologiami o szybkim okresie zwrotu inwestycji13. Takie 

podejście oznaczało iż projekty wodorowe na etapie aplikacji o środki na rozwój 

technologii były rozpatrywane na równi z projektami nie będącymi elementem strategii 

energetycznej w zakresie gospodarki wodorowej. Przy obecnej strukturze kosztów  

i wyzwaniom technologicznym, w przeważającej mierze przedsięwzięcia te uzyskiwały niską 

pozycję na listach rankingowych. 

  

                                                           
13

 źródło: listy rankingowe www.ncbr.pl 

http://www.ncbr.pl/
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7. Najważniejsze inne wyzwania dot. technologii wodorowych 
 

Podstawową barierą związaną z wdrażaniem technologii wodorowych jest kwestia 

finansowa. Projekty takie obecnie są projektami związanymi z obszarem innowacyjnym i nie 

charakteryzują się one odpowiednimi stopami zwrotu z inwestycji. Wielokrotnie, środki 

pozwalają na krótkotrwałe dotowanie przedsięwzięć polskich przedsiębiorstw z naciskiem na 

dotacje do kosztów CAPEX. Faza wielkoskalowej demonstracji w horyzoncie roku 2030 

powinna również uwzględniać znaczne subsydia dla kosztów OPEX. 

 Zastosowanie technologii wodorowych na dzień dzisiejszy jest nieznaczne. Główną 

barierą jest brak pilotażowych instalacji w Polsce, luki legislacyjne oraz brak regulacji, które 

mogłyby usprawnić procesy związane z pracami pilotażowymi. Koszty limitujące opłacalność 

technologii wodorowych sukcesywnie maleją, ale bez przeskoku do masowego 

wprowadzania tych rozwiązań do wielu sektorów gospodarki nie będzie możliwe obniżenie 

kosztów. W tym zakresie, subsydia stanowić będą krytyczny czynnik wsparcia budowy 

gospodarki wodorowej. Istotnym jest również to, że pomimo dużej liczby firmy działających 

na rynku światowym na rzecz wdrażania technologii wodorowych, w Polsce nie rozwinął się 

jeszcze na większą skalę rynek technologiczny. Obecnie dużą rolę odgrywa transfer 

rozwiązań technologicznych ze sfery nauki i badawczej do przemysłu.  

Ryzyka administracyjne i prawne 

Dla wdrożenia technologii znaczenie prawne mają przede wszystkim prawo pracy, prawo 

związane z BHP oraz ochroną środowiska. Europejskie akty prawne obecnie definiują 

obowiązki zarówno dla inwestorów, producentów wodoru jak i urządzeń do produkcji  

i magazynowania wodoru. Przepisy te odnoszą się do wodoru jako nośnika energii. 

Jednocześnie przepisy te niedokładnie opisują bariery w rozmieszczeniu wodoru tzn. strefy 

bezpieczeństwa. Podobne kwestie dotyczą podejścia do zielonego wodoru czy świadectw 

pochodzenia. Oprócz ryzyk prawnych, brak dużej liczby projektów wodorowych w Polsce 

niesie za sobą ograniczenia wynikające z braku doświadczenia w prowadzeniu działań  

w tej tematyce („przepracowanych inicjatyw”), braku obycia z technologiami 

wodorowymi („dobrych praktyk”) przez odpowiednie urzędy odbierające poszczególne 

punkty łańcucha wodorowego (od elektrolizerów, poprzez magazyny wodorowe aż do np. 

stacji tankowania wodoru). Ponadto, wymagania związane z uzyskaniem zezwoleń opierają 

się na zasadach przyjętych w EU tj. m.in. dyrektywa SEVECO, dyrektywa ATEX, dyrektywa 

IED, procedury SEA i OOŚ (ocena oddziaływania na środowisko).  

Ryzyka społeczne 

Wśród barier dotyczących technologii wodorowych nie można pominąć czynników 

związanych z małą świadomością społeczną dotyczącą możliwości wykorzystania wodoru, 

jego atrakcyjności czy opłacalności. Istotne czynniki społeczne ograniczające wdrażanie 

technologii wodorowych wynikają z mitów związanych z niebezpieczeństwem 

użytkowania i stosowania wodoru. Budowanie świadomości możliwości zastosowania 

wodoru jest ważne z punktu widzenia rozwoju technologii.  

Zidentyfikowane ryzyka technologiczne w obszarze innym niż objętym pracami grupy 

W przypadku transportu wodorowego podnoszone są argumenty przeciw tym rozwiązaniom. 

Krytyka skupia się głównie na konieczności budowy infrastruktury tankowania wodorowego, 
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trudności eksploatacyjnych, niedostatek profesjonalnych usług w zakresie przeglądów 

technicznych i napraw, brak doświadczenia służ strażacki w przypadku pożarów wodoru, etc.  

W przypadku masowego wdrażania technologii wodorowych, rodzi się pytanie 

dotyczące zasadności transportu wodoru na duże odległości (300-400 km). Alternatywę 

stanowić może transport energii elektrycznej i produkcja wodoru w miejscu jego 

wykorzystania. W przypadku systemu elektroenergetycznego (SEE), uwagę należy 

zwrócić na możliwości przepustowe sieci. Działania związane ze współpracą wielkoskalowej 

zeroemisyjnej energetyki, w szczególności farm wiatrowych off-shore oraz on-shore jak  

i dużej fotowoltaiki, z dużymi instalacjami elektrolizy wymagać będzie dostosowania SEE. 

Dalszy wzrost mocy zainstalowanej w tych źródłach energii wymaga modernizacji  

i dostosowania sieci: linii 400 kV do obsługi morskich farm wiatrowych oraz sieci średniego 

napięcia (110 kV) do fotowoltaiki. Brak działań w tym zakresie stanowić może ograniczenie 

dla rozproszenia technologii wodorowych, w przypadku  przesyłu energii elektrycznej dla 

potrzeb lokalnego wytwarzania wodoru jako komplementarnego rozwiązania dla transportu 

wodoru z wykorzystaniem sieci gazowej. 


