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António Guterres
Secretary-General of the United Nations
Chair of the UN Global Compact Board

Renewables are the peace  
plan of the 21st century.  
But the battle for a rapid and 
just energy transition is not 
being fought on a level field.  
Investors are still backing 
fossil fuels, and governments 
still hand out billions in 
subsidies for coal, oil and gas 
– some US $11 million every 
minute (…) The only true path  
to energy security, stable 
power prices, prosperity 
and a livable planet lies 
in abandoning polluting 
fossil fuels and accelerating 
the renewables-based 
energy transition.
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Assistant Secretary-General of the United Nations Global
Compact, CEO & Executive Director UN Global Compact

Businesses must increase 
public-private partnerships 
to jumpstart the renewable 
energy transition. They 
must promote equitable 
and resilient energy 
solutions that support 
the needs of the world’s 
most vulnerable people 
and ecosystems. And 
the business community 
must scale corporate 
investments in renewables, 
both in wealthy nations  
and developing economies.
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DANE WPROWADZAJĄCE

zapotrzebowania końcowego energii ma spełniać wodór 
na świecie w 2050 roku według wyliczeń IRENA w tym  
w 2/3 byłby to zielony wodór, a w 1/3 niebieski

10 mln ton

Źródło: Komisja Europejska
3miliardy euro

Europejski Bank Wodorowy 
ma zainwestować w 
budowanie rynku wodoru 

niskoemisyjnego wodoru ma zostać 
wyprodukowane w Unii Europejskiej 
do 2030 roku oraz taka sama liczba 
samo ma zostać zaimportowane 
Źródło: Komisja Europejska

Rok 2021 Rok 2050

98% 1% 1%

wodór  
szary

wodór  
zielony

wodór 
niebieski

0.2 GW  
mocy elektrolizerów

PODAŻ WODORU 

2/3  
zielony

1/3
niebieski

Koszt elektrolizerów  
może spaść do  

150 USD/kWh

Efektywność 
elektrolizerów może 

wzrosnąć do  
45 kWh/kg

Źródło: IRENA 2020 Green hydrogen cost reduction

40 GW
mocy przyłączeniowej  

w elektrolizerach 
do 2030 r. według 

Europejskiej Strategii 
Wodorowej

50%
wodoru 

wykorzystywanego  
w przemyśle do 2030 r.  
mają stanowić RFNBO, 

czyli m.in. zielony 
wodór (RED III)

2,6-5,7%
paliw używanych  

w transporcie 
do 2030 r. mają 

stanowić RFNBO, 
czyli m.in. zielony 

wodór (RED III)
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CELE ZAWARTE W POLSKIEJ STRATEGII WODOROWEJ 
DO ROKU 2030 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2040:

Zainstalowana moc instalacji do produkcji  
niskoemisyjnego wodoru:  
50 MW do 2025 r. i 2GW do 2030 r.

Co najmniej  
5 dolin  
wodorowych

Liczba autobusów wodorowych w użyciu:  
100-250 do 2025 r. i 800-1000 do 2030 r.

Liczba stacji  
wodorowych: 
min. 32 do 2025 r.

Źródło: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu"

24-42  
mld EUR
inwestycje  
w elektrolizery

11
mld EUR
inwestycje  
w CCSU

inwestycje  
w infrastrukturę

65  
mld EUR

220-340  
mld EUR
inwestycje  
w dedykowane OZE

Plany inwestycyjne UE zapewniające realizację założeń strategicznych
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Nie ma wątpliwości, że spalanie paliw kopalnych przez człowieka doprowadziło do niewyobrażal- 
nej w skutkach katastrofy klimatycznej. Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC)  
z 2022 r. jasno wskazuje na antropologiczne pochodzenie emisji dwutlenku węgla w ilościach, które 
podgrzały naszą planetę średnio o 1,1°C w stosunku do ery przedprzemysłowej. Nawet pomijając ciężkie 
do przeoczenia skutki dla klimatu wynikające ze spalania paliw kopalnych, atak zbrojny Rosji na Ukrainę 
i jego rezultat w postaci znacznego podwyższenia cen tych surowców pokazał pilną potrzebę transfor-
macji energetycznej. W efekcie wojny za naszą wschodnią granicą świat z jeszcze większą determinacją 
zaczął szukać niskoemisyjnych i dostępnych źródeł energii, które zastąpią gaz, ropę i węgiel. 

Wykorzystanie wodoru już od jakiegoś czasu było rozpatrywane jako sposób dekarbonizacji przemysłu 
ciężkiego, transportu ciężarowego czy lotniczego oraz ciepłownictwa. Natomiast gdy rosyjskie paliwa 
kopalne zostały szybko i prawdopodobnie długoterminowo wyeliminowane z rynku europejskiego, 
korzystanie z niskoemisyjnego wodoru stało się realną alternatywą. W efekcie powstał plan REPowerEU, 
mający na celu szybkie zastąpienie rosyjskich surowców i jednocześnie przyspieszający transformację 
energetyczną. Plan zakłada produkcję 10 mln ton niskoemisyjnego wodoru w Unii Europejskiej i import 
kolejnych 10 mln ton. Dodatkowo Komisja Europejska planuje wydzielić i zabezpieczyć budżet w kwocie 
około 320-460 mld EUR na realizację kluczowych inwestycji wodorowych. W  te plany wpisuje się 
nowo ogłoszony Europejski Bank Wodorowy, który ma zainwestować 3 mld euro w budowę rynku tego 
surowca. 

Warto przypomnieć, że już dzisiaj wodór jest szeroko wykorzystywany przy produkcji nawozów czy 
plastików. Natomiast, jak wskazuje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA), obecnie 98% 
wykorzystywanego wodoru jest wytwarzane podczas reformingu parowego gazu ziemnego. Jedynie po 
jednym procencie przypada na wodór niebieski, czyli również produkowany z gazu ziemnego z użyciem 
technologii wychwytu i przechowywania dwutlenku węgla, oraz na wodór zielony, czyli produkowany 
przy pomocy elektrolizerów z energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Według 
tych samych badań w 2050 r. wodór powinien zaspokajać 12% światowego zapotrzebowania na energię, 
a jego produkcja powinna być w 2/3 zielona i w 1/3 niebieska, aby wpisać się w scenariusz ogranicze-
nia emisji do 1,5°C. IRENA przewiduje, że w 2050 r. świat będzie musiał wytwarzać ponad 400 mln ton 
niskoemisyjnego wodoru. Przy porównaniu do obecnej produkcji 115 mln ton, z czego mniej niż 2 mln 
ton są niskoemisyjne, widać skalę pracy, jaką świat musi wykonać, aby przyspieszyć produkcję zielonego 
i niebieskiego wodoru do zakładanego poziomu. 

Polska przyłączyła się do rozwoju gospodarki wodorowej, przyjmując strategię wodorową w 2021 r. Ten 
dokument wciąż stanowi najbardziej szczegółowy akt prawny dotyczący wodoru w kraju. Przy ambit-
nych celach szczegółowych zakładanych w strategii, niezbędne jest wdrożenie celu nr 6 – stworzenie 
stabilnego otoczenia regulacyjnego. UN Global Compact Network Poland w odpowiedzi na potrzebę 
wdrożenia prawa wodorowego przedstawia niniejszy raport, w ktorym opisane są oczekiwania i potrze-
by regulacyjne dla rozwoju gospodarki wodorowej. Szczególnie cenny jest przedstawiony w dalszej 
części raportu głos biznesu, który określa swoje oczekiwania względem powstającego prawa wodoro-
wego w Polsce.
 
Stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie paliw kopalnych jest jasne: należy jak najszybciej od 
nich odejść, zastępując je odnawialnymi i niskoemisyjnymi źródłami energii, takimi jak wodór. Naszym 
priorytetem powinno być zapewnienie stabilnego i rozsądnego otoczenia prawnego dla rozwoju nośnika 
energii w postaci wodoru, który może być wykorzystywany w trudnych do zdekarbonizowania sekto-
rach. Czas przyspieszyć transformację energetyczną Polski przy zapewnieniu jej bezpieczeństwa, a taką 
możliwość daje właśnie stabilne prawo wodorowe.

Wstęp do raportu

Kamil Wyszkowski 
Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy

UN Global Compact Network Poland
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Strategia Wodorowa Unii Europejskiej 

Unijna strategia wodorowa zakłada zdecydowane działania na rzecz rozwoju gospodarki wodoro-
wej w oparciu o OZE i elektrolizery. W strategii do 2030 r. Unia Europejska deklaruje osiągnięcie 
40 GW mocy zainstalowanej w elektrolizerach w UE, 10 mln ton odnawialnego wodoru 80-120 
GW mocy w OZE dedykowane dla produkcji wodoru. Przy tym przeznacza nakłady finansowe na 
wysokości 320-460 mld euro na wsparcie wdrożenia strategii. Co ważne, to pierwszy dokument, 
który dokonuje oficjalnego podziału wodoru na rodzaje ze względu na pochodzenie i emisyjność. 
To rozróżnienie pozwala na priorytetowe traktowanie rozwoju wodoru odnawialnego w strategii 
Komisji Europejskiej. Strategia kładzie nacisk na potrzebę rozwoju transgranicznej infrastruktury 
przesyłowej i magazynów wodoru, aby połączyć centra produkcji z rynkami zbytu wodoru. 

W pierwszej kolejności Komisja Europejska przewiduje inwestycje w elektrolizery, mając na celu 
przyłączenia 6 GW mocy w elektrolizerach do 2024 r., a także planuje rozwijać lokalną produk-
cję tych urządzeń, deklarując wspólnie z  lokalnymi producentami 10-krotne zwiększenie mocy 
produkcyjnych elektrolizerów do 2025 r. W drugiej fazie Strategia zakłada działania zwiększające 
interoperacyjność rynkową i  przepływ wodoru. W  tej fazie wodór będzie rozszerzał swoje za-
stosowanie w sektorach gospodarki, takich jak: energetyka, ciepłownictwo czy transport, a  jego 
dostępność na rynku zbytu będzie ułatwiona poprzez sieci dystrybucyjne, które powinny zostać 
uruchamiane od 2030 r. Na tym etapie potrzebne będą określone normy jakości, certyfikacja oraz 
gwarancje pochodzenia dla różnych rodzajów wodoru, dla zapewnienia bezproblemowej wymiany 
handlowej. Trzecia faza rozwoju rynku wodorowego zakłada osiągniecie dojrzałości technologicz-
nej i  rynkowej, w której wodór niskoemisyjny i odnawialny może zastąpić w większości „szary” 
wodór i stopniowo gaz ziemny. Unijna Strategia Wodorowa wskazuje, że w 2050 r. wodór może 
odpowiadać za około 13-14% całkowitego zużycia energii w gospodarce europejskiej. 

Podstawą do wdrożenia Strategii wodorowej KE w życie jest odpowiednie otoczenie regulacyjne. 
Kluczowymi aktami prawnymi będą: Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED), Dy-
rektywa w sprawie opodatkowania energii (ETD), taksonomia UE, Nowy Pakiet Gazowy, Rozporzą-
dzenie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), Rozporządzenia dotyczące 
sieci transeuropejskich (TEN-T, TEN-E) oraz Wytyczne w  sprawie pomocy publicznej (CEEAG). 
Wszystkie wymienione wyżej regulacje będą bezpośrednio stosowane lub transponowane do 
prawa polskiego, przez co ich wpływ na rozwój polskiego rynku wodoru będzie znaczący.

Wodór ma potencjał dekarbonizacji sektorów, które są trudne do elektryfikacji. Obecnie jest używany 
głównie przy produkcji nawozów lub w petrochemii, natomiast w przyszłości na szeroką skalę będzie sto-
sowany w przemyśle ciężkim, ciepłownictwie czy transporcie. Obecnie produkcja wodoru w 98% opiera 
się na reformingu parowym gazu ziemnego, przy którym wydzielany jest znaczący wolumen dwutlenku 
węgla. Aby móc mówić o dekarbonizacji tych sektorów gospodarki za pomocą wodoru, sam wodór musi 
być produkowany w sposób niskoemisyjny i odnawialny. Obecnie odnawialny wodór produkowany jest 
w elektrolizerach zasilanych prądem z odnawialnych źródeł energii. Unia Europejska, w tym poszcze-
gólne kraje członkowskie, łącznie z Polską, opublikowały strategie w zakresie wodoru, które opisują cele 
i sposoby rozwijania gospodarek wodorowych, mających na celu dekarbonizację. 

PODSUMOWANIE
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Rozwój gospodarki wodorowej w Polsce

W Polsce najbardziej szczegółowym aktem prawnym regulującym wodór jest Polska Strategia Wo-
dorowa do 2030 r. z perspektywą do roku 2040, uchwalona w 2021 r. Na realizację celów strategii, 
jakimi są m.in.: zainstalowana moc instalacji do produkcji wodoru odnawialnego – 50 MW do 2025 r.  
i  2 GW do 2030 r., co najmniej 5 dolin wodorowych, liczba autobusów wodorowych w użyciu: 
100-250 do 2025 r. i 800-1000 do 2030 r. oraz min. 32 stacji tankowania wodoru do 2025 r., polski 
rząd planuje przeznaczyć ok. 11 mld zł do 2030 r. 

Polska jest trzecim co do wielkości producentem wodoru w Europie, jej roczna produkcja wynosi 
1,3 mln ton, natomiast całość tej produkcji można zakwalifikować jako „szary” wodór, który będzie 
musiał być stopniowo zastąpiony odnawialnym i niskoemisyjnym. 

Polska strategia wodorowa zakłada rozwój gospodarki wodorowej w modelu Power-to-X. Ten model 
opiera się na wzroście wykorzystania odnawialnej energii do produkcji wodoru i następnego użycia 
wyprodukowanego wodoru w kolejnych sektorach gospodarki w celu ich dekarbonizacji. Strategia 
będzie wdrożona w oparciu o szczegółowe cele: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, 
ciepłownictwie i transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych in- 
stalacjach, sprawny i bezpieczny przemysł, dystrybucja i magazynowanie wodoru oraz stworzenie 
stabilnego otoczenia regulacyjnego. 

W ramach ostatniego celu Strategia wyznaczyła trzy kamienie milowe: w III kw. 2021 r. stworzenie 
ram regulacyjnych funkcjonowania wodoru jako paliwa alternatywnego w  transporcie, w  IV kw. 
2021 r. opracowanie legislacyjnego pakietu wodorowego, tworzącego podstawy funkcjonowania ryn- 
ku oraz w 2022-2023 r. opracowanie legislacyjnego pakietu wodorowego. Do października 2022 r.  
(w okresie powstawania tego raportu) nie zostały jeszcze opublikowane dedykowane akty prawne 
lub nowelizacje ustaw wdrażające rozwiązania legislacyjne na rynku wodorowym w Polsce. Nato-
miast 20 kwietnia 2022 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o prowadzeniu prac 
nad wdrożeniem legislacyjnego pakietu wodorowego, a przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Śro- 
dowiska odpowiedzialni za prace nad wdrożeniem legislacyjnego pakietu wodorowego zapowiadają 
przyjęcie nowych regulacji przez Radę Ministrów i przedłożenie projektu ustawy do Sejmu do końca 
2022 r.

Pakiet regulacji, powszechnie znany jako prawo wodorowe, ma objąć nowelizacją takie ustawy, jak:  
ustawa o prawie energetycznym, ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawa 
o odnawialnych źródłach energii oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Projekt 
w  tym zakresie zakłada wprowadzenie m.in.: legalnej definicji wodoru do ustawy – prawo ener-
getyczne, ram prawnych uwzględniających międzysektorowe możliwości zastosowania wodoru, 
systemowych mechanizmów wsparcia dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej dla 
projektów z zakresu technologii wodorowych, ram prawnych uwzględniających międzysektorowe 
możliwości zastosowania wodoru oraz powołanie krajowego operatora sieci wodorowych, określe-
nie przepisów w zakresie oddziaływania i korzystania ze środowiska inwestycji wodorowych oraz 
nowelizację przepisów ustawy – prawo budowlane dotyczącą stacji wodoru, przy uwzględnieniu 
instalacji do ich oczyszczania.
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Perspektywa sektora prywatnego

Sektor prywatny wskazuje przede wszystkim na potrzebę stworzenia odpowiednich definicji wo-
doru, uproszczenia i skrócenia procedur administracyjnych w zakresie inwestycji w wodór, w tym 
potraktowanie priorytetowo inwestycji w  dolinach wodorowych. Jednocześnie sektor wskazuje 
niestabilne otoczenie regulacyjne oraz nadmierną biurokrację jako istotną barierę rozwoju gospo-
darki wodorowej. Istotnym elementem jest także brak rozwiązań systemowych, w tym brak prze-
szkolenia urzędników z wydawania decyzji środowiskowych w zakresie technologii wodorowych, 
co w efekcie skutkuje brakiem jednolitej praktyki urzędów. Dodatkową barierą wskazywaną przez 
biznes jest brak dokładnych regulacji przy planowaniu, realizacji czy eksploatacji inwestycji wo-
dorowych, co utrudnia oszacowanie czasu i kosztu potrzebnego do realizacji projektu. Natomiast 
dofinansowanie studiów wykonalności projektów wodorowych pozwoliłoby pominąć bariery 
inwestycyjne w projekty wodorowe.

Według  firm, które zabrały głos w raporcie, prawo wodorowe powinno stymulować rozwój całej 
infrastruktury potrzebnej do wytwarzania odnawialnego wodoru, w tym: ułatwienie w lokowaniu 
i  rozwoju zarówno nowych mocy OZE, magazynów energii, jak i  magazynów samego wodoru 
oraz urządzeń do jego produkcji. Problem z przyłączeniem urządzeń OZE do sieci ze względu na 
akty prawa miejscowego lub ograniczenia techniczne powinien zostać priorytetowo rozwiązany. 
Dodatkowo, odczuwalny jest brak spójnego systemu certyfikacji wodoru odnawialnego, co nie daje 
gwarancji pochodzenia wodoru, a także hamuje inwestycje w wodór odnawialny. Biznes apeluje 
również o  wskazanie i  określenie zasad bezpieczeństwa człowieka oraz ochrony środowiska 
naturalnego w  związku z  eksploatacją wodoru oraz opisanie gospodarki wodorowej od strony 
technicznej. 



17



18 | Prawo wodorowe – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej



19

Dane wprowadzające.....................................................................................................................10

Kamil Wyszkowski,
Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland 
Wstęp do raportu....................................................................................................................................12

Podsumowanie.....................................................................................................................................14

I. Przegląd rozwiązań zagranicznych: strategie, regulacje oraz sposoby  
finansowania projektów wodorowych

Dariusz Kryczka
Energy Expert UN Global Compact Network Poland
Michał Grzybowski
Analyst EY Law
Omówienie założeń Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla kli- 
matu, wymogów Komisji Europejskiej i procedowanych regulacji związanych z Euro- 
pejskim Zielonym Ładem oraz przedstawienie możliwości finansowania projektów 
wodorowych ze środków UE.............................................................................................................24

Łukasz Antas
Dariusz Rafał
Esperis
Stan gospodarki wodorowej w wybranych państwach UE....................................................30
Francja.......................................................................................................................................................30
Hiszpania...................................................................................................................................................32
Włochy......................................................................................................................................................34
Niemcy.......................................................................................................................................................36
Wielka Brytania......................................................................................................................................39

Aleksandra Pinkas
Remigiusz Nowakowski
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych 
Przegląd dobrych praktyk i analiza strategii wodorowych, kluczowych regulacji  
oraz sposobów finansowania projektów wodorowych państw spoza Europy................42
Japonia.......................................................................................................................................................42
Stany Zjednoczone................................................................................................................................43

Spis treści



20 | Prawo wodorowe – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej

II. Propozycja rozwiązań regulacyjnych – prawo wodorowe

Dariusz Kryczka
Energy Expert UN Global Compact Network Poland
Michał Grzybowski
Analyst EY Law
Opis stanu faktycznego rynku wodoru w Polsce oraz omówienie założeń Polskiej Stra- 
tegii Wodorowej......................................................................................................................................46

Przemysław Wierzbicki
Partner, Adwokat w KKLW Wierzbicki i Wspólnicy
Marcelina Serocka
Aplikant radcowski w KKLW Wierzbicki i Wspólnicy
Maciej Marczewski
Adwokat w KKLW Wierzbicki i Wspólnicy
Przedstawienie koncepcji i najważniejszych założeń Prawa wodorowego oraz omówie-
nie kluczowych zmian regulacyjnych wynikających z wdrożenia Prawa wodorowego 
do porządku prawnego w Polsce......................................................................................................52

III. Stanowisko instytucji 

International Renewable Energy Agency
A Holistic Approach to Advancing Hydrogen Ambitions..........................................................56

Łukasz Gostyński
Bartłomiej Kupiec
Hubert Put
Aleksander Tretyn
Stowarzyszenie „Z energią o prawie”
Realizacja Polskiej Strategii Wodorowej w kontekście regulacji i mechanizmów finan- 
sowania......................................................................................................................................................58



21

IV. Ujęcie interesariuszy biznesowych 

BANK OCHRONy śRODOWISKA
Perspektywa i kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i Unii Europejskiej.....64

GRUPA AZOTy
Regulacje unijne i krajowe w dobie wdrażania nisko- oraz zeroemisyjnej gospodarki  
wodorowej w przemyśle energochłonnym....................................................................................76

HyNFRA...................................................................................................................................................80

KKLW WIERZBICKI I WSPóLNICy................................................................................................84

PORT GDyNIA 
Port Gdynia w gospodarce wodorowej..........................................................................................92

SBB ENERGy...........................................................................................................................................96

BANK FINANSUjąCy I DORADZAjąCy PRZy PROjEKTACH ZEROEMISyjNyCH....104



22 | Prawo wodorowe – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej



23

I.
Przegląd rozwiązań 
zagranicznych: 
strategie, regulacje 
oraz sposoby 
finansowania 
projektów 
wodorowych



24 | Prawo wodorowe – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej

Dariusz Kryczka 
Energy Expert UN Global Compact Network Poland

Michał Grzybowski  
EY Law

OMóWIENIE ZAŁOżEń STRATEGII W ZAKRESIE 
WODORU NA RZECZ EUROPy NEUTRALNEj  
DLA KLIMATU, WyMOGóW KOMISjI 
EUROPEjSKIEj I PROCEDOWANyCH REGULACjI  
ZWIąZANyCH Z EUROPEjSKIM ZIELONyM 
ŁADEM ORAZ PRZEDSTAWIENIE MOżLIWOśCI  
FINANSOWANIA PROjEKTóW WODOROWyCH 
ZE śRODKóW UE

Wodór jest co raz częściej wskazywany jako strategiczny 
nośnik energii zapewniający dekarbonizację wielu sek-
torów gospodarki, ze szczególnym wyróżnieniem tych, 
które są trudne do elektryfikacji (m.in. przemysł ciężki 
oraz wybrane rodzaje transportu). Wskazuje się, że wodór 
może być także potencjalnym substytutem paliw kopal-
nych w  wybranych zastosowaniach końcowych, a  jego 
rola jest szczególnie podkreślana w kontekście stopnio-
wej dekarbonizacji sektora gazu ziemnego i przejścia na  
mniej emisyjne alternatywy. Otoczenie regulacyjne zwią-
zane z  wodorem na poziomie europejskim rozwija się 

w stosunkowo dynamicznym tempie. Liczba przepisów 
zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczegółowym, sta- 
le wzrasta. Wydaje się, że gospodarka wodorowa potrze-
buje dokładnego uregulowania, co istotnie wpłynie na  
zwiększoną transparentność rynku oraz zredukuje wys- 
tępujące ryzyko projektów inwestycyjnych. Przepisy unij- 
ne będą musiały być transponowane lub bezpośrednio  
stosowane przez państwa członkowskie, co finalnie po- 
winno pozwolić na organiczny rozwój rynku wodorowego 
w całej UE.

WSTęP

UNIjNA STRATEGIA WODOROWA

Grafika 1  
Wybrane liczby z Unijnej Strategii Wodorowej do 2030 r. 

Źródło: opracowanie własne
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Źródło: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
I Komitetu Regionów „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu"
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Należy wskazać, że kluczowym dokumentem strategicz-
nym, bez którego trudno mówić o rozwoju gospodarki 
wodorowej w UE, jest opublikowana w lipcu 2020 r. Unijna 
Strategia Wodorowa1. Jednym z nadrzędnych celów dłu-
goterminowych wskazanych w Strategii jest ambitny cel 
przyłączenia 40 GW mocy w elektrolizerach na terenie 
UE do 2030 r., które mają przełożyć się na 10 mln ton 
produkcji wodoru odnawialnego do 2030 r. Warto zazna-
czyć, że w ramach pakietu REPower EU z maja 2022 r. 
cele przyłączeniowe w zakresie elektrolizerów do 2030 r. 
zostały zwiększone o dodatkowe 40 GW i dotyczą kra- 
jów stowarzyszonych z UE (m.in. w takich regionach, jak 
Afryka Północna oraz Ukraina), co pozwoli na wyprodu- 
kowanie dodatkowych 10 mln ton wodoru odnawialne-
go do 2030 r. Należy wskazać, że łączne ambicje UE oraz  
krajów ościennych w  zakresie wodoru odnawialnego  
wynikające ze Strategii Wodorowej oraz wzmocnienia 
z  komunikatu REPower EU wynoszą 2 x 40 GW mocy 
w elektrolizerach oraz 2 x 10 mln ton produkcji wodoru 
odnawialnego do 2030 r. Połączone cele budowy elek-
trolizerów oraz produkcji wodoru z obu regulacji mają 
zapewnić UE częściową niezależność od dostaw paliw 
kopalnych z Rosji, jednocześnie realizując cele polityki 
dekarbonizacji Wspólnoty.

Na realizację kluczowych inwestycji wodorowych, Komi- 
sja Europejska planuje wydzielić i zabezpieczyć budżet 
w  kwocie około 320-460 mld EUR. Środki te mają być  
przeznaczone na projekty rozwoju technologii wodoro- 
wych wzdłuż całego łańcucha wartości do 2050 r., m.in.  
budowy dedykowanych instalacji OZE, elektrolizerów,  
infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej oraz urzą- 
dzeń do wyłapywania dwutlenku węgla (CCSU). Nakłady 
związane z inwestycjami wodorowymi będą zależne od 
dynamiki rozwoju rynku, w tym także kształtowania się 
otoczenia regulacyjnego oraz mechanizmów wsparcia. 
Warto także wskazać, że Unijna Strategia Wodorowa była 
jednym z pierwszych dokumentów europejskich wska-
zujących na konieczność równoległego rozwoju sektora 
OZE dla zapewnienia wystarczającej mocy farm wiatro-
wych oraz fotowoltaicznych pracujących w podłączeniu 
do elektrolizerów. Stąd też wynikają stosunkowo duże na- 
kłady na budowę dedykowanych instalacji OZE, których 
łącznie powinno powstać aż 80-120 GW dla zapewnienia 
zasilania dla 40 GW elektrolizerów i produkcji 10 mln ton 
wodoru do 2030 r. Można zatem przyjąć, że bez dyna-
micznego rozwoju rynku OZE trudno będzie zbudować 
gospodarkę wodorową w UE. 

1 COM/2020/301 final

Grafika 2  
Plany inwestycyjne UE zapewniające realizację założeń strategicznych

Jedną z kluczowych kwestii poruszonych w Unijnej Stra- 
tegii Wodorowej jest także podział wybranych rodzajów 
wodoru na podstawie generowanej emisji, biorąc pod  
uwagę różne metody produkcji, a także wskazując sza-
cunkowe koszty wytworzenia wodoru w przeliczeniu 
na jeden kilogram. Strategia była zasadniczo pierwszym 
dokumentem, w którym dokonano oficjalnego podziału 
wodoru na rodzaje. W tekście Strategii Komisja Euro- 

pejska wskazuje, że to wodór odnawialny produkowa-
ny z użyciem OZE będzie traktowany priorytetowo jako 
najbardziej zgodny z długoterminowymi celami klima-
tycznymi Unii Europejskiej. Rozróżnione zostają także 
inne rodzaje wodoru, jak niskoemisyjny produkowany  
z paliw kopalnych z użyciem urządzeń CCSU do wychwy-
tu dwutlenku węgla, z paliw kopalnych zwany także 
wodorem „szarym”, a także paliwa wodoropochodne, któ- 
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re według prognoz branżowych mogą stać się kluczowy-
mi nośnikami energii w takich sektorach, jak transport 
morski i lotniczy (m.in. paliwa syntetyczne). 

W ramach treści Strategii Komisja Europejska identyfikuje 
też wiele innych krytycznych celów rozwoju gospodarki 
wodorowej w UE, do których należą m.in. rozwój trans- 
granicznej infrastruktury przesyłowej i magazynów wo- 
doru. Mają one zapewnić interoperacyjność oraz płyn- 
ność wymiany handlowej na rynku wodoru, łącząc centra  
produkcji z rynkami zbytu. Komisja zauważa także 
konieczność oceny potencjału zastosowania wodoru w 
różnych sektorach gospodarki, a wśród priorytetowych 
wskazuje m.in. sektor rafineryjny, stalowy, chemiczny,  
transport oraz energetykę. Wodór ma posiadać najwięk- 
szy potencjał wykorzystania w tych sektorach gospo-
darki, które są trudne do elektryfikacji lub w takich,  
w których trudno wskazać realne substytuty dla paliw  
kopalnych np. gazu ziemnego. Oprócz kwestii infrastruk- 
turalnych oraz zastosowania wodoru Komisja zauwa-
ża także konieczność kreacji i pobudzenia wymiany  
handlowej w zakresie wodoru. Szczególnie ważne w po- 
czątkowych etapach rozwoju rynku ma być pobudzenie 
popytu i podaży, np. w ramach projektów konsorcjal-
nych. Niezbędnymi rozwiązaniami regulacyjnymi będą 
także m.in. certyfikacja wodoru świadcząca o jego śladzie 
węglowym i pochodzeniu oraz wprowadzenie dedyko-
wanych mechanizmów wsparcia oraz pomocy publicznej. 

Może być to ważne dla pokrycia ewentualnej luki finan-
sowej projektów wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego 
w pierwszych fazach komercjalizacji rynkowej. Komisja  
bezpośrednio wskazuje, że ważnym mechanizmem wspar- 
cia mogą być tzw. węglowe kontrakty różnicowe (CCfD), 
które oprócz standardowego pokrycia różnicy kosztowej 
będą uwzględniać także dodatkowy czynnik koszto-
wy wynikający z cen uprawnień do emisji na rynku EU 
ETS. Można przypuszczać, że mechanizm CCfD okaże 
się szczególnie korzystny dla firm, które obecnie podle-
gając pod system EU ETS, a będą zmuszone regulacyjnie 
do przejścia z wykorzystania wodoru „szarego” na mniej 
emisyjne rodzaje. Dotyczyć to będzie m.in. sektora rafine-
ryjnego, chemicznego oraz potencjalnie hutnictwa.

Źródło: Agora-energiwende

Grafika 3  
Zasady działania mechanizmu węglowych kontraktów różnicowych CCfD
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Realizacja założeń Unijnej Strategii Wodorowej zosta-
ła podzielona harmonogramowo na poszczególne fazy, 
reprezentujące różne stadia rozwoju rynku wodorowego 
w UE. 

Podział ten obrazuje czasowy rozkład poszczególnych 
celów strategicznych oraz wskazuje, które sektory 
zastosowania wodoru najszybciej osiągną potencjalną 
komercjalizację. Wyróżnić można następujące fazy roz-
woju rynku wodoru w UE:

Faza pierwsza: 2020-2024
W pierwszej fazie rozwoju rynku wodorowego w UE prze-
widziana jest realizacja kamienia milowego, jakim jest 
budowa elektrolizerów o łącznej mocy przyłączeniowej 
6 GW do 2024 r. Należy przyjąć, że do tego czasu pobu-
dzone zostaną także nowe inwestycje w  OZE, w  dużej 
części dedykowane dla produkcji wodoru metodą elek-
trolizy. Wydaje się, że pierwsza faza rozwoju rynku może 
być kluczowa ze względu na generowane efekty skali, 
a  także potencjalną redukcję jednostkowych kosztów 
inwestycyjnych, co finalnie powinno się także przeło-
żyć na spadek ceny wodoru na rynku. Według założeń 
Strategii pierwsze wielkoskalowe projekty inwestycyjne 
w zakresie produkcji wodoru niskoemisyjnego i odnawial-
nego będą miały na celu wsparcie dekarbonizacji prze- 
mysłu, w szczególności sektorów trudnych do elektry-
fikacji. Należą do takich m.in. przemysł rafineryjny oraz 
chemiczny. 

W  wymienionych sektorach obecnie zużywa się dużo 
wodoru „szarego”, a Komisja Europejska zakłada zastą- 
pienie go wodorem odnawialnym lub pochodnymi skwa- 
lifikowanymi w ramach definicji paliw odnawialnych po- 
chodzenia niebiologicznego (RFNBO)2 z dyrektywy RED. 
W  związku z  potencjalnym dużym popytem ze strony 
przemysłu ciężkiego na wodór niskoemisyjny i  odna-
wialny powstają także koncepcje jego produkcji przez 
koncerny przemysłowe i bezpośredniego zużycia na włas- 
ne potrzeby. Komisja zakłada, że pierwsze wielkoskalowe 
projekty wodorowe w przemyśle będą realizowane w tzw. 
formule on-site, gdzie produkcja i zużycie wodoru w wielu 
przypadkach będą realizowane w tym samym miejscu, 
redukując długość łańcucha wartości i  prowadząc do 
powstawania pierwszych dolin wodorowych.

Oprócz przemysłu jednym z kluczowych sektorów ko- 
mercjalizacji wodoru niskoemisyjnego i odnawialnego ma 
być transport. W szczególności duży potencjał zastoso-
wania wodoru i jego pochodnych jako paliw identyfikuje 
się w takich rodzajach transportu, które nie są predyspo-
nowane do zastosowania napędów bateryjnych. Należą do 
nich takie rodzaje transportu, jak: pojazdy ciężkie, statki, 

samoloty, w wybranych przypadkach autobusy. W kon-
sekwencji kluczową kwestią będzie także rozwój stacji 
tankowania wodoru oraz infrastruktury towarzyszącej 
dla zapewnienie ciągłości pracy pojazdów oraz wygodne-
go procesu użytkowania. 

W pierwszej fazie rozwoju rynku wodorowego w UE ma 
także nastąpić rozwój lokalnej produkcji elektrolizerów, 
w tym takich o średnich i dużych mocach (od 10 MW do 
100 MW). Komisja Europejska ma na celu rozwinięcie 
unijnego łańcucha dostaw elektrolizerów, zapewniając 
alokację i pozostawienie kapitału w granicach państw UE. 
Lokalna produkcja elektrolizerów ma zostać zapewnio-
na dzięki silnej integracji producentów i wypracowaniu 
wspólnej strategii rozwoju. Komisja Europejska realizując 
cele postawione w Unijnej Strategii Wodorowej, podpisała 
w 2022 r. wspólną deklarację z 20 europejskimi firmami 
produkującymi elektrolizery, ustanawiając ambitny cel 
dziesięciokrotnego zwiększenia zdolności produkcyjnych 
elektrolizerów do 2025 r. w ramach europejskich fabryk3. 
Działanie to ma zapewnić możliwość realizacji celów stra- 
tegicznych do 2030 r. w zakresie produkcji wodoru od- 
nawialnego.

Szczególną uwagę należy także zwrócić na możliwoś- 
ci finansowania projektów wodorowych, w tym pokry- 
cia ich ewentualnej luki finansowej, z funduszy wskaza-
nych w dokumencie strategicznym. Do wskazywanych 
źródeł finansowania transformacji wodorowych należą  
m.in. fundusz CEF, Horyzont Europa, Fundusze Moder- 
nizacyjny i Innowacyjny (zależne od EU ETS) oraz fundu-
sze strukturalne. 

Faza druga: 2025-2030
Po pierwszej fazie rozwoju rynku wodorowego, gdy pow- 
staną pierwsze instalacje produkcji wodoru niskoemisyj-
nego i odnawialnego oraz wykreowany zostanie wstęp- 
ny rynek producentów i odbiorców, nastąpi druga faza  
rozwoju, która doprowadzi do zwiększenia interopera- 
cyjności rynkowej i  przepływów wodoru. W  związku 
z tym w latach 2025-2030 spodziewana jest stopniowa 
budowa zintegrowanego i  jednolitego systemu energe-
tycznego, w  którym wodór jako nośnik energii będzie 
zapewniał postępującą dekarbonizację. Zakłada się, że 
do 2030 r. zainstalowane zostanie co najmniej 40 GW 
mocy przyłączeniowej w  elektrolizerach, a  rynek pro-
ducentów i odbiorców nowych rodzajów wodoru będzie 
wstępnie rozwinięty na poziomie całej UE. Kluczowym 
celem drugiej fazy będzie zapewnienie większego połą-
czenia pomiędzy centrami produkcji i  co raz bardziej  
rozproszonymi rynkami zbytu. Wodór będzie coraz 
częściej wykorzystywany nie tylko w sektorze przemy-
słu, ale w innych sektorach gospodarki, np. energetyce, 

2 Paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego oznaczają paliwa ciekłe i gazowe, których wartość energetyczna pochodzi ze źródeł odnawialnych  
innych niż biomasa, COM(2021) 557 final
3 Electrolyser manufacturing capacities in the EU (europa.eu)
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ciepłownictwie, transporcie, przez co występować będzie 
konieczność dostaw wodoru o zróżnicowanych wolume-
nach w różne rejony UE. Oczekuje się, że około 2030 r. 
 zaczną funkcjonować pierwsze sieci przesyłowe wodoru 
w wybranych krajach UE4, a także nastąpi widoczny roz- 
wój infrastruktury na poziomie dystrybucji. Dzięki bu- 
dowie infrastruktury wzdłuż kluczowych elementów 
całego łańcucha wartości, a  w  szczególności na jego 
środkowych etapach, czyli magazynowaniu, transportu  
i  dystrybucji, wodór ma pojawiać się w  coraz większej 
liczbie zastosowań, zapewniając konwergencję rynkową 
i  efekty synergii. Stopniowe dostosowanie rurociągów 
gazowych lub budowa dedykowanych rurociągów wo- 
dorowych mają doprowadzić do interoperacyjności ryn- 
ku wodoru, zapewniając płynną wymianę handlową  
świadczoną przez operatorów sieci. W tym celu kluczo- 
wymi działaniami będzie przegląd planistyki w  zakre-
sie transeuropejskich sieci energetycznych TEN-E oraz 
dostosowanie krajowego prawa do regulacji zawartych 
w Nowym Pakiecie Gazowym (tzw. Pakiet Dekarbonizacji 
Rynku Gaz i  Wodoru, obecnie na etapie opiniowania). 
Proces ten powinien zostać dodatkowo rozszerzony o bu- 
dowę sieć stacji tankowania wodoru wzdłuż transeuro-
pejskiej sieci transportowej (TEN-T) w ramach realizacji 
rozporządzenia AFIR. Dla zapewnienia integracji rynku 
wodoru i jego wysokiej interoperacyjności, w tym wykre-
owania rynku o dużej liczbie producentów i odbiorców, 
między którymi będzie dochodzić do płynnej wymiany 
handlowej, potrzebne będą także normy jakości, cer-
tyfikacja oraz dedykowane gwarancje pochodzenia dla 
różnych rodzajów wodoru. Druga faza rozwoju rynku wo- 
doru powinna doprowadzić do wykreowania w  pełni  
skomercjalizowanego rynku wodoru niskoemisyjnego 
i odnawialnego, który dodatkowo będzie zintegrowany na  
poziomie poszczególnych państw członkowskich UE, dzię- 
ki rozwijanej infrastrukturze przesyłowej. Lata 2025-2030 
będą także ważne dla rozwoju technologii magazynowa-
nia oraz transportu wodoru różnymi metodami. 
 
Faza trzecia: 2030-2050
Ostatnia faza rozwoju rynku wskazana w Unijnej Strate- 
gii Wodorowej zakłada osiągnięcie pełnej dojrzałości 
technologicznej i rynkowej sektora wodorowego w latach 

2030-2050. Prognozy wskazują, że w trzeciej fazie roz-
woju rynku wodór niskoemisyjny i  odnawialny mogą 
zastąpić większościowo użycie wodoru szarego w wybra-
nych sektorach przemysłu, a paliwo wodorowe lub jego 
pochodne mogą być wiodącymi w transporcie ciężkim, 
lotniczym i morskim. Zakładane jest również, że wodór 
będzie stopniowo zastępował użycie gazu ziemnego (m.in. 
w energetyce) i pozwoli na dekarbonizację sektora gazo-
wego w perspektywie długoterminowej. Okres pomiędzy 
2030 i 2050 r. będzie charakteryzować się intensywnym 
wykorzystaniem mechanizmów wsparcia dla produkcji  
wodoru, a następnie ich stopniowego wygaszania i doce-
lowego funkcjonowania w pełni rynkowego sektora wo- 
dorowego bez konieczność wykorzystania pomocy pub- 
licznej. Unijna Strategia Wodorowa wskazuje, że w 2050 r.  
wodór może odpowiadać za około 13-14% całkowitego 
zużycia energii w gospodarce europejskiej. 
 
Warto zauważyć, że realizacja poszczególnych faz roz-
woju rynku wodorowego nie będzie możliwa bez kreacji 
odpowiedniego otoczenia regulacyjnego. Unijna Strategia 
Wodorowa z 2020 r. wskazuje na konieczność zaprojekto-
wania nowych aktów prawnych lub nowelizacji obecnych 
w  celu dostosowania prawa europejskiego do nowo 
powstającego rynku. Kluczowymi aktami prawnym dla 
rozwoju rynku wodoru będą m.in.:

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii 
– RED5 
Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii – ETD6

taksonomia UE7

Nowy Pakiet Gazowy8

Rozporządzenie w  sprawie rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych – AFIR9

Rozporządzenia dotyczące sieci transeuropejskich 
TEN-T10 i TEN-E11

Wytyczne w sprawie pomocy publicznej – CEEAG12. 

Wszystkie z  omawianych regulacji będą musiały być 
bezpośrednio stosowane lub transponowane do prawa 
polskiego i  w  sposób istotny wpłyną na powstawanie 
nowych modeli biznesowych oraz inwestycji w kraju.

4 Dokument European Hydrogen Backbone wskazuje, że do 2030 r. może powstać pięć paneuropejskich korytarzy dostaw i importu wodoru łączących  
klastry przemysłowe, porty i doliny wodorowe z regionami, w których występują duży popyt na wodór. Do 2040. Łączna długość europejskiej sieci  
przesyłowej wodoru ma wynieść około 53 000 km
5 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł  
odnawialnych
6 DYREKTYWA RADY z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów  
energetycznych i energii elektrycznej
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone  
inwestycje
8 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wspólnych zasad rynków wewnętrznych gazów odnawialnych 
i gazu ziemnego oraz wodoru
9 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylające  
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 
 transeuropejskiej sieci transportowej
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej  
infrastruktury energetycznej
12 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r.
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STAN GOSPODARKI WODOROWEJ  
W WYBRANYCH PAŃSTWACH UE

Strategia
Rząd Francji opublikował we wrześniu 2020 r. aktualiza-
cję swojej strategii wodorowej z 2018 r., która była jednym 
z pierwszych tego rodzaju dokumentów w Europie. Obec- 
na wersja Stratégie nationale pour le développement de 
l’hydrogène décarboné en France stanowi część szer- 
szego rządowego planu odbudowy (France Relance) i pre- 
cyzuje najważniejsze cele państwa w  perspektywie do 
2030 r. w odniesieniu do gospodarki wodorowej:

7 mld EUR inwestycji w projekty wodorowe do 2030 r., 
z czego 3,6 mld EUR w okresie 2020-2023 
6,5 GW zainstalowanej mocy elektrolizerów do 2030 r.
w  2030 r. 52% produkcji wodoru pochodzącego ze 
źródeł zero- lub niskoemisyjnych (700 tys. t)
stworzenie francuskiego sektora produkcji wodoru 
(elektrolizery)
dekarbonizacja wodoru wykorzystywanego w prze-
myśle (rafinacja, chemia)
dekarbonizacja transportu ciężkiego, komunalnego 
i kolejowego w oparciu o wodór
wsparcie badań i rozwoju w zakresie nowych techno-
logii wodorowych
stworzenie 50-150 tys. miejsc pracy w sektorze wo- 
doru.

Główne sektory/kierunki rozwoju 
gospodarki wodorowej
Francuska strategia opiera się na trzech głównych fila-
rach, wokół których planowane jest zagwarantowanie 
wsparcia państwa. Są to: 

produkcja wodoru w oparciu o elektrolizę, 
ciężki transport oraz 
badania i rozwój. 

Największy nacisk położony został przy tym na stwo- 
rzenie silnej gałęzi krajowego przemysłu wodorowego.  
Z przewidzianej do 2023 r. puli 3,6 mld EUR ponad po- 
łowa (54%) ma zostać przeznaczona na dekarbonizację  
przemysłu, przede wszystkim poprzez instalację elek- 
trolizerów. Równolegle, choć w mniejszej skali, wspiera-
ne ma być wykorzystanie wodoru w transporcie ciężkim, 
komunalnym oraz kolejowym (łącznie 27% puli prze-
widywanych środków) oraz badania i  rozwój nowych 
technologii (19%). 

Chociaż strategia nie formułuje tego wprost, wydaje się, 
że Francja zamierza osiągnąć dwa cele – stać się znaczą-
cym producentem wodoru niskoemisyjnego (w oparciu 
o elektrownie jądrowe), a równolegle wykorzystać swoje 

FRANCJA

1.
2.
3.



31

spółki technologiczne (dawne spółki Arevy) do wejścia 
w technologiczny wyścig produkcji elektrolizerów. 

Źródła produkcji wodoru
Poza ogólnym wskazaniem, że produkowany wodór po- 
winien pochodzić ze źródeł zero- lub niskoemisyjnych 
(zdekarbonizowanych), francuska strategia nie precy-
zuje konkretnych źródeł jego pochodzenia. Położenie 
mocnego nacisku na produkcję i  instalację elektrolize-
rów wskazuje jednak, że państwo będzie preferować 
dotowanie technologii korzystających z tej metody jego 
pozyskiwania, natomiast pozostałe istniejące rozwiązania 
(np. CCS) nie będą w takim stopniu wspierane. Chociaż 
energia jądrowa nie jest wymieniana wprost jako źródło 
produkcji wodoru, to biorąc pod uwagę miks energetycz-
ny Francji, należy założyć, że to właśnie atom stanie się 
jednym z głównych źródeł pozyskiwania wodoru nisko-
emisyjnego w tym kraju.

Obecne i planowane wsparcie finansowe
Organami, które przygotowały i  przedstawiły obecną 
wersję strategii, są Ministerstwo ds. Transformacji Eko- 
logicznej oraz Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Od- 
budowy, które będą odpowiadały za wdrożenie. Z kolei 
podmiotami, które decydować będą o podziale środków 
przeznaczonych na wsparcie gospodarki wodorowej, są 
wyspecjalizowane agendy rządowe i finansowe: ADEME  
(Agencja Transformacji Energetycznej), Bpifrance (Pub- 
liczny Bank Inwestycyjny) oraz ANR (Narodowa Agen- 
cja Badań). Z  zapowiadanej w  strategii puli środków 
w chwili obecnej przyjmowane są propozycje realizacji 
w  dwóch obszarach: Regional hydrogen hubs (275 mln 
EUR do 2023 r., administrowane przez ADEME) oraz 
Technological building blocks and demonstrators (350 mln 
EUR do 2023 r., administrowane przez ADEME). 

W 2021 r. ma zostać uruchomiony kolejny program, tym 
razem z  dziedziny badań i  rozwoju Hydrogen applica-
tions (65 mln EUR, administrowany przez ANR). Istotne 
znaczenie będzie mieć finansowanie unijne i partnerstwa 
międzynarodowe. Francja szczególnie dużą wagę przykła-
da do finansowania unijnego opartego o IPCEI (Important 
Project of Common European Interest), na którego wspar- 
cie chce przeznaczyć 1,5 mld EUR. 

Dalsze inwestycje w  elementy gospodarki wodorowej 
przewidziane są w ramach planu inwestycyjnego France 
2030. Około 1,9 mld EUR ma zostać skierowane na projek-
ty zielonego wodoru, a łącznie na inwestycje wodorowe 
w różnych gałęziach do 7 mld EUR poprzez rozmaite me- 
chanizmy. Większość tych środków ma być dostępna 
w programach ADEME skierowanych na dekarbonizację 
przemysłu.

Projekty
W  chwili obecnej we Francji prowadzona jest znaczna 
liczba lokalnych i regionalnych projektów wodorowych 
przeważnie o niewielkim potencjale produkcyjnym i róż- 
nym stopniu zaawansowania, niemniej w  skali całego 
kraju istotne znaczenie mają:

projekt H2V59 (Loon-Plage, Dunkierka) – zakład pro-
dukcji wodoru, 2 elektrolizery o mocy 314 MW (200 
MWh/h)
projekt HyPort – jednostka produkcji wodoru na pot- 
rzeby lotniska w Tuluzie (Toulouse)
projekt H2 Littoral – jednostka produkcji wodoru 
w Port-la-Nouvelle (Morze Śródziemne)
projekt Corridor H2 – sieć stacji dla ciężkiego trans-
portu drogowego do produkcji i dystrybucji wodoru 
na osi Morze Śródziemne – Morze Północne
projekt Hybiol – konwersja elektrociepłowni Mey- 
reuil-Gardenne w  jednostkę produkcji biometanu 
w oparciu o wodór (Prowansja)
projekt Air Liquide Normand’Hy zakładający budo- 
wę elektrolizera 200 MW do produkcji wodoru  
m.in. na potrzeby rafinerii TotalEnergies; państwowe 
wsparcie w wysokości 190 mln EUR.

Stan legislacji – istniejące akty prawe, 
postulowane lub planowane zmiany
W lutym 2021 r. opublikowany został dekret prezydenc-
ki z mocą ustawy (Ordonnance no 2021-167 du 17 fevrier 
2021 relative a  l`hydrogene), który wraz z  poprawka-
mi z  sierpnia 2021 r. uporządkował kwestie związane 
z  produkcją, transportem i  wykorzystaniem wodoru 
we Francji, przede wszystkim poprzez wprowadzenie 
odpowiednich zmian w Kodeksie Energetycznym (code 
de l`energie) i Kodeksie Górniczym (code minier). Główne 
obszary, które zostały znowelizowane lub wprowadzono 
do nich zmiany, dotyczyły:

taksonomii wodoru (kategorii jego pochodzenia)
mechanizmów rządowego wsparcia dla zero- i nisko-
emisyjnej gospodarki wodorowej
stworzenia certyfikacji/gwarancji pochodzenia zero- 
lub niskoemisyjnego wodoru w zgodzie z Dyrektywą 
RED II
wymagań licencyjnych dla transportu wodoru w sie-
ciach gazowych.
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Strategia
Rząd Hiszpanii opublikował w październiku 2020 r. doku-
ment strategiczny Hydrogen Roadmap: A Commitment To 
Renewable Hydrogen. Podstawowe cele strategiczne okre-
ślone w tym dokumencie przedstawia ilustracja 3.

Główne sektory/kierunki rozwoju 
gospodarki wodorowej
Przedstawione cele jasno wskazują, że Hiszpania kon-
centruje się w pierwszej kolejności na „uwodornieniu” 
transportu, w którym dominującym paliwem pozostaje  
ropa naftowa i który oferuje ogromne możliwości dekar- 
bonizacyjne. Drugim filarem rozwoju gospodarki wodoro-
wej będzie zastosowanie wodoru w zaspokajaniu potrzeb 
energetycznych w przemyśle, w tym zwłaszcza produkcji 
nawozów i paliw syntetycznych. Mniej widocznym w ma- 
pie drogowej, ale istotnym w hiszpańskim kontekście geo-
graficznym, jest rozwój energetyki opartej na wodorze 
na hiszpańskich wyspach (Baleary, Wyspy Kanaryjskie) 
oraz eksperymenty z morskim transportem opartym na 
wodorze. Rozbudowa połączeń gazociągowych z Francją  
i Algieria oraz szansa na uzyskanie zdolności do mor-
skiego transportu wodoru, w połączeniu z korzystnymi 
warunkami do produkcji wodoru z OZE mogą uczynić 
Hiszpanię istotnym źródłem zaopatrzenia w to paliwo dla 
całej UE.

Źródła produkcji wodoru
Podstawowymi źródłami energii do produkcji wodoru 
będą gaz ziemny i OZE, jednak pomimo rozwiniętej infra-
struktury do importu i przesyłu błękitnego paliwa, mapa 
drogowa zakłada intensywny rozwój jedynie produkcji ze 
źródeł odnawialnych. Hiszpanie celują zatem wyraźnie  
w zielony wodór. Filarem produkcji mają być wielkoska-
lowe elektrolizery, ponieważ hiszpańskie firmy posiadają 
już technologię i know-how w tym zakresie.

Obecne i planowane wsparcie finansowe
Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i realiza- 
cję strategii jest Ministerstwo ds. Transformacji Klima- 
tycznej i Wyzwania Demograficznego (MITECO). Istotne 
znaczenie będzie mieć finansowanie unijne i partnerstwa 
międzynarodowe: Fundusz Innowacji, Fundusz Odbudo- 
wy, inicjatywy Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 
i Green Hysland. Projekty wodorowe korzystają z finanso-
wania w ramach ogólnych programów dofinansowania dla 
transformacji energetycznej, jednak nie istnieją obecnie 
programy lub instrumenty finansowe dedykowane bez-
pośrednio dla rozwiązań wodorowych. 

Zatwierdzony w grudniu 2021 r. przez rząd Projekt Od- 
budowy i Transformacji Gospodarczej (PERTE) alokuje 

1,55 mld EUR na projekty związane z „odnawialnym” wo- 
dorem do 2026 r.

Projekty
W Hiszpanii realizowanych jest obecnie 5 podstawowych 
rodzajów projektów:

błękitny wodór w produkcji amoniaku (potencjał do 
eksportu)
zielony wodór w produkcji energii dla przemysłu 
(Puertollano) – inauguracja w maju 2022 r.
zielony wodór w produkcji paliw syntetycznych i bio- 
paliw z użyciem technologii CCS – Endesa-Saudi 
Aramco w rafinerii Bilbao
zielony wodór w energetyce rozproszonej – Green 
Hysland Mallorca (produkcja uruchomiona w marcu 
2022 r.)
projekty dla mobilności: H2Ports w Walencji, JIVE 2  
w Barcelonie, rozbudowa stacji wodorowych (Na- 
turgy)
SHYNE (Spanish Hydrogen Network) zakładający bu- 
dowę „ekosystemu” wodorowego obejmującego pro- 
dukcję zielonego wodoru i wykorzystanie w transpo-
rcie (w tym budowa co najmniej 12 stacji).

Stan legislacji – istniejące akty prawe, 
postulowane lub planowane zmiany
Hiszpańskie ustawodawstwo nie jest obecnie dostoso- 
wane do potrzeb instalacji wodorowych, a sytuację kom-
plikują niejednolite regulacje w poszczególnych regionach 
autonomicznych kraju. Stopniowo wprowadzane są mo- 
dyfikacje ram prawnych, stanowiące transpozycję unij-
nych regulacji i dotyczących poszczególnych elementów 
łańcucha gospodarki wodorowej, np. infrastruktury prze-
syłowej. Mapa drogowa nie prezentuje dokładnego planu 
reformy ustawodawstwa, ale określa następujące cele  
i kierunki:

uproszczenie procedur administracyjnych dla instala-
cji produkcji, magazynowania i tankowania
stworzenie systemu gwarancji pochodzenia dla wo- 
doru oraz systemu pomiarów statystycznych rozwoju 
gospodarki wodorowej
stworzenie dolin wodorowych i precyzyjnych celów 
dla przemysłu
stworzenie systemu zachęt finansowych, zwłaszcza 
w transporcie
szkolenie urzędników
promocja rodzimych rozwiązań technologicznych
wspieranie współpracy międzynarodowej i wykorzy-
stywania funduszy unijnych.

HISZPANIA



33

Ilustracja 3. 
Cele hiszpańskiej strategii wodorowej
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Strategia
W listopadzie 2020 r. włoskie Ministerstwo Rozwoju Gos- 
podarczego opublikowało dokument pt. Strategia Nazio- 
nale Idrogeno - Linee Guida Preliminari (Narodowa Stra- 
tegia Wodorowa – wstępne wytyczne). Celem dokumentu 
było wyznaczenie średnio- oraz długoterminowych celów 
odnośnie do wykorzystania wodoru jako kluczowego źró- 
dła energii dla włoskiej transformacji energetycznej. Pier- 
wotnie dokument miał zostać poddany konsultacjom,  
po których zamierzano opublikować jego finalną wersję.  
W  międzyczasie jednak Ministerstwo Rozwoju Gospo- 
darczego zostało zlikwidowane, a  jego miejsce zajęło 
Ministerstwa Transformacji Energetycznej. Od tamtego  
czasu dokument nie był zmieniany ani aktualizowany.  
Dodatkowo nie została opublikowana inna wersja doku- 
mentu, przez co można go traktować jako ogólne wytycz-
ne dla rozwoju gospodarki wodorowej we Włoszech. 

Kluczowe założenia dokumentu:

10 mld EUR inwestycji w sektor wodoru do 2030 r.
2% udział wodoru w zużyciu finalnej energii do 2030 r. 
5 GW zainstalowanej mocy elektrolizerów do 2030 r.
stworzenie 10 tys. stałych miejsc pracy oraz ok 200 
tys. tymczasowych w okresie wdrażania Strategii
2% udział wodoru w transporcie ciężkim do 2030 r. 
oraz 80% udział do 2050 r.
20% udział wodoru w zużyciu finalnej energii do 2050 r.

Główne sektory/kierunki rozwoju 
gospodarki wodorowej
Kluczowe sektory, które mają kontrybuować do osiągnię-
cia wyznaczonych celów w 2030 r., to transport ciężki, 
kolej, branża chemiczna oraz rafineryjna. W  zakresie 
transportu został wyznaczony cel, aby do 2030 r. 2% po- 
jazdów ciężarowych było napędzanych ogniwami wo- 
dorowymi (co przełożyłoby się na ok. 4 tys. pojazdów 
spośród blisko 200 tys. floty). W  przypadku pociągów 
wskazuje, że perspektywiczna będzie planowana wymia-
na taboru kolejowego, gdzie 1/3 składów jest napędzana 
olejem napędowym (głównie regiony Sardynii, Sycylii 
i Piemontu). W ten kierunek wpisuje się ogłoszenie pod 
koniec 2021 r. przez amerykańską firmę inżynieryjną 
Aecom informacji o wygraniu przetargu na modernizację 
blisko 300 km torów kolejowych w Apeninach i dostoso-
waniu ich do pociągów napędzanych wodorem.

W zakresie przemysłu chemicznego i rafineryjnego do- 
kument podnosi przede wszystkim konieczność dekar-
bonizacji i możliwość wykorzystania zielonego wodoru 
w miejsce szarego – brak jest jednak szerszego rozwinię-
cia np. poprzez wskazanie celów. Jednocześnie Strategia 

podnosi możliwość mieszania wodoru z  gazem ziem- 
nym w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych (zakła-
da 2% udziału wodoru w mieszance z gazem ziemnym do 
2030 r.). Włoska strategia zakłada wykorzystanie istnie-
jących połączeń gazowych z państwami Afryki Północnej, 
co może wskazywać, że Włosi mają ambicję, aby w przy-
szłości zostać hubem wodorowym, przez który tani wo- 
dór produkowany w  Afryce mógłby płynąć do Europy 
Środkowej i Północnej. Co ciekawe, operator włoskiej sieci 
dystrybucyjnej – firma Snam już teraz prowadzi prace 
modernizacyjne sieci gazociągów w  kierunku dosto-
sowania ich do przesyłu wodoru. Do 2050 r. Snam chce 
przesyłać wyłącznie zdekarbonizowany gaz (wodór + bio- 
metan).

Źródła produkcji wodoru
Podstawowymi źródłami energii do produkcji wodoru 
mają być OZE, na co wskazuje cel instalacji 5 GW elek- 
trolizerów do 2030 r. Jednocześnie włoska Strategia do- 
puszcza możliwość importu wodoru, w tym tzw. wodo- 
ru niebieskiego.

Strategia nie przesądza finalnego modelu produkcji (cen- 
tralizacja vs decentralizacja), wskazując zarówno wady, 
jak i zalety możliwych rozwiązań. Z drugiej strony wie- 
lokrotnie pada w niej odniesienie do tzw. „dolin wodoro-
wych”, czyli uprzemysłowionych miejsc, gdzie w bliskiej 
odległości byłby produkowany wodór w dużych ilościach 
(elektrolizery) oraz konsumowany (przemysł, chemia, ra- 
fineria) bądź przechowywany. Może to wskazywać na 
promocję w pierwszej kolejności wielkoskalowych inwe-
stycji zlokalizowanych przy zakładach przemysłowych 
z  możliwością przesyłu z  wykorzystaniem rozwiniętej 
sieci gazowej.

Obecne i planowane wsparcie finansowe
Strategia Wodorowa z 2020 r. szacowała całkowite nakła-
dy niezbędne do realizacji postawionych celów na 10 mld 
EUR, z czego 5-7 mld EUR na produkcję wodoru, 2-3 mld 
EUR na infrastrukturę dystrybucyjną oraz 1 mld na bada-
nia i rozwój. 

Podstawowym źródłem finansowania projektów wodoro-
wych ma być włoski Krajowy Plan Odbudowy (National 
Recovery and Resilience Plan), który został zaakcepto-
wany przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r. W ramach 
planu na projekty związane z transformację energetyczną 
ma zostać przeznaczone 23 mld EUR, z czego 3 mld EUR 
ma trafić wyłącznie na projekty wodorowe. Podmiotem 
odpowiedzialnym za wdrożenie będzie Ministerstwo 
Transformacji Energetycznej (wł. Ministero della Tran- 
sizione Ecologica). Na początku 2022 r. ministerstwo  
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poinformowało o  uruchomieniu dwóch programów na 
projekty wodorowe. Pierwszy dotyczy wsparcia inicjatyw 
przekształcania stref przemysłowych w obszary produkcji 
zielonego wodoru (500 mln EUR do 2025 r.). Drugi doty-
czy wsparcia prac badawczo-rozwojowych dla projektów 
wodorowych (50 mln EUR do 2025 r.). W  przyszłości 
można spodziewać się kolejnych programów ogłaszanych 
przez Ministerstwo Transformacji Energetycznej.

Projekty
Zgodnie z informacjami zbieranymi przez Międzynaro- 
dową Agencję Energii (IEA) obecnie we Włoszech jest 
realizowanych 26 projektów wodorowych, z czego blisko 
2/3 znajduje się w fazie koncepcyjnej oraz studium wyko-
nalności. Działające instalacje mają małą moc i  należy 
je określić mianem pilotażowych (9 projektów składają-
cych się łącznie na blisko 2,5 MW zainstalowanej mocy 
elektrolizerów).

IEA wskazuje, że łączna moc zainstalowana wszystkich 
ogłoszonych projektów we Włoszech może osiągnąć po- 
ziom 1,9 GW do 2030 r., z czego warto wymienić nastę-
pujące projekty:

Projekt Pegasus (produkcja zielonego wodoru, a nas- 
tępnie jego wtłoczenie do sieci dystrybucyjnej) reali-
zowany przez operatora sieci dystrybucyjnej SGI 
(Società Gasdotti Italia). Elektrolizer o mocy 23 MW 
ma być oddany do użytku w 2024 r.
Budowa elektrolizera o  mocy 20 MW w  biorafi-
nerii Eni w  miejscowości Gela (oddanie do użytku  
w 2023 r.). Zielony wodór ma być wykorzystany w pro- 
cesach produkcyjnych rafinerii, w tym prawdopodob-
nie do produkcji ekologicznego paliwa lotniczego (SAF 
– sustainable aviation fuel).
Budowa elektrolizera o mocy 20 MW w fabryce sta- 
li Tenaris Dalmine (realizowany we współpracy z Edi- 
son oraz Snam). Zielony wodór będzie wykorzystany 
w  procesach produkcyjnych w  celu dekarbonizacji 
branży stalowej.
Budowa elektrolizera o moc 20 MW w rafinerii Saras 
na Sardynii (we współpracy z Enel). Zielony wodór 
byłby wykorzystywany w  procesach rafineryjnych. 
Projekt ma zostać uruchomiony w 2024 r.

Stan legislacji – istniejące akty 
prawe, postulowane lub planowane zmiany
Włoski system prawny dotyczący wodoru jest w dużej 
mierze regulowany na poziomie lokalnym, co wynika 
wprost z konstytucji (energetyka pozostaje w gestii lokal- 
nych władz). Jako przykłady działań legislacji lokalnej 
można wyróżnić ustawy wprowadzane lokalnie, jak np. 

w Apulii (promocja wodoru, także dotacje z budżetu re- 
gionalnego na rozwój infrastruktury zielonego wodoru) 
czy Basilicacie (przyznany priorytet zielonemu wodorowi, 
na razie bez wsparcia finansowego). Jednocześnie lokalne 
władze mają duże możliwości wpływania na proces inwe-
stycyjny dla inwestycji wodorowych poprzez wydawanie 
zgód i pozwoleń na budowę.

Na poziomie centralnym jedynym aktem prawnym od- 
noszącym się wprost do wykorzystania wodoru było roz- 
porządzenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wew- 
nętrznych oraz Ministerstwo Infrastruktury i Transportu 
dotyczące stacji tankowania wodoru. Rozporządzenie us- 
tanawia przepisy techniczne dotyczące ochrony prze-
ciwpożarowej przy projektowaniu, budowie i eksploatacji 
stacji tankowania wodoru. W praktyce jest transpozycją 
dyrektywy UE ws. budowy infrastruktury paliw alterna-
tywnych (wodór uznany za paliwo alternatywne). 

Poza ww. rozporządzeniem we Włoszech nie przyjęto 
dedykowanych aktów prawnych dla wodoru. W związku 
z  tym elektroliza wodoru jest traktowana jako pro- 
ces przemysłowy na równi z  technologią reformingu. 
W konsekwencji restrykcje w zakresie użytkowania grun- 
tów, w tym zakazy strefowe, obowiązują niezależnie od 
przyjętej metody produkcji. Jednocześnie przepisy doty-
czące paliw kopalnych i chemikaliów mają zastosowanie 
dla wodoru. Dla budowy jednostek produkcji wodoru nie- 
zbędne jest pozyskanie Zintegrowanego Pozwolenia Śro- 
dowiskowego wydawanego przez Ministerstwo Środo- 
wiska. 

W przypadku rurociągów nie ma żadnych dedykowanych 
regulacji dotyczących blendingu / przesyłu / dystrybucji  
H2. W network code Snamu jest ograniczenie do 0,5% wo- 
doru w ujęciu wagowym. Tym samym zapewne potrze- 
ba zmian regulacyjnych, żeby umożliwić wtłaczanie wo- 
doru do sieci.
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Strategia
W czerwcu 2020 r. niemiecki rząd federalny przyjął Na- 
tionale Wasserstoffstrategie (Krajową Strategię Wodo- 
rową). Nadrzędnym celem strategii jest zapewnienie 
przez państwo odpowiednich instrumentów i warunków 
do rozwoju sektora wodorowego w  różnych gałęziach 
gospodarki. Wodór został ujęty jako uniwersalny nośnik 
energii, który może być wykorzystywany w  ogniwach 
paliwowych, a  także jako medium do magazynowania 
energii ze źródeł odnawialnych. Jedynym rozwiązaniem, 
które zostało uznane jako zrównoważone w perspektywie 
długoterminowej jest wytwarzanie wodoru z elektrolizy 
w oparciu o odnawialne źródła energii. 

Ten tzw. „zielony wodór” będzie szczególnie promowany, 
jednak – ze względu na ścisłą integrację Niemiec z euro-
pejską infrastrukturą energetyczną – dopuszczony do 
wykorzystania będzie również wodór tzw. „niebieski” lub 
„turkusowy”, czyli będący efektem ubocznym produkcji  
przemysłowej w oparciu o gaz ziemny. Warto jednak od- 
notować, że z początkiem 2022 r. rozpoczęto dyskusję  
nad wykluczeniem produkcji tego rodzaju wodoru z me- 
chanizmów państwowego finansowania w ramach zapo-
wiadanej nowelizacji Krajowej Strategii Wodorowej. Chęć 
zmiany sygnalizował niemiecki wicekanclerz oraz mini-
ster gospodarki i ochrony klimatu. Jednakże ogłoszenie 
ostatecznej reformy strategii planuje się na koniec 2022 r. 
 
Do najważniejszych założeń strategii należy:

stworzenie rodzimego rynku technologii wodoro- 
wych w Niemczech przy jednoczesnym zabezpiecze- 
niu pozycji niemieckich firm na rynku międzynaro- 
dowym
rozwój rynku i postęp technologiczny poprzez zwięk-
szenie konkurencyjności i redukcję kosztów
ukierunkowanie produkcji przemysłowej na wykorzy-
stanie wodoru
wzmocnienie infrastruktury transportowej i dystry- 
bucyjnej (wykorzystanie istniejącej sieci gazowej i bu- 
dowa nowej)
wsparcie badań i  rozwoju oraz eksport technologii 
wodorowych
współpraca międzynarodowa i wymiana technologii, 
przy jednoczesnym zapewnieniu importu odpowied-
nich wolumenów.

Główne sektory/kierunki rozwoju 
gospodarki wodorowej
Strategia zakłada w pierwszej kolejności wzrost zapotrze- 
bowania na wodór w wysokoemisyjnym sektorze przemy- 
słowym (chemicznym, petrochemicznym i stalowym), co  

ma ułatwić dużym koncernom sprawniejszą dekarboni- 
zację. W  mniejszym stopniu planuje się wykorzystanie  
wodoru w  transporcie (głównie ciężkim i  publicznym)  
oraz ciepłownictwie. Brak możliwości krajowej produk- 
cji wodoru w ilościach zaspokajających zapotrzebowanie  
wiąże się z koniecznością importu znacznych wolume- 
nów z zagranicy (tj. Holandia, Norwegia, Ukraina, Afryka). 
Rodzi to potrzebę stworzenia międzynarodowego ryn- 
ku i  infrastruktury wodorowej, przy jednoczesnym za- 
gwarantowaniu technologii i finansowania ze strony Nie- 
miec. Publikacja strategii wodorowej Niemiec de facto  
zbiegła się w czasie z przejęciem przez nich prezyden-
cji w  Radzie Unii Europejskiej, a  wpływ polityki rządu 
w Berlinie widoczny jest w opublikowanej w lipcu 2020 r.  
strategii wodorowej Wspólnoty, której założenia w czę- 
ści odpowiadają założeniom niemieckim, m.in. sektory  
gospodarki wskazane w unijnej strategii jako kluczowe  
(przemysł chemiczny, petrochemiczny, hutnictwo i trans- 
port ciężki) są jednocześnie sektorami preferowanymi  
w strategii wodorowej Niemiec. Sprawne wdrażanie od- 
powiednich regulacji, na poziomie krajowym i unijnym,  
oraz różnych form wsparcia wynika z dążenia do osią- 
gnięcia pozycji lidera rynku w skali globalnej, szczegól- 
nie w stosunku do konkurencji z Azji. Ponadto koniecz- 
ność importu znacznych wolumenów wodoru w  przy- 
szłości i – co za tym idzie – z potrzeby integracji i dosto-
sowania infrastruktury w  ramach państw Wspólnoty, 
przekłada się na aktywność Niemiec w  tym obszarze 
w ramach unijnych prac legislacyjnych.

Dodatkowo, należy wskazać, że przyjęta w maju 2022 r.  
unijna strategia REPowerEU również kładzie nacisk za- 
równo na produkcję „zielonego” wodoru wewnątrz UE, jak 
i import tego nośnika energii spoza Wspólnoty (osiągając 
wskaźnik produkcji na poziomie 10 mln ton przy jedno-
czesnym imporcie 10 mln ton przed 2030 r.). Plan idzie 
więc w parze z niemieckimi zamierzeniami, sygnalizowa-
nymi w Krajowej Strategii Wodorowej z 2020 r. Co więcej, 
towarzyszący REPowerEU dokument EU External Energy 
Strategy typuje również perspektywicznych eksporte-
rów wodoru, wskazując m.in. na kierunek ukraiński jako 
jedną z możliwości, co również odpowiada niemieckim 
założeniom. 

Źródła produkcji wodoru 
Niemiecka strategia preferuje produkcję wodoru z elek- 
trolizy wody, czyli tzw. „zielonego wodoru”, co znajdu-
je odzwierciedlenie w  opisanych systemach wsparcia. 
Niemniej, rząd federalny dopuszcza także wykorzystanie 
wodoru neutralnego pod względem emisji, pochodzącego 
z innych źródeł niż energia wiatrowa lub słoneczna, czyli 
tzw. „niebieskiego” i „turkusowego”.

NIEMCy
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Rządowe cele w zakresie zainstalowanej mocy elektroli-
zerów przedstawiono na poniższym wykresie. 

Prognozowane zapotrzebowanie na wodór w  2030 r. 
ma wynieść 90-110 TWh. Do 2050 r. przewiduje się pro-
dukcję wodoru na poziomie 1,800-2,500 TWh, z czego 
ok. 600 TWh zapotrzebowania na wodór ma zapewnić 

przemysł chemiczny. W 2021 r., w ramach dyskusji nad 
nowelizacją Krajowej Strategii Wodorowej, pojawiła się 
także potencjalna koncepcja zwiększenia ambicji w tym 
zakresie – instalując 10 GW przed 2030 r. Ten cel został 
nakreślony w umowie koalicyjnej nowego rządu w listopa-
dzie 2021 r., choć nie został zaimplementowany w samym 
dokumencie.

Wykres 1.  
Docelowa zainstalowana moc elektrolizerów w latach 2030-2040 wg Krajowej Strategii Wodorowej
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Obecne i planowane wsparcie 
Realizację założeń strategii ma zapewnić komisja składa-
jąca się z sekretarzy stanu z zaangażowanych ministerstw 
(gospodarki i energii, środowiska oraz edukacji i badań 
naukowych) oraz wspierająca ją Krajowa Rada ds. Wodoru 
utworzona przez rząd i składająca się z przedstawicieli 
świata biznesu i nauki. Dodatkowo rząd powoła Centrum 
Koordynacyjne ds. Wodoru, które będzie wspierać ww. 
podmioty oraz monitorować postępy wdrażania poszcze-
gólnych założeń strategii. Powołana zostanie także grupa 
robocza odpowiadająca za współpracę między organami 
federalnymi a związkowymi.

W strategii wodorowej zostało ujętych 38 środków wspie- 
rających wdrażanie jej głównych założeń. Jednym z ele-
mentów wsparcia rynku ma być zwolnienie operatorów 
elektrolizerów z opłaty OZE. W przemyśle rząd zamie-
rza wspierać finansowo inwestycje zarówno w  zakup, 
jak i  eksploatację elektrolizerów, a  także rekompenso-
wać producentom stali straty wynikające ze stosowania 
wodoru zamiast węgla. W sektorze transportu zaplano-
wano m.in. dopłaty do zakupu pojazdów wodorowych,  
ustalenie minimalnego udziału OZE w zużywanych pali- 
wach, a także zobowiązanie linii lotniczych do stosowa- 
nia paliwa z minimum 2% domieszką syntetycznej kero-
zyny. Na etapie wdrażania rozwiązań wodorowych na 
szerszą skalę w transporcie osobowym ma być zapew-
nione wsparcie finansowe na potrzeby rozwoju sieci 
stacji tankowania wodoru. Niemiecka strategia wodorowa 
przewiduje łączne wsparcie rozwoju rynku wodorowego 

w wysokości 9 mld EUR, z czego 7 mld ma być przezna-
czone na projekty krajowe, a 2 mld na projekty w krajach 
partnerskich (Maroko, Ukraina).

Projekty
W styczniu 2021 r. federalne ministerstwo ds. edukacji  
i badań przedstawiło trzy zakrojone na szeroką skalę pro-
jekty dotyczące „zielonego wodoru”, skoncentrowane na 
produkcji elektrolizerów, udziału energii z morskich farm 
wiatrowych i transportu wodoru. Projekty o wartości 700 
mln EUR mają zakończyć się w 2025 r. 

W maju 2021 r. federalne ministerstwa gospodarki i ener- 
gii (niem. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 
BMWi) oraz transportu i infrastruktury cyfrowej (niem.  
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 
BMVI) ogłosiły listę 62 projektów, które mają zostać sfi-
nansowane jako IPCEI – w  ramach unijnej inwestycji  
w technologie wodorowe. Niemcy mają zapewnić ponad 
8 mld EUR na projekty obejmujące cały łańcuch wartości, 
od wytwarzania i  transportu wodoru po zastosowania 
przemysłowe. Realizowane projekty znajdą zastosowanie 
głównie w sektorze przemysłowym (stalowym i chemicz-
nym), ale także w transporcie. W lipcu 2022 r. Komisja 
Europejska zatwierdziła 4 ze zgłoszonych niemieckich 
projektów (pozostałe są wciąż rozpatrywane). 

Z  kolei federalne ministerstwo edukacji i  badań nau- 
kowych (niem. Bundesministerium für Bildung und For- 
schung, BMBF) w  sierpniu przekazało dofinansowanie  
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w wysokości 100 mln EUR na projekt o nazwie H2Mare.  
W ramach projektu opracowywane są technologie pro-
dukcji „zielonego” wodoru z turbin wiatrowych na morzu.

Niemieckie przedsiębiorstwa są również zaangażowa-
ne w projekty wodorowe we współpracy m.in. z Arabią 
Saudyjską, Maroko czy Namibią. W 2021 r. ogłoszono za- 
miar powstania Środkowoeuropejskiego Korytarza Wo- 
dorowego, transportującego ten nośnik energii z Ukrainy 
do Niemiec przez Czechy i Słowację, a w marcu 2022 r. 
podpisano porozumienia o współpracy wodorowej z Nor- 
wegią i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. 

Warto wspomnieć o dotychczas największym projekcie 
dotyczącym importu wodoru do Niemiec, a mianowicie 
kooperacji niemieckiego EON z australijskim koncernem 
FFI. Podpisana w marcu 2022 r. umowa zakłada, że dosta-
wy wodoru rozpoczną się w 2024 r., a w perspektywie 
2030 r. osiągną poziom 5 mln t/r. 

Import wodoru ma być ułatwiony m.in. dzięki realizacji 
programu „H2Global”. Koncepcja, ogłoszona w kwietniu 
2021 r., polega na utworzeniu platformy pośredniczącej 
między producentami a nabywcami „zielonego” wodoru. 
Inicjatywa ma umożliwiać zawieranie umów długotermi-
nowych – HPA (na okres 10 lat) oraz krótkoterminowych 
– HAS (na okres 1 roku).

Program H2Global otrzymał dofinansowanie 1 mld EUR  
w ramach niemieckiej strategii wodorowej. 20 grudnia 
2021 r. Komisja Europejska zaaprobowała ww. program. 

5 października 2021 r. niemieckie Ministerstwo Gospo- 
darki i Energii opublikowało dyrektywę informującą o za- 
miarze przeznaczenia 350 mln EUR do roku 2024 na 
rozwój zagranicznych projektów wodorowych realizo-
wanych poza UE. W odróżnieniu od H2 Global, omawiany 
dokument stawia nacisk przede wszystkim na promocję  
rodzimych technologii w ramach finansowanych projek- 
tów. Lokalizacja danego projektu, o czym mowa w oficjal-
nym dokumencie, jest przy tym drugorzędna. Dyrektywa 
stanowiła uzupełnienie Krajowej Strategii Wodorowej. 

Wraz z nowelizacją w lipcu 2022 r. ustawą o odnawialnych 
źródłach energii (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) 
ogłoszono również dwa przetargi na koncepcję magazy-
nowania wodoru (do 4,4 GW) oraz generacji tego nośnika 
energii ze źródeł odnawialnych (o mocy 4,4 GW). 

Stan legislacji – istniejące akty prawe, 
postulowane lub planowane zmiany
Aktualnie obowiązujące ustawodawstwo niemieckie w za- 
kresie wodoru przewiduje wyłącznie produkcję wodoru  
w procesie elektrolizy wody, a dodatkowo faworyzuje wo- 

dór wytworzony w procesie elektrolizy wykorzystującej  
energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych (tzw. zie- 
lony wodór). Obecnie obowiązujące przepisy – prawo 
energetyczne (Energiewirtschaftsgesetz) oraz ustawa  
o  odnawialnych źródłach energii (Erneuerbare-Ener- 
gien-Gesetz, EEG), znowelizowane odpowiednio w  lip- 
cu 2021 r. oraz w  lipcu 2022 r. – definiują wodór jako 
„niezależny nośnik energii”, odseparowany od gazu, ale 
wyłącznie w  przypadku transportu tegoż za pomocą 
wodorociągów transportujących „czysty” pierwiastek. 
Blending z gazem oraz transport w gazociągach, nieza-
leżnie od pochodzenia wodoru, skutkuje stosowaniem 
definicji „gazu”. 

Jednocześnie istniejąca legislacja określa, że opłaty za 
konsumpcję energii elektrycznej wykorzystywanej w pro- 
dukcji wodoru w procesie elektrolizy wody podlegają czę-
ściowemu zwolnieniu z dopłaty na rzecz odnawialnych 
źródeł energii (EEG-Umlage, tzw. dopłata OZE) – pod 
pewnymi dodatkowymi warunkami ulega ona ograni-
czeniu do 15% wysokości. Warto przy tym wspomnieć, że 
w ramach nowelizacji EEG z lipca 2022 r. podjęto decyzję 
o zniesieniu dopłaty OZE do zera dla całości odbiorców 
końcowych, zaś sam mechanizm ma zostać zniesiony od 
2023 r., co wpłynie również na zarówno produkcję, jak 
i zużycie „zielonego” wodoru. 

Ponadto zgodnie z ustawą o kogeneracji (Kraft-Wärme- 
Kopplungsgesetz) energia elektryczna zużywana w pro-
dukcji zielonego wodoru jest całkowicie zwolniona z tzw. 
opłaty kogeneracyjnej (KWKG-Umlage). Niemiecka strate-
gia wodorowa przewiduje również, że energia elektryczna 
zużywana w produkcji zielonego wodoru będzie podlega-
ła szerszym zwolnieniom, m.in. podatkowym. 

24 lipca 2021 r. parlament niemiecki przyjął projekt no- 
welizacji ustawy Energiewirtschaftsgesetz (Prawo ener- 
getyczne), który ustanowił prawną definicję dla sieci  
wodorociągowej (dostępnej dla zainteresowanych odbior- 
ców), magazynów tego nośnika energii czy innej wodo-
rowej infrastruktury. Wprowadzono także regulacje do- 
tyczące konwersji sieci gazowej na wodorową. W ten spo- 
sób w niemieckim prawie wyodrębniono infrastrukturę 
wodorową od sieci gazu ziemnego, tworząc odseparowa-
ne normy regulacyjne. Dodatkowo, nowelizacje nadały 
także rządowi możliwość definiowania wymagań doty-
czących produkcji „zielonego” wodoru, co ma na celu 
zapewnienie określonych standardów niezbędnych do 
spełnienia, aby skategoryzować daną produkcję jako 
„zieloną”. Niemcy jednocześnie podkreślają, że przepisy 
dotyczące wodoru mają charakter tymczasowy i  będą 
obowiązywać do czasu powstania odpowiednich regula-
cji na poziomie Unii Europejskiej, co powinno nastąpić na 
przełomie 2022 i 2023 r. 



39

Strategia
W lipcu 2022 r. rząd Wielkiej Brytanii opublikował aktuali-
zację Hydrogen Strategy update to the market (Strategii 
Wodorowej). Główne założenia zawarte w niej oraz w Bry- 
tyjskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego (British 
Energy Security Strategy) z kwietnia 2022 r. to: 

zwiększenie mocy produkcyjnych wodoru do 10 GW 
do roku 2030 (z czego minimum połowa pochodzić 
ma z elektrolizy) – jest to ilość dwukrotnie większa 
niż zakładano pierwotnie w UK Hydrogen Strategy
uruchomienie wspólnej rundy przyznawania środków 
dla funduszy Net Zero Hydrogen Fund i The Hydrogen 
Business Model (podpisanie umów od 2023 r.) oraz 
coroczne rundy dla HBM 
do 1 GW wodoru zielonego” (elektroliza) i 1 GW wodo- 
ru „niebieskiego” (z CCUS) – uruchomione lub w bu- 
dowie do 2025 r. 
stworzenie do 2025 r. projektu nowych modeli bizne- 
sowych dla infrastruktury transportu i magazynowa-
nia wodoru (T&S) oraz wdrożenie ich do roku 2030
ustanowienie do 2025 r. systemu certyfikacji wodoru 
podjęcie w 2023 r. decyzji w kwestii blendingu wodo- 
ru (do 20% objętości) w brytyjskich sieciach gazo- 
wych, a w przypadku pozytywnej decyzji – rozpoczę-
cie blendingu na skalę komercyjną w 2025 r. 
kontynuowanie wsparcia dla badań i rozwoju innowa-
cji w dziedzinie dekarbonizacji transportu lądowego, 
morskiego i lotnictwa
pierwsze próby produkcji ciepła z wodoru (w 2023 r. 
– w obrębie osiedla, natomiast w 2025 r. – w obrębie 
wioski oraz w 2030 r. plan pilotażowy dla miasta)
240–500 TWh produkcji wodoru niskoemisyjnego do 
roku 2050 

Główne sektory/kierunki rozwoju 
gospodarki wodorowej
Wodór będzie odgrywał kluczową rolę w brytyjskiej ener- 
getyce, wspierając dążenia do redukcji emisji CO2, do rea- 
lizacji celu zerowej emisji netto do 2050 r., a także osią- 
gnięciu bezpieczeństwa energetycznego i niezależności  
od paliw kopalnych. Brytyjczycy planują dążyć do zwięk- 
szenia swoich możliwości eksportowych, a nawet stać się  
światowym liderem w zakresie rozwoju gospodarki wo- 
dorowej. Aktualnie koncentrują się jednak przede wszys- 
tkim na rozwoju krajowym, skupiając się na czterech 
obszarach: przemyśle (ocenia się, że zapotrzebowanie  
na wodór w 2035 r. mogłoby wynieść 25-45 TWh), trans-
porcie (20-45 TWh w 2035 r.), energetyce (10-30 TWh 
w 2035 r.) oraz potencjalnie w ciepłownictwie (0-45 TWh  
w 2035 r.). Szacuje się też, że w 2050 r. wodór może po- 
kryć 20-35% końcowego zużycia energii Wielkiej Brytanii 

(250-460 TWh rocznie – co jest porównywalne z obec-
nym zużyciem energii elektrycznej). 

Źródła produkcji wodoru
Strategia Wielkiej Brytanii preferuje produkcję wodoru  
z elektrolizy oraz reforming metanu pochodzącego z ga- 
zu ziemnego z wykorzystaniem CCUS, co potwierdzają 
obecne systemy wsparcia. Aktualnie wodór jest produko-
wany w 30 punktach na terenie Wielkiej Brytanii, których 
szacowana zdolność produkcyjna wynosi 2,5 GW (wodoru 
„szarego”). Około 2/3 produkowanego wodoru jest pozy-
skiwane jako efekt uboczny procesów przemysłowych. 
Pozostała część jest wytwarzana poprzez parowy refor-
ming metanu bez użycia CCS – plany dekarbonizacji 
produkcji wymuszają na producentach potrzebę zmiany 
metody, modernizację technologii lub zakup nowego 
niskoemisyjnego wodoru. Rządowe założenia dotyczą-
ce produkcji wodoru na kolejne lata skupiają się przede 
wszystkim na wodorze „zielonym” i „niebieskim”, choć nie 
wykluczają też innych metod produkcji. Wykorzystywany 
w  Wielkiej Brytanii gaz ziemny pochodzi z  krajowego 
wydobycia oraz z importu (rurociągowy i terminale LNG). 
W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz ożywienia 
gospodarki po pandemii, hurtowe ceny gazu w UK zna-
cząco wzrosły, jednak projekty dotyczące produkcji H2 

z reformingu metanu mają rozpocząć się dopiero po 2025 
r. Brytyjski rząd ma nadzieję na ustabilizowanie do tego 
czasu sytuacji gospodarczej i  politycznej, co powinno 
przełożyć się na spadek cen gazu ziemnego. W dłuższej 
perspektywie (po 2030 r.) w  miarę zwiększania wyko-
rzystania OZE i energii jądrowej istnieje możliwość, by 
wykorzystać nadwyżki wytwarzanej energii elektrycz-
nej do produkcji wodoru. Dostrzega się w tym zakresie 
również potencjał energii jądrowej (która już obecnie 
może zasilać elektrolizery, a w przyszłości być wykorzy-
stywana w elektrolizerach wysokotemperaturowych lub 
termochemicznym rozkładzie wody), a  także biomasy. 
W  założeniach rządowych w  2050 r. zapotrzebowanie 
na wodór wskazywane jest na poziomie 250-460 TWh. 
Według prognoz reforming metanu z CCUS mógłby wów-
czas dostarczyć 10-335 TWh wodoru, elektroliza 20-135 
TWh, natomiast BECCS 50-100 TWh. Analizy z  2021 r. 
przewidywały zwiększanie mocy produkcji wodoru od 
5GW w 2030 r. do 7-20 GW w 2035 r. i 15-60 GW w 2050 r.,  
jednak w  kwietniu bieżącego roku rząd zadeklarował 
podwojenie mocy produkcji do 10 GW w 2030 r. 

Obecne i planowane wsparcie finansowe
Wodór jest priorytetowym obszarem w  wartym 1 mld 
GBP Net Zero Innovation Portfolio, funduszu ogłoszo-
nym w listopadzie 2020 r. w ramach The Ten Point Plan 
for a Green Industrial Revolution i wspierającym rozwój 

WIELKA BRyTANIA
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technologii niskoemisyjnych. Plan zakładał uruchomienie 
programu Net Zero Hydrogen Fund (NZHF) w wysokości 
240 mln GBP na wsparcie rozwoju i wdrożenia projek- 
tów produkcji niskoemisyjnego wodoru. Założenia te pot- 
wierdziły UK Hydrogen Strategy oraz Energy Security 
Strategy. Obecnie istnieje już szereg projektów i konkur- 
sów z rządowym finansowaniem wspierających gospo-
darkę wodorową. Obejmują one działania oraz badania 
nad innowacjami w sektorze transportu (m.in. pojazdy 
z wodorowymi ogniwami paliwowymi i stacje ładowania, 
dekarbonizacja transportu morskiego i lotniczego), sek-
torze przemysłu (m.in. Industrial Hydrogen Accelerator 
Programme (IHA) – wynoszący 26 mln GBP na wsparcie 
projektów badających możliwości produkcji i wykorzy-
stania niskoemisyjnego wodoru w przemyśle) oraz w sek- 
torze ciepłowniczym (m.in. program Hydrogen Skills and 
Standards for Heat, mający opracować normy dotyczą-
ce wymagań technicznych oraz szkolenia personelu). 
20 lipca 2022 r. otwarto wspólną rundę dla dwóch klu-
czowych programów finansowania produkcji wodoru: 
wspomnianego NZHF oraz The Hydrogen Business Model 
(HBM) o wartości 100 mln GBP z funduszy podatkowych, 
wspierający inwestycje w produkcję niskoemisyjnego wo- 
doru poprzez zapewnienie producentom stałych docho- 
dów – dotacja ma pokryć różnicę między kosztem pro- 
dukcji a wartością rynkową. W przyszłości planowane są 
coroczne rundy HBM dla wodoru z elektrolizy. 

Projekty
Spośród wielu prowadzonych projektów można wyróżnić:

Gigastack 
– kilkuletni projekt z rządowym wsparciem w wyso- 
kości 7,5 mln GBP, znajdujący się obecnie w trzeciej 
fazie realizacji. W ramach niego połączona zostanie 
jedna z największych na świecie morskich farm wia- 
trowych (Hornsea 2) z  największą brytyjską strefą  
przemysłową (Humber). Projekt ma ukazać możliwoś- 
ci obniżenia kosztów produkcji wodoru z elektrolizy 
oraz dekarbonizacji dużych klastrów przemysłowych. 
Dotychczas opracowano innowacyjną technologię  
modułowego stosu elektrolizera o mocy 5MW, któ- 
ra umożliwi stworzenie – i wdrożenie w 2025 r. – sys- 
temu elektrolizera o mocy 100 MW (złożonego z 20 
modułów po 5 MW), który będzie zasilany przez mor- 
ską energię wiatrową. Koszty takiego systemu elek- 
trolizera wynosić będą mniej niż 400 GBP/kW.

ERM Dolphyn 
(Deepwater Offshore Local Production of Hydrogen) 
– jest to projekt łączący pływającą turbinę wiatrową, 
jednostkę odsalania wody i elektrolizer. Wodór pro- 
dukowany na platformie ma być następnie transpor- 
towany rurociągiem na ląd. Na początku 2022 r. 

zostało przyznane rządowe dofinansowanie 3,12 mln  
GBP, co pozwoli na wdrożenie prototypowego syste- 
mu o mocy 2MW. Przed 2030 r. planowe jest wdra- 
żanie systemów o mocy 10 MW. 

Whitelee Green Hydrogen for Glasgow 
– projekt wsparty przez rząd kwotą 9,4 mln GBP, 
zlokalizowany w pobliżu farmy wiatrowej Whitelee. 
Zakłada on produkcję (2,5-4 tony H2 dziennie) oraz 
magazynowanie wodoru w ilości umożliwiającej zao- 
patrywanie lokalnych autobusów w zeroemisyjne pa- 
liwo.

Project Union 
– działający w zakresie opracowywania sieci prze- 
syłowej wodoru, uwzględniającej zarówno istniejące 
sieci, jak i budowę nowych – łącznie o długości 2 tys.  
km. W początkowej fazie do 2030 r. projekt ma po- 
łączyć strategiczne zakłady produkcji, w tym klastry 
przemysłowe 

Tees Valley Hydrogen Hub 
– sfinansowany przez rząd kwotą 3 mln GBP, pilota- 
żowy program węzła transportu wodoru

Hydrogen Transport Programme 
– o wartości 23 mln GBP, działający w obszarze mo- 
dernizacji i budowy stacji tankowania oraz pojazdów 
napędzanych wodorem 

The Hydrogen BECCS Innovation Programme 
– z rządowym finansowaniem 5 mln GBP na wsparcie 
technologii wytwarzania wodoru z biomasy i odpa-
dów z zastosowaniem CCS 

Ponadto Wielka Brytania zaangażowana jest w między-
narodowe działania na rzecz klimatu, takie jak: ACT, COP, 
Clean Hydrogen Mission. 

Stan legislacji – istniejące akty prawe, 
postulowane lub planowane zmiany
W Wielkiej Brytanii brakuje wciąż konkretnych regulacji 
prawnych przeznaczonych dla projektów wodorowych. 
Zarówno UK Hydrogen Strategy (z  17 sierpnia 2021 r.), 
jak i jej aktualizacja (20 lipca 2022 r.) oraz mapa drogowa  
dla inwestorów (8 kwietnia 2022 r.) mówią o potrzebie 
określenia i wdrożenia zmian w obecnym prawodawstwie 
oraz stworzenia ram regulacyjnych i rynkowych dedy- 
kowanych dla wodoru. Obecnie trwają prace i konsulta- 
cje, powołano również Hydrogen Regulators Forum, by 
określić zakres regulacji pozaekonomicznych. Nie są 
jednak deklarowane konkretne daty wdrożenia zmian, 
a  jedynie plany, by w większości stało się to do 2030 r.  
6 lipca 2022 r., do Parlamentu wprowadzony został 
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projekt ustawy The Energy Bill 2022, który częściowo 
(szczególnie część druga) poświęcony jest CCUS i pro-
dukcji wodoru. Obecnie wodór jest ujmowany w ramach 
definicji „gazu” i podlega pod ustawę Gas Act z  1986 r. 
Organem odpowiedzialnym za regulację rynku gazu jest 
Urząd ds. Rynków Gazu i Energii Elektrycznej, działają-
cy poprzez Biuro ds. Rynków Gazu i Energii Elektrycznej 
(Ofgem), będzie on zatem wydawał koncesje również 
na transport i dostarczanie wodoru. Ponadto odbiorcy  
koncesji powinni być zobowiązani do przestrzegania ko- 
deksów branżowych, takich jak w przypadku licencjobior- 

ców gazu. Z kolei Gas Safety (Management) Regulations 
z 1996 r. normuje kwestię transportu wodoru gazociągiem 
poprzez blending, gdzie stężenie wodoru nie może obec-
nie przekraczać 0,1%. Trwają jednak testy i zakłada się, że 
w 2023 r. zostanie podjęta decyzja w sprawie zwiększe-
nia ilości H2 w przesyłanym gazie ziemnym do 20%, co 
wymusiłoby zmiany w regulacji. Jeśli zaś chodzi o trans-
port lądowy, a także produkcję i magazynowanie wodoru, 
to w chwili obecnej również podlega on istniejącym regu-
lacjom – jako gaz i substancja niebezpieczna.
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Celem przewodnim japońskiej strategii wodorowej13 jest 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zgodnego  
z przyjętymi zobowiązaniami w zakresie ochrony kli- 
matu. Japonia dostrzega szanse dekarbonizacji gospo-
darki poprzez rozwój technologii wodorowych. Strategia 
wodorowa stanowi kluczowy element realizacji japońskiej 
polityki energetycznej (3E+S), której filarami są: bezpie- 
czeństwo energetyczne, efektywność ekonomiczna, śro-
dowisko i bezpieczeństwo państwa. 

Obecnie Japonia wytwarza wodór jako produkt uboczny 
m.in. z reformingu gazu ziemnego, który z kolei impor-
tuje, ale dąży do dywersyfikacji źródeł energii. Strategia 
zakłada zarówno krajowe wytwarzanie OZE, jak i import,  
ale z uwagi na potrzebę stabilizacji dostaw energii od- 
nawialnej Japonia chce być liderem technologii maga-
zynowania. Potencjał wykorzystania wodoru wskazano 
także w transporcie i przemyśle (sektorach o najwyższej 
emisji). 

Wodór będzie pełnił wiodącą rolę w realizacji ww. kon- 
cepcji 3E+S. W zakresie bezpieczeństwa państwa, plano- 
wane jest podjęcie działań eliminujących związane z wodo- 
rem ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się wodoru jako 
gazu o szybkiej palności. W kontekście bezpieczeństwa 
energetycznego, ze względu na znikome krajowe zasoby  
energetyczne, przewidywany jest import wodoru, co na- 
leży odczytywać jako ważny impuls dla współpracy gos- 
podarczej polsko-japońskiej. Podniesienie efektywno-
ści ekonomicznej oznacza dążenie do zwiększenia skali  
udziału wodoru, który docelowo powinien być tańszy 

jAPONIA
niż paliwa konwencjonalne. Ostatnim, łączącym powyż-
sze cele, założeniem jest troska o środowisko naturalne 
poprzez zastąpienie źródeł emisyjnych wodorem. 

Japonia stawia na międzynarodową współpracę wodo-
rową, co rozumie jako swój aktywny udział w globalnym 
wyścigu do osiągnięcia neutralności klimatycznej i dzie- 
lenie się dobrymi praktykami z innymi państwami. Zosta- 
ła już uruchomiona inicjatywa Hydrogen Council14, której 
celem jest utworzenie rynku wodoru o szacowanej war-
tości 2,5 bln USD i możliwości zapewnienia 30 mln miejsc 
pracy. Wkład Japonii w tę inicjatywę to wykorzystanie 
zdobytej wiedzy i doświadczeń w prowadzonych od lat 
badaniach nad rozwojem technologii wodorowych. 

Realizacja celów zawartych w strategii wodorowej wy- 
maga przyjęcia stosownych regulacji prawnych. Obecnie 
w japońskim systemie prawnym nie ma ustawy szcze-
gólnej dedykowanej wodorowi. Został on uregulowany 
fragmentarycznie i jest kwalifikowany jako gaz wysokoci-
śnieniowy15, którego produkcja lub magazynowanie pod- 
lega reglamentacji. Ponadto, ze względu na kwalifikację 
urządzeń wykorzystywanych do reformingu parowego 
dla produkcji wodoru jako generatory gazu, podlegają 
one kontroli i okresowym pomiarom zanieczyszczeń16. 
Wykorzystanie wodoru w transporcie podlega także licz- 
nym ograniczeniom ze względu na właściwości łatwopal-
ne. Jednak aktualnie trwają prace nad rewizją przepisów 
w celu dynamicznego rozwoju rynku wodoru17. 

13 Japan Ministerial Council on Renewable Energy, Basic Hydrogen Strategy, 2017, 
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Basic%20Hydrogen%20Strategy%20%28EN%29.pdf
14 Zob. https://hydrogencouncil.com/en/
15 Zob. art. 2 pkt 4 japońskiej ustawy o bezpieczeństwie gazów wysokociśnieniowych z dnia 7 czerwca 1951 r. (Nr. 204),  
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/1974#je_ch1at2 j
16 Zob. art. 15 japońskiego rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie kontroli zanieczyszczeń powietrza z dnia 22 czerwca 1971 r. (Nr. 1),  
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3563/en 
17 Zob. CMS, Hydrogen law, regulations & strategy in Japan, 
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-hydrogen/japan 
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STANy ZjEDNOCZONE 

Stany Zjednoczone w wydanej strategii wodorowej18 

przedstawiły plany w zakresie budowy niskoemisyjnej  
gospodarki wodorowej, która zakłada wykorzystanie nis- 
ko- i zeromisyjnych źródeł energii do produkcji wodoru. 
Wodór ma znaleźć wielokierunkowe zastosowanie, m.in. 
do magazynowania energii i w transporcie. Obecnie pro-
dukcja wodoru w Stanach Zjednoczonych odbywa się przy 
wykorzystaniu w 99% źródeł emisyjnych, a pozyskiwanie 
wodoru z energetyki wiatrowej czy jądrowej szacowane 
jest jako 2,5-4-krotnie droższe. W strategii wskazano, że 
silne wsparcie dla rozwoju wodoru w Europie powodu-
je jego konkurencyjność na rynku globalnym i rosnące 
zapotrzebowanie państw trzecich na import europejskie-
go wodoru. To niewątpliwie ważny sygnał dla Polski. 

Strategia wskazuje liczne korzyści wynikające z szerokie-
go spektrum zastosowania wodoru. W przemyśle wodór 
ma zdolność zastąpienia koksu i gazu ziemnego, a także 
dekarbonizacji sektorów energochłonnych. Zastosowanie 
wodoru w transporcie pozwoliłoby na zwiększenie jego 
wydajności i obniżenie emisji (w szczególności transpor-
tu ciężkiego i publicznego). W energetyce wodór może 
zostać zatłoczony do sieci gazowych, ale przewidywane 
jest także utworzenie sieci wodorowych (unbundling). 
Kluczowe jest także wykorzystanie wodoru do magazy-
nowania energii i stabilizacji sieci ze względu na zdolność 
długoterminowego przechowywania energii. W strategii 
zidentyfikowano także wyzwania, jak np. wdrożenie tech-
nologii oczyszczania wodoru w przypadku jego przesyłu 
jako mieszanki w sieciach gazu ziemnego (w tym wzglę-
dzie planowane są dalsze badania). 

Drugim amerykańskim aktem strategicznym dla rozwoju  
gospodarki wodorowej jest program wodorowy19. Iden- 
tyfikuje on potrzeby rynkowe, które może zaspokoić wy- 

18 U.S. Department of Energy, Hydrogen Strategy, Enabling A Low-Carbon Economy, 2020, 
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2020/07/f76/USDOE_FE_Hydrogen_Strategy_July2020.pdff
19 Z U.S. Department of Energy, Hydrogen Program Plan, 2020, https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/hydrogen-program-plan-2020.pdf
20 Zob. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Zielony wodór z OZE w Polsce, 2021, s. 150, 
https://dise.org.pl/Raport-Zielony-Wodor-z-OZE.pdf
21 Zob. HyDeal Initiative, https://www.ghcoalition.org/hydeal-la
22 Projekt ustawy, Clean Hydrogen Energy Act, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4909/text 
23 Projektowana definicja czystego wodoru: the terms ‘clean hydrogen’ and ‘hydrogen’ mean hydrogen produced in compliance with the greenhouse  
gas emissions standard established under section 822(a), including production from any fuel source.

korzystanie wodoru. W tym względzie można wskazać 
zastosowanie wodoru w: 

transporcie – w przewozie kolejowym, lotniczym i mor- 
skim 
sektorze chemicznym – do produkcji stali, cementu, 
ogrzewania przemysłowego 
energetyce – do produkcji ogniw paliwowych, spa-
lania wodoru, długoterminowego magazynowania 
energii 
integracji systemu energetycznego – do hybrydowych 
technologii: jądrowo-wodorowych, gazowo-węglowo-
-wodorowych czy mieszanin wodorowych. 

Realizacja działań wskazanych w planie ma pozwolić  
przede wszystkim na: obniżenie kosztów technologii wo- 
dorowych, komercjalizację nowych technologii w tym 
zakresie i utworzenie silnego łańcucha gospodarki wodo- 
rowej20. 

Obecnie amerykański przemysł coraz bardziej inwestuje 
w projekty wodorowe (m.in. w zakresie magazynowania 
energii). Widoczne jest zaangażowanie w rozwój wodoru 
nie tylko na poziomie centralnym, ale także lokalnym. 
Przykładem może być Los Angeles, które planuje zostać 
pierwszym amerykańskim miastem wytwarzającym ener-
gię elektryczną z odnawialnego wodoru21.
 
Z perspektywy legislacyjnej warto wskazać, że amery- 
kański Kongres proceduje ustawę22, na mocy której infra-
struktura wodorowa ma uzyskać wsparcie. Planowane są 
inwestycje w huby wodorowe. W drodze niniejszej usta- 
wy ma również zostać wprowadzona definicja legalna 
wodoru23, dopuszczająca produkcję wodoru spełniające-
go określone kryteria emisyjności. 
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II.
Propozycja rozwiązań 
regulacyjnych – prawo 
wodorowe
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OPIS STANU FAKTyCZNEGO RyNKU WODORU  
W POLSCE ORAZ OMóWIENIE ZAŁOżEń  
POLSKIEj STRATEGII WODOROWEj 

Kontrybucją do realizacji celów ustanowionych w Unijnej 
Strategii Wodorowej na poziomie krajowym jest Polska 
Strategia Wodorowa do 2030 r. z perspektywą do roku 
204024. Dokument ten został uchwalony przez Radę Mi- 
nistrów w październiku 2021 r. i jest dotychczas najbar-
dziej szczegółową regulacją odnoszącą się do technologii 
wodorowych w Polsce. 

Głównymi wskaźnikami realizacji założeń Polskiej Stra- 
tegii Wodorowej do 2030 r. mają być następujące cele:

zainstalowana moc instalacji do produkcji wodoru 
odnawialnego: 50 MW do 2025 r. i 2GW do 2030 r.
liczba dolin wodorowych: co najmniej 5
liczba będących w użyciu autobusów wodorowych: 
100-250 do 2025 r. i 800-1000 do 2030 r.
liczba stacji wodoru: min. 32 do 2025 r.
stworzenie Ekosystemu Innowacji Dolin Wodorowych
utworzenie Centrum Technologii Wodorowych.

Polski rząd planuje przeznaczyć około 11 miliardów zło-
tych w latach 2021-2030 na realizację celów wskazanych 
w Polskiej Strategii Wodorowej. Głównym obszarem wy-
datkowania będzie sfinansowanie inwestycji w zakresie in- 
stalacji elektrolizy oraz zakupu autobusów wodorowych.  
Jednym z kluczowych podmiotów finansujących transfor- 
mację wodorową w Polsce może być Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 
który już dzisiaj oferuje preferencyjne finansowanie 
zwrotne lub granty na rozwój technologii wodorowych  
w kraju. Należy oczekiwać, że oferta finansowania dla 
rozwoju wodoru w Polsce będzie w przyszłości uzu-
pełniona przez regulowany system wsparcia np. aukcje 
wodorowe, które już powstają w innych państwa UE (np. 
Niemcy i Rumunia).
 

Dane statystyczne wskazują, że Polska jest trzecim co do 
wielkość producentem wodoru w Unii Europejskiej, tuż 
za Niemcami i Holandią. Niemniej należy przypomnieć, że 
udział wodoru odnawialnego lub niskoemisyjnego w cał- 
kowitej rocznej produkcji jest obecnie bliskie zera (moż-
liwe jedynie instalacje testowe lub badawcze). Roczna 
produkcja wodoru w Polsce wynosi ok. 1,3 miliona ton. 
Produkcja wodoru w Polsce ma miejsce głównie w dużych 
zakładach przemysłowych w procesie reformingu paro-
wego gazu ziemnego, gdzie wodór jest wykorzystywany  
w procesach przemysłowych. Wodór ten jest klasyfiko-
wany jako „szary” i będzie musiał podlegać stopniowemu 
zastąpieniu przez mniej emisyjne rodzaje wodoru ze wzglę- 
du na politykę klimatyczną UE, wyrażoną m.in. w Unijnej 
Strategii Wodorowej.

POLSKA STRATEGIA WODOROWA

24 Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
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Wykres 2.  
Roczna produkcja wodoru w 10 państwach UE (Mt)
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Źródło: Komisja Europejska

Kalkulacje przedstawione przez Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska opublikowane w ramach Polskiej Strategii 
Wodorowej wskazują, że największym producentem wo- 
doru w Polsce jest Grupa Kapitałowa Grupa Azoty S.A., 
która rocznie wytwarza ok. 420 tys. ton tego surowca. 
Udział tej spółki w rynku sięga 32,3%. Następne w kolej-
ności są Koksownie JSW – Zdzieszowice oraz Przyjaźń, 
z udziałem ok. 11,5%, produkcja ok. 149 tys. ton/rok oraz 

Grupa Orlen, z udziałem ok. 15,2 %, produkcja ok. 200 tys. 
ton/rok. Reszta produkcji wodoru w  Polsce jest reali-
zowana przez rozproszone podmioty, które stanowią 
około 41% rynku. Należy zaznaczyć, że wyżej wymienio-
ne podmioty mogą być pionierami rozwoju gospodarki 
wodorowej w  Polsce, realizując projekty konsorcjalne 
z  mniejszymi firmami zarówno po stronie podaży, jak 
i popytu. 

Wykres 3.  
Struktura procentowa produkcji wodoru w Polsce 2021 r.
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Źródło: Polska Strategia Wodorowa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.
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W związku potrzebą dekarbonizacji przemysłu, w szcze- 
gólności sektorów trudnych do elektryfikacji i znajdują-
cych się w systemie EU ETS, proponowane jest rozwijanie 
projektów w modelu Power-to-X. W myśl tej koncepcji 
wodór występuje na rynku jako uniwersalny nośnik ener-
gii o śladzie węglowymi bliskim zera, który może zastąpić 
obecnie stosowane paliwa kopalne. W  dużym uprosz-
czeniu model działania Power-to-X polega na dwóch 

następujących po sobie działaniach:

wzroście wykorzystania energii elektrycznej pocho-
dzącej z OZE na potrzeby produkcji wodoru oraz 
następnego użycia wyprodukowanego wodoru w okreś- 
lonych sektorach gospodarki dla ich dekarbonizacji 
(główne sektory rozwoju: przemysł ciężki, transport, 
energetyka, ciepłownictwo).
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Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych 
w energetyce i ciepłownictwie 

W ramach realizacji celu 1. nastąpić ma wzrost wyko-
rzystania wodoru jako substytutu dla węgla i gazu ziem- 
nego w sektorze energetycznym i ciepłownictwie. Treść 
Strategii przedstawia, że wodór przy odpowiednich me- 
chanizmach wsparcia publicznego może stać się ważnym 
paliwem dla dekarbonizacji polskiego ciepłownictwa i pro- 
dukcji tzw. „zielonego” ciepła, szczególnie w procesach  
kogeneracji. Produkcja „zielonego” ciepła będzie koniecz- 
na zarówno z perspektywy miast, jak i odbiorców prze- 
mysłowych. Zakłada się, że w pierwszych fazach rozwo-
ju nowoczesnego sektora ciepłownictwa wodór może 
występować w formie zmieszanej z innymi gazami (m.in. 
z gazem ziemnym), by w długoterminowej perspektywie 
zastąpić całkowicie paliwa kopalne. Zgodnie z celami 
Taksonomii UE, nowo budowane jednostki gazowe do  

produkcji energii elektrycznej i ciepła powinny być dos- 
tosowane do spalania 100% gazów niskoemisyjnych i od- 
nawialnych (w tym wodoru) do 2035 r. Cel ten może być  
szczególnie relewantny dla polskiego ciepłownictwa i je- 
go transformacji. Z perspektywy sektora energetyczne-
go wodór może pełnić rolę wielkoskalowego magazynu 
energii, zapewniając bilansowanie sezonowe. Co oznacza, 
że wodór wyprodukowany z OZE może być magazyno-
wany w podziemnych strukturach geologicznych w skali 
sezonowej, a następnie powrotnie zamieniany na energię 
elektryczną w krytycznych okresach w ciągu roku m.in. 
gorących dni letnich lub skrajnie niskich temperatur zimą, 
gdy krajowy system elektroenergetyczny jest mocno 
przeciążony. Należy podkreślić, że wykorzystanie wodoru 
jako krótkoterminowego lub dynamicznego stabilizatora 
OZE w zakresie zagospodarowania nadwyżek produkcji 
energii elektrycznej nadal pozostawia wiele wątpliwości 
co do efektywności takiego rozwiązania, szczególnie że 
częsta zamiana stanu skupienia wodoru i jego konwersja 
generują duże straty energii. Można także przypuszczać, 
że produkcja wodoru odnawialnego może być okazją do 
kreacji nowych modeli biznesowych i projektów przez dla 
deweloperów farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, 
którzy szukają alternatywnych metod dla zbytu stosun-
kowo taniej energii elektrycznej.

Zgodnie z koncepcją rozwoju polskiej gospodarki wodoro-
wej w modelu Power-to-X, niezbędna będzie równoległa 
rozbudowa instalacji OZE. Niewątpliwie konieczna będzie 
także modernizacja sieci elektroenergetycznych dla 
zapewnienia przyłączeń nowych źródeł OZE. Dzięki temu 
możliwe będzie jednoczesne przyłączanie nowych mocy 
w elektrolizie, bez zakłóceń pracy całego systemu ener-
getycznego w kraju. Należy przy tym wskazać, że rozwój 
sektora wodorowego będzie bezpośrednio stymulować 
postęp w sektorach towarzyszących, a bez budowy OZE 

i nowych sieci przesyłowych trudno będzie dokonać zna-
czącego postępu w produkcji wodoru w Polsce.

Zasadniczo cały rozwoju gospodarki wodorowej przed-
stawiony w treści Polskiej Strategii Wodorowej jest oparty 
o  koncepcję Power-to-X, która będzie prowadzić do 
organicznego postępu w wykorzystaniu wodoru w wielu 
sektorach gospodarki. Operacjonalizacja Strategii ma nas- 
tąpić na poziomie sześciu celów szczegółowych:

Wodór jako 
nośnik energii 

i paliwo
alternatywne

paliwa  
kopalne  

(m.in. gaz ziemny 
iwęgiel

Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako 
paliwa alternatywnego w transporcie

Według treści Polskiej Strategii Wodorowej duży popyt na 
wodór będzie generowany przez sektor transportu, który 
dotychczas nie wykorzystywał tego pierwiastka jako 
paliwa. Zasadniczo transport jest uważany za najwięk-
szy, nowy sektor zastosowania wodoru w  przyszłości. 
Wskazuje się, że podobnie jak w przemyśle wodór w tran- 

sporcie będzie generował największy potencjał wyko-
rzystania w tych rodzajach napędów, które są trudne do 
elektryfikacji. Zastosowanie wodoru jako paliwa ma być 
szczególnie istotne w  transporcie publicznym, trans-
porcie ciężkim oraz długodystansowym, np. morskim 
i lotniczym. Wykorzystanie wodoru jako paliwa alterna-
tywnego w  wyżej wymienionych rodzajach transportu 
ma być praktycznie jedynym rozwiązaniem długotermi-
nowym, gdy istnieją znaczące ograniczenia w zakresie 
możliwości wykorzystania napędów bateryjnych. Wodór 
charakteryzuje się zauważalnymi przewagami techno-
logicznymi i technicznymi w tych sektorach transportu, 
gdzie zasięg i masa własna są kluczowymi czynnikami 
wpływającymi na finalną efektywność i rentowność. Zas- 
tosowanie baterii jako źródła energii w  wymienionych 

800-1000
autobusów 

wodorowych 
do 2030 r.

100-250
autobusów 

wodorowych 
do 2025 r.
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powyżej sektorach powodowałoby powstawanie poten-
cjalnych ryzyk w zakresie dużej masy własnej pojazdów, 
długiego czasu ładowania, zbyt krótkich zasięgów. W za- 
kresie zastosowania wodoru w transporcie kluczowymi 
celami Polskiej Strategii Wodorowej jest użytkowanie 

100-250 autobusów wodorowych do 2025 r. i 800-1000 
autobusów wodorowych do 2030 r. w polskich miastach. 
Jednocześnie zakłada się, że autobusy te powinny zostać 
zbudowane przez polskie podmioty z dużym udziałem 
lokalnych firm tzw. local content. 

Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu

Przemysł jest obecnie jednocześnie największym pro-
ducentem i odbiorcą wodoru w Polsce, odpowiadając za  
około 90% całkowitego krajowego zapotrzebowania i pro- 
dukcji. Niemniej wodór przemysłowy jest produkowany 
z użyciem paliw kopalnych, najczęściej w reakcji refor-
mingu parowego metanu i odpowiada za stosunkowo 
duży poziom emisji CO2 w całej Polsce. Polska Strategii 
Wodorowa zakłada, że przemysł będzie jednym z pierw-
szych sektorów komercjalizacji wodoru niskoemisyjnego  
i odnawialnego ze względu na konieczność dokonania 
głębokiej dekarbonizacji w stosunkowo krótkim czasie.  
Kalkulacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamiesz-
czone w analizie uzupełniającej do Polskiej Strategii Wo- 
dorowej wskazują, że samo zastąpienie obecnie produ- 
kowanego wodoru emisyjnego za pomocą wodoru nisko-
emisyjnego i odnawialnego wygenerowałoby duże efekty 
redukcji emisji CO2, co jest kluczowe dla firm przemy- 
słowych ponoszących coraz większe koszty związane  
z uczestnictwem w systemie handlu emisjami EU ETS. 
Orientacyjne dane dotyczące emisji w produkcji wodoru 

w Polsce wskazują, że z samego procesu reformingu 
parowego metanu generowane jest około 1 382 000 t CO2  
rocznie. W przypadku ceny uprawnień do emisji na 
poziomie około 100 EUR, kwota do pokrycia emisji staje  
się znacząca w skali kraju. Można przypuszczać, że re- 
dukcja emisji CO2 będzie głównym powodem, dla które- 
go wybrane firmy przemysłowe, szczególnie rafinerie  
i zakłady chemiczne, będą dążyły do zastosowania mniej  
emisyjnych rodzajów wodoru. Polska Strategia Wodoro- 
wa, podobnie jak Strategia Unijna, zakłada, że pierwsze 
projekty wodorowe w przemyśle będą realizowane w mo- 
delu on-site w postaci dolin wodorowych. W ramach dolin 
wodorowych ma nastąpić rozwój krajowego łańcucha 
dostaw wodoru i zaangażowania polskich firm na etapach 
produkcji, transportu, magazynowania i zastosowania. 
Warto zauważyć, że model doliny wodorowej uwzględnia 
koncepcję rozwoju rynku on-site lub near-site, prowa-
dząc do skróceniu odległości między centrami podaży  
a popytu. Przykładem doliny wodorowej może być region, 
w którym występują liczne aktywa łańcucha wartości,  
w tym zarówno źródła OZE i elektrolizery, a także zakła-
dy przemysłowe będące odbiorcami wyprodukowanego 
wodoru. Koncepcja funkcjonowania doliny wodorowej  
w przemyśle jest obecnie rozwijana w innych częściach 
Unii Europejskiej, np. w projektach wytwarzania „zielone-
go” wodoru z OZE na potrzeby substytucji gazu ziemnego 
za pomocą wodoru w sektorze hutniczym (dane: Eurofer). 
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Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach

Założeniem celu 4. Polskiej Strategii Wodorowej jest 
wzrost liczby nowych instalacji do produkcji wodoru  
w Polsce, tak aby prowadzić do przejścia z użycia wodoru 
szarego, na wodór „niebieski” i „zielony”. Zakładane jest,  
że priorytetowo traktowane będą instalacje produkcji 
wodoru odnawialnego, a wodór niskoemisyjny produ-
kowany z gazu ziemnego z CCS ma być pozycjonowany 

jako przejściowy, generujący efekty skali w pierwszej fazie 
rozwoju rynku (do ok. 2030 r.). Treść Polskiej Strategii 
Wodorowej wskazuje również, że kluczowymi lokaliza- 
cjami dla budowy nowych instalacji produkcji wodoru 
będą te w granicach planowanych dolin wodorowych. Do- 
prowadzi to do umiejscowienia instalacji produkcyjnych  
blisko centrów popytu, realizując lokalne zapotrzebowa- 
nie na wodór w sektorze przemysłowym i transporcie.

Tym samym zakłada się, że ważnym będzie budowa insta-
lacji do produkcji wodoru przy nowych farmach OZE, 
najlepiej w pobliżu istniejących centrów popytu, takich jak 
rafinerie, huty stali i kompleksy chemiczne z uwzględnie-
niem możliwości zasilania ich bezpośrednio z lokalnych 
odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz – w dalszej 
perspektywie – przy nowo budowanych elektrowniach 
atomowych, produkując tzw. wodór „fioletowy”.
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Cel 5 – sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i ma- 
gazynowanie wodoru

Dla zapewnienia interoperacyjności i płynnej wymiany 
handlowej na rynku wodoru konieczne będzie dostarcze-
nie go z miejsca produkcji do odbiorcy końcowego. 

W  kontekście przesyłu i  dystrybucji wodoru ważne 
będzie także bezpieczne magazynowanie, szczególnie 
z użyciem podziemnych struktur geologicznych na roz-
winiętym i wielkoskalowym rynku. Rozważane metody 
transportu wodoru są zasadniczo podzielone na trzy 
rozwiązania: rurociągi, transport drogowy oraz kolejo-
wy, a także transport morski. Analizy rynkowe dokonane 
przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazują, że 
transport wodoru w istniejących sieciach gazowych bę- 
dzie możliwy po modernizacji wybranych elementów  
infrastruktury przesyłowej. Niemniej część rurociągów nie- 
zbędnych do transportu przyszłych wolumenów wodoru 
będzie musiała zostać zbudowana od nowa w  formie 
infrastruktury dedykowanej, zdolnej do obsługi 100% 
wodoru. Zgodnie z procedowanymi obecnie regulacjami 
europejskimi w ramach Nowego Pakietu Gazowego polska 
sieć gazowa powinna być stopniowo modernizowana, 
tak aby zapewnić w przyszłości możliwość zatłaczania 

do niej zielonych gazów, m.in. wodoru. Rozwój zdekar-
bonizowanego sektora gazowniczego będzie musiał 
uwzględniać nową charakterystykę chemiczną gazów, 
odpowiednie przepisy techniczne, a także normy bezpie- 
czeństwa. Należy przypomnieć, że na poziomie krajowym 
istnieją już cele stymulujące rozwój zmodernizowanej 
infrastruktury gazowniczej. W dokumencie strategicz-
nym PEP 2040 wskazano, że do 2030 r. Polska powinna 
osiągnąć zdolność transportu sieciami gazowymi mie-
szaniny zawierającej około 10% gazów innych niż ziemny. 
Warto jednak zakładać, że zgodnie z planami strategicz-
nymi na poziomie całej UE w Polsce będą musiały być  
budowane także specjalne rurociągi dostosowane do 
możliwości transportu wyłącznie wodoru, co zapewni 
elastyczny przesył wodoru w  przypadku powstawania 
rynku wielkoskalowego. Jednocześnie Polska Strategia 
Wodorowa zakłada, że w  pierwszych fazach rozwo-
ju rynku dominującą metodą przewozu wodoru będzie  
wykorzystanie transportu kołowego. Szczególnie wyko- 
rzystywane mogą być cysterny oraz butlowozy z wodo-
rem sprężonym, które będą pokonywać stosunkowo 
małe dystanse. W kolejnych fazach rozwoju rynku, gdy 
nastąpi rozproszenie producentów i odbiorców wodoru, 
wzrośnie potrzeba występowania infrastruktury ruro-
ciągowej. Docelowo na międzynarodowym rynku o dużej 
liczbie połączeń handlowych niezbędny okaże się dostęp 
do transportu morskiego wodoru z  użyciem terminali  
morskich. Należy także wskazać, że dla poprawnego fun- 
kcjonowania rynku wodoru ważne będzie także jego ma- 
gazynowanie, w postaci naziemnej z użyciem zbiorników, 
a także w postaci podziemnej z wykorzystaniem struktur 
geologicznych, w przypadku Polski wiodące będą kawer-
ny solne zlokalizowane m.in. wzdłuż wybrzeża Morza 
Bałtyckiego (np. Kosakowo).
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Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego

Ostatni cel Polskiej Strategii Wodorowej nawiązuje do ko- 
nieczność kreacji stabilnego i transparentnego otoczenia 
legislacyjnego dla rozwoju rynku wodoru w kraju. W treś- 
ci Strategii wskazane zostały trzy dedykowane kamienie 
milowe dotyczące regulacji:

III kw. 2021 r. – stworzenie ram regulacyjnych funkcjono-
wania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie

IV kw. 2021 r. – opracowanie legislacyjnego pakietu wodo-
rowego, tworzącego podstawy funkcjonowania rynku

2022-2023 r. – opracowanie legislacyjnego pakietu wodo- 
rowego – przepisów określających szczegóły funkcjono- 

wania rynku, implementujących prawo UE w tym zakresie 
oraz wdrażających system zachęt do produkcji niskoemi-
syjnego wodoru.

Do tej pory (stan na październik 2022 r.) nie zostały 
opublikowane dedykowane akty prawne lub noweliza-
cje ustaw wdrażające rozwiązania legislacyjne na rynku 
wodorowym w Polsce. Niemniej należy oczekiwać, że 
zgodnie z zapowiedziami polskiego rządu pakiet regula-
cji dotyczących wodoru powinien zostać opublikowany 
na przełomie roku 2022 i 2023. Kluczowym działaniem 
rządu może być publikacja projektu nowelizacji ustawy 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD 
382), która według informacji legislatora ma zapew-
nić transpozycję przepisów z kluczowych aktów prawa 
europejskiego. 

1.

2.

3.
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PRZEDSTAWIENIE KONCEPCjI  
I NAjWAżNIEjSZyCH ZAŁOżEń PRAWA  
WODOROWEGO ORAZ OMóWIENIE KLUCZOWyCH  
ZMIAN REGULACyjNyCH WyNIKAjąCyCH  
Z WDROżENIA PRAWA WODOROWEGO DO 
PORZąDKU PRAWNEGO W POLSCE
Wodór uznawany jest za jeden z najważniejszych i nie- 
zbędnych elementów procesu zmierzającego do ograni- 
czenia, a docelowo zaprzestania emisji CO2 do atmosfe-
ry. Umożliwić ma on transformację istotnych sektorów 
gospodarki, m.in. takich jak transport, energetyka czy 
przemysł. 

W tym celu powstała Polska Strategia Wodorowa do ro- 
ku 2030 z perspektywą do 2040 r. (dalej jako „PSW”). Jest  
to dokument, który określa strategiczne ramy rozwoju 
gospodarki wodorowej w Polsce. PSW prezentuje główne 
założenia i kierunki osiągnięcia pożądanych celów gos- 
podarki wodorowej. Autorzy dokumentu podkreślają, iż  
„wodór, pełniąc rolę magazynu energii, może odegrać  
istotną rolę w procesie osiągania neutralności klima- 
tycznej”. 

Kluczowym założeniem dokumentu rządowego jest bu- 
dowa i rozwój gospodarki wodorowej, a ramy przyszłych 
działań zostały określone jako sześć następujących celów: 

Wdrożenie technologii wodorowych 
w energetyce i ciepłownictwie
Głównym celem jest wykorzystanie niskoemisyjnych  
technologii wodorowych w energetyce, które w dłuższej  
perspektywie doprowadzą do znacznego ograniczenia wy- 
korzystywania paliw kopalnych, a tym samym ograniczą 
import paliw. Wpłynie to na polepszenie bezpieczeństwa 
rynku energetycznego.  

Wykorzystanie wodoru jako paliwa 
alternatywnego w transporcie
Niskoemisyjny transport jest to główny cel wskazanego 
założenia. Wykorzystanie wodoru w transporcie drogo- 
wym, miejskim, morskim i kolejowym przyczyni się do og- 
raniczenia stosowania i wykorzystywania paliw konwen- 
cjonalnych. 

Wsparcie dekarbonizacji przemysłu
Wskazany cel umożliwi znaczące zredukowanie emisji ga- 
zów cieplarnianych, w szczególności w sektorze gospo- 
darki przemysłu ciężkiego, w której osiągnięcie neutral-
ności klimatycznej jest bardzo trudne. 

Produkcja wodoru w nowych instalacjach 
Celem strategicznym Polski do 2030 r. w zakresie produk-
cji wodoru jest zapewnienie warunków dla uruchomienia  
instalacji do produkcji wodoru ze źródeł nisko- i zero- 
emisyjnych. Głównym zadaniem jest ożywienie polskie- 
go przemysłu do ewolucji w kierunku gospodarki nisko- 
emisyjnej.

Sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja 
i magazynowanie wodoru
Istotnym elementem rozwoju gospodarki wodorowej jest 
bezpieczne i sprawne dostarczanie wodoru z miejsca pro- 
dukcji do końcowego odbiorcy, przy uwzględnieniu bezpie- 
cznego magazynowania gazu. W tym zakresie niezbędne 
jest opracowanie kompleksowej procedury przesyłu. 

1.

2.

3.

4.
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Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego
Jest to jedno z głównych działań, mających na celu przy- 
gotowanie i opracowanie pakietu wodorowego, w szcze-
gólności poprzez wdrożenie przepisów UE, które w sposób  
precyzyjny uregulują funkcjonowanie rynku wodorowego, 
również przy uwzględnieniu systemu wsparcia ukierun-
kowanego na produkcję niskoemisyjnego surowca. 

W naszej ocenie, jednym z najważniejszych założeń poza 
ww. celami, które wprost można wyczytać z treści PSW, 
jest poparcie dla głównego postulatu SOR (Strategii na  
rzecz odpowiedzialnego rozwoju) w przedmiocie wspar- 
cia tworzenia warunków do wzrostu dochodów miesz-
kańców Polski. W aktualnej sytuacji gospodarczej jest to 
bardzo istotne. 

Ambitne plany rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce 
mogą stanowić przełomowe rozwiązanie dla aktualnego 
stanu środowiska. Dlatego też kluczowe zmiany regula- 
cyjne wynikające z wdrożenia Prawa wodorowego do 
porządku prawnego w Polsce wymagają działań legisla-
cyjnych, edukacyjnych, a także współpracy ekspertów  
z różnych dziedzin na szczeblu międzynarodowym.

Prawo wodorowe ma objąć nowelizacją takie ustawy, jak: 
ustawa – Prawo energetyczne, ustawa o elektromobilno-
ści i paliwach alternatywnych, ustawa o odnawialnych 
źródłach energii oraz ustawa o biokomponentach i bio-
paliwach ciekłych.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Kancelaria Prezesa Rady Mi- 
nistrów poinformowała o prowadzeniu prac nad wdroże-
niem legislacyjnego pakietu wodorowego (https://www.
gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-
-prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw3). 
Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska odpo- 
wiedzialni za prace nad wdrożeniem legislacyjnego pakie-
tu wodorowego zapowiadają przyjęcie nowych regulacji 
przez Radę Ministrów i przedłożenie projektu ustawy do 
Sejmu do końca 2022 r.

Projekt w tym zakresie będzie przygotowywany pod nu- 
merem UD382 i zakłada m.in.: 

wprowadzenie legalnej definicji wodoru do ustawy – 
Prawo energetyczne
wprowadzenie ram prawnych uwzględniających mię-
dzysektorowe możliwości zastosowania wodoru
wprowadzenie systemowych mechanizmów wsparcia 
dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej 
dla projektów z zakresu technologii wodorowych
określenie przepisów w zakresie oddziaływania i ko- 
rzystania ze środowiska inwestycji wodorowych
wprowadzenie ram prawnych uwzględniających mię-
dzysektorowe możliwości zastosowania wodoru oraz 
powołanie krajowego operatora sieci wodorowych
nowelizację przepisów ustawy – Prawo budowlane do- 
tyczącą stacji wodoru, przy uwzględnieniu instalacji 
do ich oczyszczania.

Kluczowe jest, w naszej ocenie, precyzyjne określenie 
definicji wodoru, w szczególności poprzez wskazanie ro- 
dzajów tego gazu, które zostaną objęte planowanymi 
regulacjami, a co za tym idzie – w dalszej perspektywie 
również przewidywanymi systemami wsparcia. 

Należy zauważyć, iż aktualny system energetyczny, dający 
coraz bardziej zauważalne niepokojące sygnały i prowa-
dzący do nieodwracalnych zmian środowiska, wymaga 
modyfikacji. Ten przełom może przynieść właśnie gos- 
podarka wodorowa. Jesteśmy zwolennikami otwartej dys-
kusji i wprowadzania w życie nowych możliwości.

W naszej opinii, dla efektywnego urzeczywistniania po- 
wyższych zmian konieczne jest wprowadzenie przemy-
ślanych rozwiązań legislacyjnych. Aktualnie nie istnieje 
żaden akt prawny, który wprost regulowałby tę ważną 
tematykę. Uważamy, że odpowiednie uregulowanie tejże  
gospodarki i ujęcie jej w ramy normatywne zapewni 
pewność i stabilność powyższych procesów, a także przy-
czyni się do dalszego rozwoju gospodarki wodorowej. 

6.
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III.
Stanowisko instytucji
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International Renewable Energy Agency

A HOLISTIC APPROACH TO ADVANCING 
HyDROGEN AMBITIONS
International ambitions around the potential of clean  
hydrogen25 as an enabling technology for global energy  
transition have accelerated in recent years. As of late-
2021, there were 35 countries that had announced 
national hydrogen strategies (IRENA, 2022a), and that 
number has since increased to around 45 countries 
(UNIDO, 2022). Earlier this year, the European Union’s 
doubling of renewable (aka “green”) hydrogen demand 
targets to 20 million tonnes per year by 2030 further re- 
inforced expectations of a rapidly expanding role for 
green hydrogen in a decarbonised energy system (Euro- 
pean Commission, 2022). Looking to 2050, under a scena- 
rio consistent with the Paris Agreement’s goal of limit-
ing global warming to 1.5°C, the International Renewable 
Energy Agency (IRENA) estimates that worldwide hydro-
gen demand will account for 12 percent of total world 
energy demand (IRENA, 2021), with at least two-thirds of 
that produced from renewable energy, up from negligible 
levels today (IRENA, 2022a).

Within this broader context of global hydrogen scale-up, 
Poland – currently ranked third in hydrogen production 
capacity among EU countries (FCHO, 2022) – is taking an 
active role in reimagining its hydrogen economy. Poland’s 
national hydrogen strategy, published in December 2021, 
prioritises new sectors for clean hydrogen deployment 
and sets a target of 2 GW of installed production capaci-
ty for low- or zero-carbon hydrogen production by 2030 
(PMCE, 2021a). In parallel with Poland’s hydrogen strat-
egy, the Energy Policy of Poland until 2040 (EPP2040) 
foresees significant growth in electricity generation ca- 
pacity from renewable energy sources, particularly off-
shore wind and solar PV (PMCE, 2021b).

In Poland, as elsewhere, hydrogen is part of a much 
bigger energy transition picture, and its development 
and deployment strategies should align with broader 
economic, social, environmental and political objectives. 
Key factors to consider include the maturity and source 
composition of the domestic energy sector, the current 
level of economic competitiveness, hydrogen delivery 
infrastructure and skills, and the potential environmen-
tal and socio-economic impacts of each technology and 
policy pathway.

In the near term, clean hydrogen deployment priorities 
should focus on applications that provide the most imme-
diate advantages and enable economies of scale. Such 
an approach is more likely to be cost-effective and less 
susceptible to risks associated with nascent markets. An 
example would be targeting a shift to green hydrogen in 
industrial applications where hydrogen is already used, 
such as petrochemical processing and ammonia produc-
tion, both significant industries in Poland (IRENA, 2022b; 
IRENA, 2022c).

A key part of the success of clean hydrogen markets  
hinges on establishing coherent and transparent rules,  
standards and norms to facilitate its deployment and  
acceptance across countries, regions and sectors. Much  
can be gained in this process with international co-ope- 
ration and constructive political and economic engage- 
ment. Green hydrogen can contribute to both decarbon-
isation and geopolitical stability by expanding positive 
economic and political opportunities for countries and 
regions, as well as reducing climate risks and losses.

An optimal hydrogen market will create new opportuni-
ties for trade and co-operation and reduce supply chain 
risks. Regulation is important for at least three aspects 
of hydrogen trade: criteria for certification of hydrogen 
(such as carbon content and renewable energy content);  
access to infrastructure; and market design. For all as- 
pects, regulation needs to be stringent enough to ensure 
sustainability and alignment with a net-zero future, yet 
flexible enough to enable innovation and discovery of the 
best approach for each domestic context.

Plans and investments for infrastructure should be care-
fully assessed to reduce the risk of stranded assets from 
natural gas assets life extension, given that these deci-
sions are long-lived. For example, stranded asset risk is 
one of several factors that meaningfully differentiate fos-
sil-fuel-based hydrogen coupled with carbon capture and 
sequestration (CCS) technology (aka blue hydrogen) from 
green hydrogen. Clear thresholds for carbon capture and 
life-cycle emissions of methane – a significant contribu-
tor to climate change – will be necessary to ensure that 
blue hydrogen delivers on net-zero promises. In purely 
economic terms, it may also be difficult to secure suf-
ficient investment for a significant portion of Poland’s  

25 Clean hydrogen refers to both zero-carbon green hydrogen and low-carbon blue hydrogen. For the purpose of this article, blue hydrogen is  
conceptualized as “clean” when upstream methane emissions are extremely low and carbon capture rates during the conversion process are very high.
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2 GW clean hydrogen target to become blue hydrogen so 
long as natural gas prices remain at current historically 
high levels.

As ambitions for the deployment of clean hydrogen con- 
tinue to expand, each country aspiring to become a pro-
ducer will do well to proceed apace, creating demand 
and supply in parallel, but with a strategic and holistic 
approach. Hydrogen is not a silver bullet for the energy  
transition, but it can enable critical opportunities for de- 

carbonisation in hard-to-abate sectors, strengthen do- 
mestic energy security, and provide jobs and socio-eco-
nomic benefits. Making the most of these opportunities 
will require coordinated regulation, flexible market de- 
sign, and weighing the life-cycle impacts of different hy- 
drogen production technologies. With established hydro-
gen industry knowledge and capacity, Poland is well 
positioned to seize these opportunities and be a leader 
in shaping a new hydrogen economy for the energy tran- 
sition.
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REALIZACJA POLSKIEJ STRATEGII  
WODOROWEJ W KONTEKŚCIE REGULACJI  
I MECHANIZMÓW FINANSOWANIA
Wykorzystanie wodoru umożliwia przyjazne dla klima-
tu przekształcenie polskiego przemysłu oraz transportu  
w duchu idei zrównoważonej transformacji, gdyż to pa- 
liwo stanowi nośnik energii przyszłości. Polski Rząd pow-
inien uniezależnić polską gospodarkę od paliw kopalnych 

zgodnie wymaganiami unijnej polityki energetycznej. 
Wodór odgrywa tu kluczową rolę. Oprócz korzyści dla 
klimatu i bezpieczeństwa dostaw gospodarka wodorowa 
ma również potencjał tworzenia wielu trwałych miejsc 
pracy i rynku wartego miliardy.

Pod koniec grudnia 2021 r. w Monitorze Polskim została 
opublikowana Polska Strategia Wodorowa. Dokument ten 
był wyczekiwany przez branżę wodorową, gdyż wyznacza 
on podstawowe założenia rozwoju gospodarki wodoro-
wej w Polsce. W swoich założeniach pokrywa się również  
z przyjętą Unijną strategią wodorową. Głównym celem 
polskiej, jak i unijnej strategii wodorowej jest pozyskiwa-
nie wodoru w oparciu o zielone źródła energii. W zakresie 
działań legislacyjnych strategia wodorowa zakłada przy- 
gotowanie regulacji umożliwiających rozwój rynku wodo- 
rowego, co należy uznać za pożądany kierunek rozwoju 
regulacji prawnych.

W aktualnym stanie prawnym wodór nie został nawet 
zdefiniowany w nadrzędnej ustawie związanej z sektorem 
energetycznym – Prawo energetyczne. Problem definicji 
tego paliwa to zaledwie początek wszelkich barier dla 
rozwoju nowych technologii wodorowych. Braki legisla- 
cyjne przyczyniają się do wielu nieścisłości, które nega-
tywnie wpływają na rozwój branży, a co za tym idzie 
– niestabilne otoczenie prawne nie gwarantuje pewności 
ekonomicznej dla potencjalnych inwestorów.

Za jeden z kluczowych problemów można uznać wspo-
mniany już wcześniej brak prawnej definicji wodoru, co  
odciska się na dalszych próbach związanych z tym pali-
wem, w tym m.in. generuje problemy związane z jego 
magazynowaniem, przesyłem czy też dystrybucją. Niejas- 
ne przepisy prawne przekładają się również na kwestie  
związane z certyfikacją wodoru oraz stosowania odpo- 

wiednich norm jakościowych. Kwestie te mają szerokie 
znaczenie dla rozwoju gospodarki wodorowej, gdyż sta-
nowią barierę m.in. dla nowych inwestycji w magazyny 
wodoru czy też stacje tankowania pojazdów wodorowych.
Naturalnym rozwiązaniem dla szeregu problemów legi-
slacyjnych wydaje się być wprowadzenie dedykowanej  
ustawy dla paliwa wodorowego. Regulacja ta powinna za- 
pewnić stabilne otoczenie prawne dla nowych inwesto-
rów, tak aby nowe inwestycje były opłacalne nie tylko pod 
względem ekologicznym, lecz również ekonomicznym.

Przygotowanie Konstytucji dla wodoru Ministerstwo Kli- 
matu i Środowiska zapowiedziało już na początku 2022 r. 
Niestety do tej pory nie zostały podjęte konkretne dzia-
łania w celu utworzenia wspomnianego pakietu regulacji. 
Brak inicjatywy w tym zakresie należy ocenić negatywnie, 
gdyż w dobie poszerzającego się kryzysu energetyczne-
go i coraz wyższych cen energii paliwo wodorowe może 
okazać się istotnym elementem dekarbonizacji sektora  
przemysłowego oraz energetycznego, a tym samym pow- 
strzymać kolejne rekordowy wzrost cen energii.

POLSKIE REGULACJE KRAJOWE
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Komisja Europejska przedstawiła propozycję pakietu wo- 
dorowego i dekarbonizacyjnego (dalej: pakiet dotyczący 
gazu i wodoru) 15 grudnia 2021 r. Pakiet dotyczący gazu 
i wodoru jest pierwszą legislacyjną próbą stworzenia jed-
nolitych ram prawnych dla rozwoju wodoru. 

Projekt dyrektywy w sprawie wodoru i gazu zawiera obo-
wiązkowe przepisy dotyczące rozdziału operatorów sieci 
wodorowych, magazynów i terminali, podobne do prze-
pisów dotyczących gazu ziemnego i energii elektrycznej. 
Operatorzy sieci wodorowych i operatorzy magazynów 
wodoru będą musieli utrzymać swoją działalność nieza-
leżnie od produkcji i dostaw wodoru, aby uniknąć ryzyka 
konfliktu interesów. Projekt dyrektywy zawiera przepisy, 
wedle których operatorzy sieci wodorowych nie mogą 
zajmować się eksploatacją sieci energii elektrycznej lub 
gazu ziemnego (tzw. legal unbundling).

Ponadto projektowany pakiet przewiduje szereg obo-
wiązków dla operatorów sieci wodorowych. Na przykład 
operatorzy instalacji wodorowych mają obowiązek prze-
prowadzać badania w  zakresie wykrywania i  naprawy 
wycieków wodoru oraz zapewnić odpowiednie zarządza-
nie jakością wodoru.

Co więcej, projektowane regulacje wprowadzają również 
system certyfikacji dla paliw niskoemisyjnych, w tym wo- 
doru, uzupełniając system certyfikacji dla gazów odna-
wialnych. W Dyrektywie RED II określono pojęcia gazu 
odnawialnego lub gazu niskoemisyjnego, definiując wodór 
niskoemisyjny jako wodór, którego zawartość energii 
pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, spełniający próg 
redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 70%.

Państwa członkowskie muszą zagwarantować, że zezwo-
lenia udzielone na budowę i eksploatację rurociągów gazu  
ziemnego i urządzeń pomocniczych mają również zasto- 
sowanie do rurociągów i urządzeń sieciowych przezna- 
czonych do eksploatacji wodoru. Regulacje zawarte w pa- 
kiecie dotyczącym gazu i wodoru stanowią, że procedury 
wydawania zezwoleń na nowe konstrukcje nie mogą prze-
kraczać dwóch lat, przy czym w przypadkach należycie 
uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami możliwe 
jest jednorazowe przedłużenie o jeden rok.

Oprócz wskazanych wyżej rozwiązań, w pakiecie zapro-
ponowano również zasadę otwartego i niedyskrymina- 
cyjnego dostępu do infrastruktury wodorowej. Długo- 
terminowym celem jest powszechny dostęp do sieci 
wodorowych w  oparciu o  taryfy znane z  sieci energii 
elektrycznej i gazu ziemnego.

Zasadniczo pakiet w sprawie gazu i wodoru włącza wodór 
do znanych ram regulacyjnych dotyczących gazu ziemne-
go, w razie potrzeby dostosowując je do specyfiki źródła 
energii. Ponieważ solidne ramy regulacyjne są podsta-
wowym warunkiem wstępnym dla działań związanych 
z wodorem, przyjęcie niniejszego pakietu gazowego bę- 
dzie pożądanym i koniecznym krokiem.

REGULACjE UNII EUROPEjSKIEj
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Rozwój infrastruktury wodorowej pochłonie ogromne  
środki. Finansowanie inicjatyw może zostać pokryte  
z  różnych źródeł, na co należy zwrócić uwagę, gdyż 
obecnie jesteśmy już w pierwszym okresie planowanej 
inwestycji rozwojowej. 

Polska strategia wodorowa do 2030 r. z perspektywą do  
2040 r. przewiduje przeznaczenie na cele związane z roz- 
wojem inicjatyw i technologii wodorowych ok. 11 mld zł.  
Dokument zakłada podział tych inwestycji na dwa okresy: 
lata 2021-2025 oraz 2025-2030. Do 2025 r. rząd planuje 
przeznaczyć 983 mln zł na 250 autobusów wodorowych, 
budowę 32 stacji tankowania wodoru oraz 50 MW mocy 
niskoemisyjnych instalacji. Natomiast do 2030 r. według 
założeń ma już być 1000 autobusów na wodór, a  moc 
wspomnianych instalacji ma wzrosnąć aż do 2 GW. Koszt  
tych inwestycji wyniesie ok. 10,8 mld zł. Strategia podaje 
łącznie 11 mechanizmów finansowania tych inwestycji,  
uwzględniających zarówno środki krajowe, jak i  euro- 
pejskie. 

Zgodnie z założeniami dokumentu prawie wszystkie kra-
jowe źródła finansowane zostaną związane z programami 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Można także wskazać na takie programy, jak: 
Zielony Transport Publiczny, Wodoryzacja gospodar-
ki czy Program „Wsparcie infrastruktury do ładowania 
pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania 
wodoru”. 

Oprócz tego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogło-
siło program strategiczny „Nowe technologie w zakresie 
energii”. W ramach niego wydzielono trzy obszary tema-
tyczne, w tym „Technologie wytwarzania i wykorzystania 
wodoru”, na który przeznaczono 141,2 mln zł. 

Ponadto warto wyróżnić kolejny program – „Nowa Ener- 
gia”, który zakłada dofinansowania głównie w  formie 
pożyczek na preferencyjnych warunkach do 85% kosz-
tów kwalifikowanych z  możliwością uzyskania premii 
pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty. Po- 
dzielony został na cztery kategorie projektów: Inteligen- 
tne miasta energii – z budżetem do 150 mln zł, Wielo- 
paliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu – do 150 
mln zł, Stabilne bezemisyjne źródła energii – do 250 mln 
zł oraz Samowystarczalne klastry energetyczne – do 150 
mln zł. 

Bardzo znaczny udział w sumie środków, które według 
założeń dokumentu miały być przeznaczone na rozwój 
mocy wytwórczych zielonego i niskoemisyjnego wodo- 

ru, mają pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Prze- 
widziano w  nim na ten cel aż 800 mln euro (prawie  
3,8 mld zł), co stanowi aż 35% całego finansowania Pol- 
skiej Strategii Wodorowej. Oprócz zwiększenia poten-
cjału produkcyjnego wodoru środki te miały wesprzeć 
jego praktyczne wykorzystanie w energetyce, przemy-
śle oraz nisko- lub zeroemisyjnym transporcie, głównie 
poprzez dalsze rozwijanie opisanych powyżej programów 
NFOŚiGW i  finansowanie projektów IPCEI (Important 
Projects of Common European Interest). Niestety środki 
z  KPO wciąż nie trafiły do Polski ze względu na brak 
porozumienia pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Komisją Europejską, w szczególności przez brak postę-
pów w zakresie realizacji tzw. „kamieni milowych”, czyli 
warunków koniecznych dla wypłaty. Sytuacja ta stawia 
realizację części celów Polskiej Strategii Wodorowej do 
2030 r. pod znakiem zapytania. 

Według Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej 
Unii Europejskiej, aby wywrzeć rzeczywisty wpływ na 
zmiany w sektorze, należy skoncentrować się na nowych 
i zaawansowanych technologiach na tyle odważnie, aby 
ponownie wprowadzić nasz kraj na mapę konkurencyj-
nego przemysłu (centrum wodorowe lub magazynowanie 
energii). Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji to nowy 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, którego 
budżet wynosi 19,2 mld euro w cenach bieżących i posłu-
ży do wygenerowania inwestycji na kwotę około 25,4 mld 
euro. 

Ponadto w ramach Funduszy Europejskich powstał in- 
strument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility  
– CEF), który ma na celu dalsze wspieranie modernizacji 
i budowy infrastruktury położonej na transeuropejskiej 
sieci transportowej TEN-T, tj. o wspólnym znaczeniu dla 
Unii Europejskiej. Budżet konkursu wyniósł 7,05 mld euro. 
Z  nich zostaną wybrane projekty m.in. infrastruktury 
paliw alternatywnych, w tym infrastruktura tankowania 
wodoru w sieci drogowej TEN-T. 

FINANSOWANIE INFRASTRUKTURy WODOROWEj
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IV.
Ujęcie interesariuszy 
biznesowych
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Zielona transformacja rynku
Od kilku lat można obserwować silny zwrot ku 
ekologii w polityce międzynarodowej państw na  
całym globie. Jednym z wyróżniających się mo- 
mentów w historii jest Porozumienie Paryskie i wy- 
nikające z niego kolejne działania. W wyniku szere- 
gu rozmów powstał plan zielonej transformacji UE 
– Europejski Zielony Ład, zakładający osiągnięcie 
neutralności klimatycznej krajów Unii do 2050 r.  
Krokiem pośrednim do tego celu jest pakiet Fit for  
55 wraz z pakietem REPowerEU, zakładający ogra- 
niczenie emisji o 55% do 2030 r., w porównaniu  
z rokiem 1990. W konsekwencji tych działań obec- 
nie wprowadzanych jest wiele zmian, w tym zaos- 
trzenie i rozszerzenie systemu ETS (np. rozszerze-
nie o transport morski, budownictwo i transport  
lądowy), rozwój terenów zalesionych, dalszy roz- 
wój OZE (min. 40% miksu energetycznego), zwięk- 
szenie efektywności energetycznej do 39% (energii  
pierwotnej), rozwój rynku paliw alternatywnych  
(w tym w sektorze lotniczym i morskim), zaostrze- 
nie norm emisji samochodów osobowych i dostaw-
czych (100% do 2035 r., co w praktyce oznacza, że 
od 2035 r. nie będzie już można wprowadzać do  
obrotu w UE samochodów osobowych ani dos- 
tawczych z silnikami spalinowymi). Celem długo- 
terminowym tak dużych zmian jest ograniczenie  

zmian klimatycznych i  zatrzymanie globalnego  
wzrostu temperatur na poziomie nie większym niż 
1,5oC, względem poziomu czasów przedprzemy- 
słowych.

Obecna sytuacja geopolityczna mobilizuje całe spo- 
łeczeństwo europejskie do zwiększenia tempa prac 
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i dywersy-
fikacji źródeł energii. Może to oznaczać jeszcze 
większy nacisk na rozwój OZE i zwiększenie tempa 
rozwoju zielonych źródeł, co pozwoli na unieza-
leżnienie się od importu energii i paliw kopalnych 
spoza UE. 

Dodatkowo, patrząc na trend wieloletni, zapotrze- 
bowanie na energię stale rośnie, co oznacza konie- 
czność budowy nowych źródeł energii, te z kolei 
muszą być nisko- lub zeroemisyjne. Presja na roz- 
wój OZE w UE jest zatem duża. 

Jak już wspomniano powyżej, celem nadrzędnym 
jest dekarbonizacja rynku na masową skalę, która  
sprowadza się do dążenia do zeroemisyjności pię- 
ciu głównych segmentów gospodarki: wytwarzanie 
energii (>20% emisji UE), transport (> 20%), procesy 
produkcyjne/przemysłowe (ok. 20%), ogrzewanie 
(ok. 15%) i rolnictwo/produkcja żywności (> 10%)3.

Perspektywa i kierunki rozwoju 
gospodarki wodorowej w Polsce  
i Unii Europejskiej

BANK OCHRONy śRODOWISKA

Poniższy artykuł jest analizą obecnej sytuacji rynku, mający na celu nakreślenie perspektyw i kierunków  
rozwoju gospodarki wodorowej. 
W materiale uwzględniono obecną sytuację rynkową wodoru, polityczne kierunki rozwoju w stronę zielonej  
transformacji, w tym perspektywy wdrażania technologii w poszczególnych sektorach.
Nawiązano również do sytuacji legislacyjnej oraz możliwości finansowania powstającej gospodarki wodorowej,  
w odniesieniu do doświadczeń rynku OZE, z punktu widzenia instytucji finansującej i potencjalnego inwestora. 
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Trudno jednak jest oprzeć całą gospodarkę na 
OZE ze względu na niesterowalność tych źródeł 
(poza biogazowniami, czy w pewnym stopniu elek- 
trowniami wodnymi, które łącznie stanowią nie- 
wielki ułamek miksu energetycznego). Jest to głów- 
ny powód ograniczający możliwość zastosowania 
technologii OZE w każdym sektorze gospodarki. 

Oparcie całej gospodarki w 100% na OZE wiąże się 
z wieloma ryzykami:3  

Realizacja systemu elektroenergetycznego w 100%  
zależnego od OZE niesie za sobą wzrost ryzyka 
przerw w dostawie prądu podczas niewielkiej pro-
dukcji energii z farm wiatrowych i słonecznych.

Elektryczny, ciężki transport lądowy i morski wy- 
maga produkcji dużej ilości baterii (możliwe trud- 
ności z dostępnością ze względu na duży popyt  
i stosunkowo małą podaż1 ), długiego czasu łado-
wania i infrastruktury do ładowania o dużej mocy.

Procesy spalania w wysokiej temperaturze (stal,  
ceramika) nadal wymagają odpowiednich paliw. Ko- 
nieczne jest zastąpienie paliw kopalnych odpowied- 
nikiem bezemisyjnym, aby  utrzymać tak ważne 
sektory gospodarki.

Istotną kwestią obejmującą bezpieczeństwo ener- 
getyczne jest rozwój technologii, w tym techno-
logii wodorowych i idące za tym nowe modele 
biznesowe, które pozwolą na połączenie ze sobą 
sektorów i dekarbonizację nawet tzw. „ostatniej  
mili”. W tej kwestii świat, a szczególnie Unia Eu- 
ropejska, stawia na wodór.

Wodór na rynku krajowym 
i zagranicznym
Tematyka powszechnego użycia wodoru na rynku 
pojawiła się stosunkowo niedawno, w związku 
z tworzonymi planami dekarbonizacji i planowanej 
neutralności klimatycznej w 2050 r., co  w  kon-
sekwencji musi prowadzić do rozwoju nowych 
rozwiązań technologicznych i biznesowych. 

Wodór jest pierwiastkiem od dawna stosowanym 
w wielu gałęziach rynku ze względu na swoje wła-
ściwości, a co za tym idzie – pewną uniwersalność. 
Wodór można spotkać np.:

w rakietach i promach kosmicznych stosowany 
jako paliwo oraz jako magazyn energii do zasi-
lania poprzez ogniwa paliwowe
w przemyśle spożywczym używany do utwar-
dzania tłuszczy czy przy procesach mrożenia 
jako czynnik chłodzący
w farmaceutyce jako dodatek do leków
w palnikach wodorowo-tlenowych, stosowa- 
nych do wykonania precyzyjnych cięć i spawów,  
przede wszystkim w przemyśle jubilerskim
w przemyśle chemicznym, gdzie jest substra- 
tem do produkcji kwasu solnego czy paliw sil- 
nikowych
w przemyśle nawozowym, gdzie jest używany 
do syntezy amoniaku, czego końcowym pro-
duktem są nawozy sztuczne
w energetyce, gdzie jest stosowany jako czyn-
nik chłodzący generatory o większej mocy, 
mając lepsze właściwości w tym zakresie niż 
powietrze (np. PGE GiEK S.A. – Elektrownia 
Bełchatów).

2.

3.

1.
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Elementem łączącym te sektory jest sam wodór.

Polska jest jednym z większych producentów tego  
gazu na rynku europejskim – zajmujemy 3. miejsce,  
zaraz za Niemcami i Holandią, produkując 1,3 mln 
ton rocznie, jednakże jest to wodór powstający 
z węglowodorów kopalnych, np. poprzez reforming 
parowy gazu ziemnego, czyli tak zwany wodór sza- 

ry. (wodór szary, brązowy i czarny są wytwarzane 
z paliw kopalnych, stąd w przeciwieństwie do wo- 
doru zielonego są paliwem emisyjnym2).

Obecnie jednak wodór w Polsce nie jest powszech-
nie używany, jego zastosowanie ogranicza się do 
pewnej niszy w sektorze przemysłowym.

W skali globalnej, tylko 0,7% wytworzonego wo- 
doru w 2021 r. (z 94 Mt całkowitej produkcji) moż- 
na było określić jako niskoemisyjny, wliczając w to 
wytwarzanie z użyciem gazu i CCUS. Jedynie 35 
kt/rok wodoru pochodziło z elektrolizy4 .

Obecnie na terenie UE zainstalowane są elektro- 
lizery o mocy ok. 0,1 GW5 , co daje możliwość pro-
dukcji na poziomie ok. 12,5 kt/rok.

Zgodnie z analizowanymi scenariuszami i progno-
zami rozwoju rynku, zapotrzebowanie w Polsce na 
wodór niskoemisyjny do 2030 r. wyniesie pomiędzy 
6,5 kt/rok, a 388,6 kt/rok w zależności od sukcesu 
adaptacji technologii wodorowej na rynku krajo- 
wym i międzynarodowym oraz integracji między- 
sektorowej (integracja międzysektorowa poprzez  
wykorzystanie energii z OZE za pośrednictwem wo- 
doru w różnych sektorach rynku, normalnie nie łą- 
czących się). W perspektywie do 2040 r. te war- 

tości mogą wynieść od 509,7 kt/rok do 1,9 mln t/
rok4 .

Implementacja wodoru na rynek krajowy jest za- 
leżna od kilku czynników i będzie odbywała się 
w kilku fazach. Pierwszym krokiem będzie roz-
poczęcie dekarbonizacji w sektorach, gdzie koszt 
implementacji będzie stosunkowo wysoki – sektor 
przemysłowy oraz energetyczny i ciepłowniczy.

Obecnie krajowe roczne zapotrzebowanie na ener-
gię wynosi ponad 176 TWh, z mocą maksymalną 
ok. 25,5 GW 6 . 1 mln ton wodoru wymaga elektroli-
zerów o łącznej mocy ok 8 GW oraz ponad 50 TWh 
energii. W związku z czym konieczny jest znacznie 
intensywniejszy rozwój źródeł energii, a w szcze-
gólności OZE, na potrzeby produkcji zielonego 
wodoru i paliw syntetycznych. W  zależności od 
prognozy, moc zainstalowana w  elektrolizerach 
sięgnie od 3 do 15 GW.

Rysunek 1. 
Struktura udziału w rynku wodoru w Polsce w 2020 r.3

41,0% 
Inni producenci

10,7% 
PKN Orlen

11,5% 
Koksownie

Zdzieszowice i Przyjaźń

32,3% 
Grupa Azoty

4,5% 
Grupa LOTOS
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Sukces stworzenia nowego rynku zależny jest od 
podjęcia działań w kluczowych aspektach, które 
można podzielić na:

polityczne / strategiczne
podjęcie strategicznych decyzji w celu rozwoju 
legislacji wspierającej wdrożenie komponentów 
w całym łańcuchu dostaw
zaangażowanie spółek skarbu państwa w rea- 
lizację dużych krajowych przedsięwzięć wodo- 
rowych
stymulacja strony popytowej rynku; kluczowe 
jest zaangażowanie dużych przedsiębiorstw,  
w tym w dużym stopniu spółek skarbu państwa  
rozwój inicjatyw i współpracy międzynarodo-
wych oraz stworzenie warunków do realizacji 
inwestycji na terenie kraju przez inwestorów 
zagranicznych

ekonomiczne
rozwój małych, skalowalnych instalacji do inte-
gracji z OZE
stworzenie możliwości do rozwoju przedsię-
biorstw w kierunku eksportu wodoru
wsparcie (wsparcie systemowe, finansowanie 
itd.) rynku do czasu osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu opłacalności i adaptacji rynkowej – ana- 
logicznie do rozwoju technologii OZE

społeczne
edukacja i budowanie świadomości społeczeń- 
stwa w temacie technologii, jej wpływu na spo-
łeczeństwo i środowisko

technologiczne
prowadzenie działań badawczych, rozwojowych 
i wdrożeniowych w całym łańcuchu wartości  
(w efekcie wzrost wydajności, wzrost konku-
rencyjności, wzrost popytu i spadek cen)

prawne / regulacyjne
przyjęcie norm i międzynarodowych wytycz- 
nych – istotne ze względu na integrację mię- 
dzynarodową, realizację strategii unijnej i efek-
tywnej adaptacji technologii na cały rynek 
unijny i globalny
stworzenie kompletu legislacji w porozumieniu 
z uczestnikami rynku pozwoli na sprawniejszy 
rozwój gospodarki wodorowej.

Dużą rolę na początku rozwoju rynku odegrają 
czynniki organizacyjne, administracyjne i eduka-
cyjne, które mają za zadanie sprawne usuwanie 
wszelkich przeszkód rozwoju tego rynku i nada-
nie mu rozpędu, co pozwoli wykorzystać potencjał 
krajowych podmiotów gospodarczych i instytucji 
badawczo-rozwojowych.

Nie bez znaczenia są źródła finansowania ambit- 
nych planów. Szacuje się, że wartość rynku wodo- 
ru do 2050 r. może wynieść ok. 10 bilionów EUR,  
a w samej Europie 2,2 (USA – 2,9; Azja – 4,4), z cze- 
go szacowane nakłady kapitałowe na same OZE 
może wynieść ok. 1,4 biliona EUR3 .

1.

2.

3.

4.

5.
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Legislacja
Plan dekarbonizacji UE, rosnące zapotrzebowanie 
na zieloną energię i sytuacja geopolityczna wyma-
gają rozwoju technologii pozwalającej na prawną 
produkcję, magazynowania i dystrybuowanie zie-
lonej energii do wielu sektorów rynku. Dlatego też 
za optymalne rozwiązanie uważany jest rozwój 
gospodarki wodorowej. 

Rozwój nowego rynku, a zatem i szeregu projek-
tów wymaga przede wszystkim silnego oparcia 
w legislacji i programach wsparcia. W innym przy-
padku prowadzenie procesów inwestycyjnych mo- 
że być trudne lub nawet niemożliwe ze względu na 
bezwładność organów decyzyjnych.

Zarówno UE, jak i Polska posiadają swoje strategie 
wodorowe, wyznaczające kamienie milowe, które 
pozwolą na rozwinięcie rynku wodoru, a w kon-
sekwencji dekarbonizację rynku UE i  realizację 
założeń Zielonego Ładu.

Strategia wodorowa UE zakłada wprowadzenie 
gospodarki wodorowej na rynek w trzech fazach:3

2020–2024 zakłada instalację elektrolizerów o mo- 
cy 6 GW, pozwalających na uzyskanie 1 mln ton zie- 
lonego wodoru, który umożliwi zastąpienie w prze- 
myśle wodoru pochodzącego z paliw kopalnych.

2025-2030 zakłada instalację elektrolizerów o mo- 
cy 40 GW na terenie UE oraz kolejnych 40 GW  
w krajach sąsiadujących; wodór ma posłużyć do 
dalszej dekarbonizacji przemysłu np. w  hutach 
oraz transportu takiego, jak ciężarówki, statki czy 
kolej. Stopniowo produkcja wodoru będzie mogła  
zacząć funkcjonować jako system bilansowania 
sieci elektroenergetycznej i  jednocześnie maga-
zyn energii, zwiększając tym samym elastyczność 
i użyteczność odnawialnych źródeł energii.

2031–2050 wodór będzie rozpowszechniał się na 
szeroką skalę dzięki rozwojowi technologii. W tym  
punkcie powinien nastąpić znaczący wzrost zain- 
stalowanych mocy OZE o ok. 1 100-1 300 GW, któ- 
re zasilą elektrolizery o łącznej mocy planowanej 
500  GW na całym terenie UE, co oznacza pod- 
wojenie obecnego zużycia energii elektrycznej. 
W efekcie otrzymamy ok. 65 mln ton zielonego 
wodoru dla rynku UE. 

Realizacja polityki i planów unijnych wymaga im- 
plementacji i odzwierciedlenia w działaniach posz- 
czególnych państw członkowskich. 

Polska Strategia Wodorowa1  wyznacza 6 celów 
pośrednich do realizacji do 2030 r., które pozwo-
lą na wykonanie planu neutralności klimatycznej  

1.

2.

3.
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naszego kraju w perspektywie 2050 r., dzięki cze- 
mu powstanie zupełnie nowy rynek łączący sekto-
ry krajowe i zagraniczne. 

Wdrożenie technologii wodorowych w energety-
ce i ciepłownictwie 

a. budowa instalacji kogeneracji i poligeneracji  
o mocy do 50 MW opalanych wodorem
b. rozpoczęcie wykorzystywania wodoru jako  
magazynu energii
c. rozpowszechnienie technologii ogniw pali- 
wowych o mocy 10-250 kW w budownictwie  
mieszkalnym, biurowym i użyteczności publicz- 
nej
d. rozbudowa instalacji PV o systemy podczy- 
szczania i magazynowania wód opadowych  
i elektrolizery.

Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatyw-
nego w transporcie 

a. rozwój floty autobusów wodorowych (o 1 000 
szt.) wraz z infrastrukturą tankowania i bun-
krowania wodoru
b. rozpoczęcie wodoryzacji kolejnictwa i trans- 
portu ciężkiego – drogowego, morskiego i lot- 
niczego
c. wprowadzenie na rynek paliw syntetycznych 
opartych na wodorze.

Wsparcie dekarbonizacji przemysłu 
a. rozwój dolin wodorowych
b. transfer wiedzy na poziomie krajowym i mię- 
dzynarodowym 
c. połączenie infrastruktur krajowych z euro- 
pejskimi
d. pozyskanie i zastosowanie niskoemisyjnego 
wodoru w przemyśle petrochemicznym, che-
micznym i nawozowym.

Produkcja wodoru w nowych instalacjach
a. Badania i rozwój technologii pozyskania wo- 
doru niskoemisyjnego
b. Dążenie do osiągnięcia mocy zainstalowanej 
z niskoemisyjnych źródeł i procesów na po- 
ziomie 2 GW na potrzeby produkcji zielonego  
wodoru, która umożliwi produkcję 193,6 tys.  

ton tego gazu rocznie, co pokryje 99,4% za- 
potrzebowania na wodór w gospodarce naro- 
dowej.

Sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i ma- 
gazynowanie wodoru

a. modernizacja części sieci gazowej i przys- 
tosowanie do przesyłu wodoru domieszkowa-
nego do gazu
b. rozwój sieci przesyłu i dystrybucji wodoru
c. prowadzenie dalszych prac badawczo-roz- 
wojowych w zakresie magazynowania wodoru  
dla potrzeb transportu i projektów wielkoska- 
lowych.

Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego  
– wdrożenie odpowiedniego pakietu legislacyjne-
go planowane jest na lata 2022-2023.

Stworzenie krajowego otoczenia regulacyjnego 
jest kluczowym punktem, bez którego realizacja  
dalszych kroków jest niemożliwa. Regulacje obec-
nie są tworzone, przy udziale grup roboczych 
składających się z uczestników szeroko pojętego 
rynku, tak aby wspierała inwestorów i odpowiada- 
ła potrzebom rynkowym. Takie rozwiązanie poz- 
wala na opracowanie odpowiadających potrzebom 
rynkowym zapisów prawnych, wspierających inwe-
storów w realizacji projektów.

1.
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3.
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Finansowanie projektów 
wodorowych
Jednym z istotnych elementów dla funkcjonowa- 
nia rynku inwestycji wodorowych jest stworzenie  
właściwych mechanizmów i struktur finansowa- 
nia projektów inwestycyjnych. Właściwe jest do- 
konanie analizy aktualnie dostępnych źródeł fi- 
nansowania, stworzenie odpowiednich struktur 
finansowania oraz identyfikacja czynników, naj-
istotniejszych z punktu widzenia inwestora oraz 
instytucji finansowych. 

Dla powstającej gospodarki wodorowej i realizo- 
wanych w jej ramach projektów niezbędnym ele-
mentem jest stworzenie transparentnego systemu 
wsparcia, który rozwinie stronę podażową pro-
jektów, tak jak to miało miejsce w wypadku rynku 
OZE czy obecnie rynku elektromobilności. 

Powstaje jednak szereg wątpliwości dotyczących 
formy i charakteru wsparcia. 

W obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej uzasad-
nione wydaje się podjęcie wszelkich działań w celu 
przyspieszenia implementacji technologii unieza- 
leżniających UE od importu paliw kopalnych. Ta- 
kim krokiem mogłoby być złagodzenie ograniczeń 
w zakresie dopuszczalnej intensywności pomocy 
publicznej dla podmiotów realizujących inwestycje 
np. w ramach dolin wodorowych lub w sektorach 
trudnych do dekarbonizacji (ostatnia mila). Można 
założyć, że złagodzona polityka finansowania pub- 
licznego przyspieszyłaby osiągnięcie realizacji za- 
łożonych celów, z drugiej jednak strony fundusze  
publiczne są ograniczone i konieczny jest wkład 
kapitału prywatnego. Dodatkowo, znaczne zmniej- 
szenie ryzyka inwestora może oznaczać podejmo- 
wanie większych ryzyk, a co za tym idzie – więk-
szą liczbę nieudanych projektów. 

Z punktu widzenia inwestora, istotne jest pokry-
cie wydatków inwestycyjnych przy jak najwyższym  
udziale publicznych środków dotacyjnych, co zna- 
cznie ograniczy koszt kapitału i tym samym zwię- 
kszy rentowność projektu. Z punktu widzenia ko- 
mercyjnych instytucji finansowych, znaczący wkład  

środków publicznych i stworzenie systemowego 
wsparcia (wsparcie operacyjne) w początkowym 
etapie rozwoju rynku wodorowego, tak jak miało  
to miejsce dla projektów OZE (aukcje, zielone cer- 
tyfikaty), pozwoli na zmniejszenie ryzyka rynkowe- 
go (cenowego) projektów, i tym samym umożliwi  
im udział w  finansowaniu projektów o podwyż- 
szonym ryzyku (zdolność do szacowanie ryzyka   
przez instytucje finansowe, przy nowych typach 
projektów, jest ograniczone i zwiększa się z cza- 
sem, tak jak to było w  przypadku rynku OZE; 
wsparcie operacyjne mityguje część ryzyk, zwię- 
kszając bezpieczeństwo spłat zadłużenia), co dopro- 
wadzi do wygenerowania dla rynku dodatkowego  
strumienia finansowania. W efekcie oznacza to wię- 
kszą liczbę realizowanych projektów w krótszym 
czasie.

Konieczne jest odpowiednie wyważenie wszelkich 
form wsparcia, tak aby nie spowalniać rozwoju 
rynku, ale jednocześnie wspierać dobrze zaplano-
wane projekty.

Wykorzystanie doświadczenia i potencjału takich 
podmiotów, jak Narodowy Fundusz Ochrony Śro- 
dowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju w zakresie przygotowania wy- 
tycznych konkursowych, prowadzenia procesu 
oceny projektów oraz przyjęcia funkcji podmiotu 
dystrybuującego środki dotacyjne miałoby z pew-
nością dużą wartość dla gospodarki wodorowej 
w kraju. 
Zaangażowanie tych podmiotów pozwoliłoby na 
rozwój projektów wodorowych, w szczególności 
projektom innowacyjnym i nie posiadającym zdol-
ności kredytowej.

Należy tutaj zaznaczyć, że pierwsze krajowe dzia-
łania w zakresie wsparcia gospodarki wodorowej 
już mają miejsce. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w roku 2021  
ogłosiło konkurs w programie strategicznym Nowe 
technologie w zakresie energii, gdzie uwzględniono 
wsparcie dla technologii wytwarzania i wykorzy-
stania wodoru. Łączny budżet przeznaczony na 
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wsparcie technologii wodorowych stanowił 141,2 
mln zł7 . Wcześniej w roku 2018 w ramach progra-
mu Nowoczesne metody magazynowania wodoru 
NCBR zaangażował się w działania mające na celu 
opracowanie nowatorskiego, mobilnego zbiorni-
ka wodoru z  przeznaczeniem do wykorzystania  
z ogniwami paliwowymi. Budżet programu zam- 
knął się kwotą 32 mln zł8 . 

Również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej jest zaangażowany w finan- 
sowanie gospodarki wodorowej. Wśród progra-
mów NFOŚiGW zaistniały działania związane ze  
wsparciem projektów związanych z zakupem po- 
jazdów wodorowych w ramach programu Zielony 
Transport Publiczny9 . Innym programem, w któ- 
rym dostępne były środki na projekty związane 
z wodorem był program Wsparcie infrastruktury 
do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruk-
tury do tankowania wodoru10 o budżecie 870 mln 
zł. 

Nie należy zapominać o programie Nowa Energia. 
Na dofinansowanie z NFOŚiGW mogły liczyć pro-
jekty mające na celu wdrożenie technologii m.in.: 
produkcji „bezemisyjnego” wodoru przy użyciu 
energii z wiatru lub słońca, wykorzystania wodoru 
w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym,  
dostosowania już istniejącej infrastruktury do tran- 
sportu wodoru albo budowy nowych instalacji do 
transportu i  magazynowania tego pierwiastka, 
skraplania, transportu i przechowywania wodoru 
w postaci ciekłej, wielkoskalowego magazynowa-
nia wodoru z OZE, a także wykorzystania wodoru 
w  przemyśle, np. w  produkcji stali1 1 . W  ramach 
konkursu i preselekcji wyłoniono sześć projektów 
o łącznym wnioskowanym dofinansowaniu 395,6 
mln zł. 

Jak wspomniano, wsparcie kapitałowe jest równie 
ważne jak stworzenie systemowego wsparcia, poz- 
walającego na stworzenie bezpiecznych warunków 
operacyjnych dla planowanych projektów. 

Należałoby rozważyć implementację rozwiązań, 
obecnie funkcjonujących na rynku odnawialnych 

źródeł energii tj. system aukcyjny (kontrakt róż-
nicowy) oraz system FIT ( feed in tarif) i FIP ( feed 
in premium). Istotne w tym aspekcie byłoby przy- 
jęcie stawek referencyjnych skorelowanych z rze-
czywistymi wartościami LCOE (levelized cost of 
electricity) dla projektów wodorowych, z możli- 
wością uwzględnienia równoczesnej budowy od- 
nawialnego źródła energii na potrzeby zasilania 
systemów elektrolizerów. 

Z punktu widzenia instytucji finansowej, system 
pomocowy w formie cen gwarantowanych pozwa- 
la na dokładniejsze oszacowanie ryzyka kredy-
towego i  zachowanie większej realności modelu 
finansowego dla projektu. 

Z biegiem czasu, rozwojem technologii i wzrostem 
efektu skali, proporcje w finansowaniu preferen-
cyjnym i komercyjnym będą się zmieniały, aż do 
momentu, w którym obecnie znajduje się dojrzały 
rynek OZE – możliwości finansowania na zasadach 
rynkowych, bez udziału wsparcia systemowego 
czy finansowania preferencyjnego.

Perspektywy
Inicjatywa zielonej transformacji rynku jest podej-
mowana zarówno przez społeczeństwo, przemysł, 
jak i międzynarodowe rządy globalnie, co oznacza 
osiągnięcie pewnego rodzaju konsensusu ryn- 
kowego co do kierunków zmian, przy czym du- 
żo uwagi poświęca się zmianom klimatycznym 
i  przyczynom ich powstawania. Zgodnie z  bie-
żącą wiedzą, jednym z  kluczowych czynników 
wpływających na klimat jest oddziaływanie gazów 
cieplarnianych emitowanych przez człowieka12 . 

Kluczową właściwością wodoru jest bezemisyjność 
tego paliwa (z punktu widzenia paliwa, nie jego wy- 
twarzania), w procesie spalania powstaje woda13 
(odstępstwem mogą być silniki tłokowe, w których  
istnieje możliwość powstawania nieznacznej ilości 
tlenków azotu14 ; z kolei wykorzystanie ogniw pali- 
wowych jest bezemisyjne). W związku z tym gos- 
podarka wodorowa ma duży potencjał rozwoju 
oraz jest jednym z  kluczowych działań pozwa-
lających osiągnąć cele Zielonego Ładu i  misji 
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dekarbonizacji na skalę nie tylko krajową, ale rów-
nież globalną. 

ENERGETyKA
Magazynowanie energii jest jednym z głównych  
kierunków, w którym upatruje się szerokiego wy- 
korzystania wodoru15. Koncepcja polega na wyko- 
rzystaniu nadwyżek energii elektrycznej do pro- 
dukcji wodoru lub innego nośnika energetycznego  
z jego wykorzystaniem, np. amoniaku czy paliw 
syntetycznych. 

Energia zmagazynowana w nośniku może zostać 
zatrzymana i później wykorzystana w użyteczny  
sposób lokalnie lub w innym miejscu popytu, po jej  
przetransportowaniu. Może się to odbywać w okre- 
sach zwiększonego zapotrzebowania na energię 
lub w czasie zmniejszonych możliwości genera- 
cji energii z innego źródła. Wytworzony i zmaga-
zynowany wcześniej wodór byłby wykorzystany 
w turbinach gazowych lub w ogniwach paliwo-
wych do wytworzenia energii elektrycznej oraz/
lub cieplnej16. Pozwoliłoby to na stabilizację pracy 
sieci elektroenergetycznej z dużą liczbą źródeł 
OZE. Aktualnie takie usługi na potrzeby polskie- 
go systemu elektroenergetycznego prowadzą blo- 
ki energetyczne zasilane paliwem emisyjnym: wę- 
glem i gazem ziemnym. 

Wykorzystanie wodoru jako źródła energii prezen-
tuje się atrakcyjnie także ze względu na możliwość 
jego użycia w istniejącej infrastrukturze, obecnie 
zasilanej gazem ziemnym. Część urządzeń aktual-
nie eksploatowanych w przemyśle energetycznym 
i przesyłowym jest gotowa do współpracy z takim 
nośnikiem energii. 

Przesył wodoru w szczegółach różni się od prze- 
syłu gazu ziemnego (dla przesyłu czystego wodo- 
ru konieczne są inne rurociągi ze względu na od- 
mienną charakterystykę wodoru17), natomiast są  
to czynności dość zbliżone i technicznie wykonal- 
ne. Ponadto, możliwe jest mieszanie i transport 
w różnych proporcjach, gazu ziemnego z wodorem 
i późniejsze wykorzystywanie mieszaniny tych 
gazów. Jest to szczególnie atrakcyjne w okresie 
przejściowym w dążeniu do pełnej dekarbonizacji 
rynku UE. 

Poniżej przedstawiono odcinki systemu gazowe-
go pod kątem dopuszczalnych wartości wodoru 
w przesyłanym gazie18.

CIEPŁOWNICTWO
Dużym atutem wykorzystania wodoru jako źródła 
energii jest możliwość efektywnego wytworzenia 
energii cieplnej. Jak wspomniano, duża część urzą-
dzeń związanych z wytwarzaniem energii cieplnej 

Rysunek 2. 
Mapa dopuszczalnej zawartości 
wodoru w poszczególnych 
odcinkach systemu przesyłowego  
z uwzględnieniem analizy 
struktury i składu chemicznego 
stali, opracowane przez Zespół 
ds. Rozwoju Przemysłu OZE 
i Korzyści dla Polskiej Gospodarki
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i elektrycznej z wykorzystaniem jako źródła ener- 
gii gazu ziemnego mogłaby być dostosowana bez- 
pośrednio do wykorzystania jako paliwa wodoru.  
Konieczne są modernizacje jednostek obecnie za- 
silanych gazem ziemnym, jednak technologia na  
rynku już jest gotowa do użycia, wielu producen- 
tów turbin i generatorów już teraz deklaruje moż- 
liwość spalania gazu ziemnego ze znaczną domie- 
szką wodoru lub wręcz czystego wodoru jako 
paliwa.

W tym sektorze technologia ogniw paliwowych 
jest również możliwa do wykorzystania – podczas 
pracy ogniwa generowana jest zarówno energia 
elektryczna, jak i cieplna. 

TRANSPORT
Możliwość zastosowania wodoru jako substytutu 
paliwa konwencjonalnego pozwala na rozpatry-
wanie perspektyw wykorzystania w transporcie. 
Aktualnie są już dostępne na rynku pojazdy za- 
silane wodorem, takie jak samochody osobowe, 
autobusy i lokomotywy, natomiast w fazie demon-
stracyjnej pojawiają się także statki. Alternatywą 
do zasilania wodorowego są pojazdy bateryjne  
(BEV – battery electric vehicle) lub biopaliwa (pali- 
wa 2., 3. i 4. generacji).

Rozwiązanie bateryjne wiąże się z ograniczenia-
mi, jak ciężar baterii, ich ograniczona pojemność 
i czas ładowania. Z drugiej strony, biopaliwa, mimo 
że są neutralne pod względem bilansu emisji, nie 
wpłyną na poprawę jakości powietrza w miastach 
(spalanie biopaliw nadal powoduje emisję gazów 
i pyłów, jedynie nie zwiększa ich ilości w bilansie 
globu). 

Przewiduje się, że środki transportu wykorzystu- 
jące wodór najszybciej mogą być szeroko wyko- 
rzystywane w komunikacji miejskiej, transporcie 
kolejowym bez sieci trakcyjnej i ciężkim trans- 
porcie drogowym19. 

PRZEMySŁ
Perspektywy wykorzystania wodoru w przemyś- 
le są związane przede wszystkim ze zmianą po- 

chodzenia źródła powstania wodoru. Aktualnie 
wodór wykorzystywany w przemyśle jest wytwa-
rzany głównie w procesie reformingu parowego  
– reakcji metanu i pary wodnej w wysokiej tem- 
peraturze z użyciem katalizatora. Ze względu na 
wykorzystanie metanu produkcja wodoru tym 
sposobem obciążona jest emisją CO2 szacowaną 
na poziomie około 6-10 kg dwutlenku węgla na  
1 kg powstałego wodoru. 

Możliwość wykorzystania wodoru pozyskanego 
w sposób bezemisyjny pozwoliłoby na powolne 
zmniejszanie wpływu na klimat najtrudniejszego 
do dekarbonizacji sektora. 

Największe zapotrzebowanie do wykorzystania 
wodoru w procesach przemysłowych występuje  
w przemyśle chemicznym. Szczególnie duże wy- 
korzystanie tego pierwiastka występuje przy pro- 
dukcji nawozów sztucznych, który opiera się 
głównie na syntezie amoniaku z wodoru i azotu. 
Również sektor rafineryjny i petrochemiczny kon- 
sumuje znaczne ilości wodoru w procesach zwią-
zanych z  przygotowaniem paliw. Szacuje się, że 
jest możliwe wykorzystanie wodoru jako częścio-
wego substytutu węgla i koksu przy produkcji stali 
i żelaza. 

SEKTORy O NAjWyżSZyM POTENCjALNE 
Najwyższy potencjał możliwy do zrealizowania 
w zakresie wykorzystania wodoru na dużą skalę 
ma sektor transportowy. W ofertach producentów 
autobusów od dłuższego czasu znajdują się już 
pojazdy zasilane tym paliwem. Również od wielu 
lat niektóre koncerny samochodowe mają w swojej 
ofercie pojedyncze modele takich aut. W roku 2022 
w Niemczech oddano do użytku pierwszy pociąg  
pasażerski zasilany wodorem, zastąpił on jednos- 
tkę napędzaną olejem napędowym. Powyższe przy- 
kłady pokazują, że rozwiązania związane z tym 
sektorem są w większości gotowe do wprowadze-
nia na szeroką skalę. Problemem ograniczającym  
rozwój może być niedostateczna liczba stacji, na  
których jest możliwość zatankowania takich po- 
jazdów. O ile dla pociągów i autobusów przewi-
dziane są takie miejsca, o tyle dostępność dla 
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samochodów osobowych jest niska. Prowadzi to 
do spowolnienia rozwoju tego sektora, jednakże 
odbywa się to analogicznie jak dla elektromobil-
ności bateryjnej, gdzie rozwój infrastruktury trwa 
od dekady.

Duże możliwości na szybkie wprowadzenie wo- 
doru w celu ograniczenia emisji mają sektory prze- 
mysłowe, w których aktualnie wykorzystywany  
jest ten pierwiastek, tj. przemysł chemiczny, pe- 
trochemiczny, metalurgiczny4 . Opanowanie pracy  
z wodorem i technologii związanych z  jego wy- 
korzystaniem pozwala na szybkie zastąpienie wo- 
doru obciążonego śladem węglowym na wodór 
zielony lub przejściowo niebieski. Niestety także 
tutaj jest duże ograniczenie związane z procesem 
wytwórczym. Aktualnie największym problemem 
pozostaje brak dużych instalacji wykorzystują- 
cych energię do produkcji zielonego wodoru, któ- 
re byłyby w stanie zapewnić wystarczającą ilość  
wodoru w procesach przemysłowych. Dobrą wia-
domością jest podejmowanie prób projektowania  
i tworzenia takich instalacji w skali przemysło- 
wej. W tym roku zapowiedziano budowę w Ho- 
landii baterii 10 elektrolizerów o łącznej mocy 
zainstalowanej 200MW do produkcji zielonego 
wodoru z energii pochodzącej z morskich farm 
wiatrowych20 .

Podsumowanie
Mając na uwadze aktualną sytuację panującą w Eu- 
ropie – wojnę na Ukrainie oraz związane z wpro- 
wadzonymi sankcjami braki surowców energe-
tycznych sprowadzonych z Rosji, konieczne jest  
podniesienie bezpieczeństwa energetycznego. Du- 
że uzależnienie Unii Europejskiej od gazu ziem-
nego sprowadzanego z Rosji wywołało na skutek  
wprowadzonych sankcji i działań związanych ze  
zmniejszeniem dostaw do UE rekordowe w histo-
rii ceny tego surowca. Negatywne konsekwencje  
widoczne są także na rynku węgla – ceny tego su- 
rowca wzrosły do najwyższych w historii. Wysokie 
ceny surowców energetycznych mają przełożenie 
na  wzrost ceny energii elektrycznej, co w istotny  
sposób wpływa na konsumentów, przedsiębior- 
ców jak i przemysł energochłonny, dla których ceny 

energii stanowią znaczną część wydatków w ich 
budżetach. Zaczyna to dotyczyć również przemy-
słu nieenergochłonnego, gdzie do niedawna koszt 
energii był czynnikiem przeważnie pomijalnym. 
Powstaje szansa dla rozwoju technologii związa- 
nych z wodorem. Możliwe jest, że dzięki wysokim  
cenom energii i jej nośników wykorzystanie kon- 
kretnych instalacji związanych z gospodarką wo- 
dorową stanie się opłacalne. Niewykluczone jest 
także wycenienie dodatkowych zalet niezależności 
energetycznej z takich projektów i uwzględnienie 
ich w finansowaniu poszczególnych projektów. 

Perspektywy dla wykorzystania wodoru jako re- 
medium na zmniejszanie oddziaływania człowieka  
na środowisko są bardzo dobre. Część sektorów  
gospodarki, w których wykorzystywany jest czą- 
steczkowy wodór, może w przypadku dostarcze-
nia „czystego” wodoru natychmiast zmienić jego 
źródło i tym samym obniżyć swoje oddziaływanie 
na klimat i środowisko. W sektorze transporto-
wym są wprowadzane na rynek rozwiązania, które 
pozwalają na zastąpienie wykorzystania paliw ko- 
palnych jako źródła energii do napędu pojazdów.  
Przy rozbudowie sieci dystrybucji wodoru i zwięk- 
szeniu jego dostępności pozwoli to na zwiększe-
nie wykorzystania technologii wodorowych w tej  
gałęzi gospodarki. Wszystkie dziedziny, w których  
przewiduje się do wykorzystania wodór w celu ob- 
niżenia oddziaływania, opierają się na pozyskaniu 
tego pierwiastka w sposób nieobciążający środo-
wiska emisją gazów cieplarnianych. Podejmowane  
działania i zapowiedzi w zakresie produkcji wodo- 
ru z wykorzystaniem zielonej energii pozwolą  
w dłuższej perspektywie na rozwój technologii 
przesyłowych i wytwórczych. 

Pomimo aktualnej sytuacji geopolitycznej, wymu-
szonych przez kryzys intensywnych zmian na 
rynku energii oraz konieczności zwiększenia bez- 
pieczeństwa i suwerenności energetycznej, można  
dostrzec element optymistyczny jakim jest nie- 
wątpliwe przyspieszenie rozwoju gospodarki wo- 
dorowej, a równolegle z nią kontynuacja rozwoju 
rynku OZE, co w przyszłości pozwoli cieszyć się 
tanią, czystą energią i zdrowym środowiskiem.
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Kluczowymi pozostają jednak legislacja, finanso- 
wanie preferencyjne oraz systemowe wsparcie,  
które pozwolą na otworzenie rynku i rozpoczę- 
cie maratonu do celu 2050 – neutralności klima- 
tycznej.  

Bank Ochrony Środowiska już nie raz był aktyw-
nym uczestnikiem powstających rynków, tak jak 
miało to miejsce w wypadku energetyki odnawial-
nej, czy elektromobilności. BOŚ stale śledzi rozwój 
sytuacji rynkowej i legislacyjnej, czynnie wpiera 

prace Ministerialnych Grup Roboczych, będąc  
w pełnej gotowości na przyjęcie po raz kolejny 
funkcji pioniera, wspierającego kolejny rozdział zie- 
lonej transformacji, jakim niewątpliwie jest gos- 
podarka wodorowa.
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Perspektywa przyspieszenia wdrażania regulacji  
prawnych odnoszących się do funkcjonowania gos- 
podarki wodorowej została pośrednio zapowiedzia- 
na już w Komunikacie Komisji Europejskiej z 2019 r.  
dotyczącym Europejskiego Zielonego Ładu. Następ- 
nie, już bezpośrednio, unijny dokument strategicz- 
ny „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy  
neutralnej dla klimatu” z lipca 2020 r. wskazał jas- 
no na ambicje europejskie, aby to Unia Europejska 
pozostawała liderem w wielkoskalowym wdraża-
niu rozwiązań wodorowych. Jednak ambicje UE 
w tym zakresie zostały w pełni odsłonięte dopiero 
w lipcu 2021 r., kiedy to Komisja Europejska przed-
stawiła poszczególne projekty w ramach pakietu 
FIT for 55, mającego stworzyć prawne ramy dla 
osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię  
Europejską do 2050 r. Wystarczy wskazać, że wy- 
korzystanie paliw odnawialnych pochodzenia nie- 
biologicznego, tj. głównie wodoru wyprodukowa- 
nego z wykorzystaniem energii odnawialnej innej  
niż bioenergia, zgodnie z planami Komisji Euro- 
pejskiej miałoby wzrosnąć do 2030 r. z niemal zera 
do ok. 6,7 Mt (zgodnie z FIT for 55) lub nawet ok.  
20 Mt (zgodnie z planem REPowerEU). Ciężar kra- 
jowego wdrożenia wodoru odnawialnego i rzadziej  
wspominanego w dokumentach unijnych, ale rów- 
nie istotnego – wodoru niskoemisyjnego, spocznie  
w głównej mierze na przemyśle nawozowo-che- 
micznym.

Polska Strategia Wodorowa 
w perspektywie zachodzących zmian

Działania podjęte przez administrację rządową, po- 
legające na przygotowaniu i przyjęciu w  listopa- 
dzie 2021 r. dokumentu strategicznego wskazujące- 
go główne kierunki rozwoju gospodarki wodorowej  
na terenie kraju oraz mapującego najważniejsze 
wyzwania z tym związane, należy ocenić bardzo  
pozytywnie. Polska Strategia Wodorowa (PSW) bez- 
pośrednio wpisuje się w światowy trend przyjmo-
wania aktów o zbliżonej treści przez poszczególne 
państwa zainteresowane rozwijaniem rozwiązań 
wodorowych. Należy jednak zwrócić uwagę, iż 
treść PSW była przygotowywana przed podjęciem 
działań przez UE w ramach planu REPowerEU, ma- 
jącego zapewnić niezależność dostaw surowców  
energetycznych z Rosji do UE. Zgodnie z tym pla- 
nem w  całej UE do 2030 r. powinno zostać za- 
instalowanych 65 GW mocy w  elektrolizerach 
produkujących zielony wodór. Polska jest trzecim 
największym producentem wodoru w UE odpowia- 
dającym za ok. 10% unijnej produkcji, biorąc pod  
uwagę cele postawiona na 2030 r. w PSW, w kon-
tekście FIT for 55 oraz REPowerEU, wydaje się, że  
pożądanym rozwiązaniem byłoby podniesienie 
ambicji zawartych w PSW oraz wskazanie mecha-
nizmów finansowania tych większych ambicji. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż w ra- 
mach pakietu FIT for 55 projektowana zmiana dy- 
rektywy 2018/2001 w sprawie promowania stoso- 
wania energii ze źródeł odnawialnych przewiduje  

Regulacje unijne i krajowe w dobie 
wdrażania nisko- oraz zeroemisyjnej 
gospodarki wodorowej w przemyśle 
energochłonnym

GRUPA AZOTy
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cele cząstkowe dla państw członkowskich w zakre- 
sie minimalnego wykorzystania wodoru odnawial- 
nego w sektorze transportu oraz przemysłu wyko-
rzystującego wodór. 

Odrębnym aspektem wartym podkreślenia jest 
kwestia ograniczonej liczby konkretnych kamieni 
milowych i narzędzi wspomagających rozwój in- 
frastruktury przesyłu wodoru. Nie ma możliwości  
stworzenia sprawnie funkcjonującej gospodarki  
wodorowej bez stworzenia odpowiedniej infra-
struktury transportowej. Obecnie, na dystansie do 
3000 km, najbardziej ekonomiczną formą trans-
portu jest przesył rurociągiem, zatem należałoby 
uzupełnić PSW o określenie zasad i kierunków roz-
budowy tej infrastruktury. Deklaratywna część 
PSW dotycząca planowanych zmian w legislacji jest 
trudna do oceny na obecnym etapie wdrożenia, 
zdecydowana większość z projektowanych zmian 
nie została jeszcze implementowana do polskiego 
porządku prawnego, jak również nie zostały przed-
stawione kompleksowe propozycje zmian w tym 
zakresie. 

PSW jako strategiczny element mający wyznaczyć 
ramy rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce jest 
niewątpliwie dokumentem potrzebnym i oczeki-
wanym przez sektor. Przy czym dynamika zmian 
w otoczeniu polityczno-regulacyjnym – w kontek-
ście rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz zwiększania 
ambicji UE w zakresie wodoru – sprawia, że treść 
PSW powinna podążać i odpowiadać na te wyzwa- 
nia.

Główne wyzwania regulacyjne

Obecnie priorytetem wydaje się, po pierwsze  
– stworzenie odpowiedniej siatki pojęciowej dla  
wodoru w głównych aktach regulacyjnych odno- 
szących się do energetyki, tj. Prawie energetycz-
nym, ustawie o odnawialnych źródłach energii czy 
ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 
Po drugie – należy uprościć oraz skrócić procedury 
administracyjne odnoszące się do realizacji takich 
inwestycji. Jest to szczególnie istotne w przypad-
ku dolin wodorowych, mających stanowić huby 
wiedzy i tworzyć modelowe rozwiązania w zakre-
sie gospodarki wodorowej. Inwestycje na terenie 
dolin wodorowych powinny być traktowane prio-
rytetowo. W tym celu w krajowych regulacjach po- 
winna znaleźć się dedykowana ścieżka inwestycyj-
na dla instalacji wodoru zero- i niskoemisyjnego, 
wraz z  infrastrukturą towarzyszącą – zwłaszcza 
w moce zasilające, umożliwiająca zminimalizowa-
nie prawnych barier inwestycyjnych. Szczególnie  
istotną barierą w tym zakresie mogą okazać się re- 
gulacje dotyczące zagospodarowania przestrzen- 
nego. 

Ryzyka we wdrażaniu 
gospodarki wodorowej 

Jedną z głównych barier w rozwoju gospodarki wo- 
dorowej może stanowić niewłaściwe ukształtowa- 
nie aktów delegowanych do dyrektywy 2018/2001  
w sprawie promowania stosowania energii ze źró- 
deł odnawialnych. Zbyt rygorystyczne kryteria re- 
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gulacyjne określające zasady zaliczania wypro-
dukowanego wodoru jako wodoru odnawialnego 
mogą sparaliżować krajowe i unijne inwestycje. Po- 
tencjalne wprowadzenie kryteriów dodatkowości, 
braku wsparcia publicznego na instalacje zasilają-
ce czy ograniczenie możliwości zawierania umów  
typu PPA na dostawy energii z  innych państw 
członkowskich oraz trzecich może w  znacznym 
stopniu ograniczyć możliwości krajowych odbior-
ców wodoru do pozyskiwania tego surowca. 

Na poziomie regulacji krajowych działania legisla- 
cyjne podejmowane w zakresie gospodarki wodo- 
rowej powinny być ze sobą sprzężone i stanowić  
realizację jednolitej wizji. Ponadto wizja ta powin- 
na brać pod uwagę potrzebę zapewnienia zarów-
no bezpieczeństwa energetycznego państwa, jak 
i  bezpieczeństwa żywnościowego. Jedną z  pod-
stawowych krajowych barier rozwoju gospodarki 
H2 mogą stanowić kwestie niestabilności otocze-
nia regulacyjnego, a także wcześniej wspomniane 
kwestie związane z rozbudowanym procesem po- 
zyskiwania zgód administracyjnych dla realizo-
wanych inwestycji. Osobnym ryzykiem, na jakie 
należy wskazać, jest kwestia niewystarczających 
mechanizmów wspierających systemowo budowę 
strony popytowej na wytworzony zero- i niskoemi-
syjny wodór. Wydaje się, że jednym z kluczowych 
elementów upowszechniania się wytwarzania wodo- 
ru jest stworzenie mechanizmów zachęcających 
przemysł, zwłaszcza energochłonny i trudny do de- 
karbonizacji, do wykorzystania wytworzonego zde- 
karbonizowanego wodoru w łańcuchu produkcyj-
nym. Nie będzie to jednak możliwe do czasu, gdy  
cena towaru wyprodukowanego przy wykorzysta- 
niu zdekarbonizowanego wodoru nie będzie kon- 
kurencyjna. Tym samym niezbędne wydaje się wdro- 
żenie mechanizmu Carbon contract for difference  
(CCfD) umożliwiającego jego wytwórcom kom-
pensowanie kosztów produkcji z wykorzystaniem  
droższego, zdekarbonizowanego wodoru. Użytecz- 
ność tego narzędzia jest wyraźnie dostrzegana 
przez organy unijne, a także przez poszczególne  
gremia eksperckie i analityczne. Dodatkowo nale- 
ży podkreślić ryzyko nierównego traktowania wo- 
doru wytworzonego przy wykorzystaniu energe-

tyki jądrowej względem wodoru wytworzonego 
przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.  
Energetyka jądrowa charakteryzuje się jedną z naj- 
niższych emisji w całym cyklu życia technologii,  
a tym samym powinna być traktowana jako ele- 
ment dochodzenia do celu neutralności klimatycz-
nej do 2050 r. Dodatkowo niezbędne są zmiany 
regulacyjne ułatwiające realizację inwestycji w in- 
stalacje CCS/CCU. 

Należy również zwrócić uwagę na potrzebę powo-
łania w  UE nadrzędnej i  dedykowanej jednostki 
certyfikującej/audytującej procesy wytwórcze bio-
paliw, paliw niskoemisyjnych i RFNBO na terenie  
krajów trzecich, które prowadzić będą eksport 
tychże do UE. Takie podejście zagwarantowałoby  
równe i transparentne prowadzenie procesów cer- 
tyfikacji dla zainteresowanych producentów, zarów- 
no w UE, jak i w każdym kraju poza nią, chroniąc 
gospodarkę światową przed podwójnym liczeniem  
unikanych emisji oraz zapewniając, że import odby- 
wa się przy poszanowaniu celów klimatycznych 
UE.

Odpowiedź na pojawiające się  
wyzwania

Regulacje dotyczące gospodarki wodorowej to 
niewątpliwie jeden z wielu elementów, które będą 
wpływać na jej kształtowanie obok procesu dalsze-
go rozwoju technologicznego odnoszącego się do 
wytwarzania, transportu i wykorzystania wodoru 
czy też procesów makroekonomicznych zacho- 
dzących w światowej gospodarce. Stworzenie od- 
powiedniego otoczenia regulacyjnego w  istotny 
sposób przyczyni się do zachęcenia inwestorów do 
realizacji projektów wodorowych.

Piotr Mikusek 
Menadżer ds. Regulacji 
Energetycznych, 
Grupa Azoty
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jak Państwo oceniają cele zawarte w  Polskiej 
Strategii Wodorowej? Czy zmiany legislacyjne 
zawarte w PSW są adekwatne do potrzeb rozwoju 
gospodarki H2 w PL?
PSW to dokument strategiczny tylko z  nazwy. 
Często przypomina publikację popularno-nauko-
wą, a nie opis strategiczny tego, jakie cele i jakimi  
środkami Polska zamierza osiągać. Zawiera pewne  
błędy i sprzeczności, m.in. odwołuje się do Strate- 
gii Odpowiedzialnego Rozwoju uchylonej rok przed  
ostateczną publikacją PSW w  Dzienniku Ustaw. 
Stoi także w  kilku miejscach w  sprzeczności ze 
Strategią UE na Rzecz Europy Neutralnej dla Kli- 
matu. Dotyczy to w szczególności poziomu emisji,  
jaki ma towarzyszyć wodorowi określanemu mia- 
nem „niskoemisyjnego” i roli, jaką wodór ma od- 
grywać w gospodarce.
PSW wprawdzie zauważa, że wodór jest jednym 
z nieodłącznych narzędzi dekarbonizacji gospo-
darki, jednak nie prowadzi to do wniosku, że ro- 
lę dekarbonizującą może pełnić tylko wodór od- 
nawialny. Cele strategiczne PSW formułowane są  
przede wszystkim w odniesieniu do sektora trans-
portowego (autobusy, stacje tankowania itp.), co 
wskazuje na chęć traktowania wodoru przede 
wszystkim jako paliwa.
PSW koncentruje się na rozwoju kompetencji kra-
jowych w odniesieniu do wszystkich ogniw tzw. 
łańcucha wartości gospodarki wodorowej. Z jednej 
strony trudno dyskutować z podejściem, które ma 
stymulować rozwój miejsc pracy i  kompetencji 
w kraju. Z drugiej, Polski zwyczajnie nie stać na 
„oczekiwanie” na rozwój krajowych kompeten-
cji we wszystkich obszarach. Badania i rozwój są 
działaniami ze wszech miar pożądanymi, jednak 
PSW nadaje im nieproporcjonalnie dużą wagę.

PSW nie zawiera zmian legislacyjnych, a  jedynie 
enumeratywnie wymienia akty prawne, które będą 
wymagały uaktualnienia (np. Prawo Energetyczne 
czy Prawo Budowlane).  

jakie regulacje UE dotyczące H2 wymagają pilne-
go wdrożenia?
Prawodawca powinien przeanalizować niespój-
ności pomiędzy dokumentami strategicznymi na 
poziomie UE i krajowym, aby nie tworzyć „własnej 
drogi” wdrażania wodoru.
Akty prawne wymagające implementacji to w szcze- 
gólności mechanizmy wsparcia finansowego sek-
tora prywatnego we wdrażaniu własnych mocy 
wytwórczych, by luki kosztowe nie były barierą 
wstrzymującą inwestycje.

Przykładem aktu prawnego czekającego na imple-
mentację do polskiego prawodawstwa jest Akt 
Delegowany nt. Wytwarzania Paliw Odnawialnych 
Pochodzenia Nie-Biologicznego (RFNBO). 

jakich propozycji zmian regulacyjnych brakuje 
w obecnych planach rządowych? jakie korzyści 
przyniosą zmiany proponowane przez Państwa?
Prawo stymulujące rozwój odnawialnego wodoru 
powinno uwzględniać każdy z elementów archi-
tektury instalacji służących jego wytwarzaniu, 
magazynowaniu, dystrybuowaniu oraz użyciu na 
szeroką skalę. Oznacza to ułatwienia w lokowaniu 
i rozwoju zarówno nowych mocy OZE, magazynów 
energii, jak i magazynów samego wodoru i urzą-
dzeń do jego produkcji.
Wspierane  przez państwo powinny być tylko pro- 
jekty wysokiej jakości, które gwarantują odpor- 
ność ekonomiczną i przyczyniają się do wypełnia-
nia celów klimatycznych UE. 

Należy odejść od planu budowy rynku scentra- 
lizowanego (top-down), w  oparciu o  tzw. doliny 
wodorowe, bo w ograniczonym stopniu odpowia-
dają na realne wyzwania rynku. O sukcesie pro- 
jektów nie decyduje to, czy lokowane są w formal-
nie powołanej dolinie, lecz okoliczności rynkowe, 
które zagwarantują inwestorom powodzenie takiej 
inwestycji. 

HyNFRA
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Te okoliczności najlepiej rozpoznają interesariu- 
sze obecni na poziomie lokalnym, bo sami później  
są beneficjentami takich inwestycji, co prawodaw- 
ca powinien uwzględniać, delegując jak najszer-
sze kompetencje na niższe szczeble administracji.  
Podejście takie można określić jako bottom-up,  
gdzie inwestor, producent i  użytkownik biorą 
czynny udział w określaniu wymaganych mecha- 
nizmów wsparcia przy rozwoju projektu wodoro- 
wego.
  
jakie ryzyka rozwoju gospodarki H2 w PL należy 
zniwelować? jakie propozycje regulacyjne temu 
powinny służyć?
Największym zagrożeniem dla rozwoju gospodar-
ki wodorowej jest sytuacja, w której będzie się to 
odbywać bez zrozumienia celu, jaki legł u podstaw 
całej transformacji energetycznej, czyli eliminacji 
emisji gazów cieplarnianych.

Brakuje spójnego systemu certyfikacji wodoru 
odnawialnego, tak aby jego użytkownik i nabywca 
miał gwarancję odnawialności i zrównoważonego 
charakteru pochodzenia. Certyfikacja pozwoli na  
rozróżnienie, jaki wodór faktycznie pomaga w wal- 
ce ze zmianami klimatu, a jaki je wręcz pogłębia. 

W których obszarach H2 warto wprowadzić „pia-
skownice regulacyjne”? Które obszary H2 mają 
zbyt mały poziom regulacji?
Pojęcie „piaskownic regulacyjnych”, przeniesio-
ne z  sektora fintech, nie znajduje uzasadnienia 
w odniesieniu do projektowania i budowy instalacji 
przemysłowych, jakimi są instalacje do wytwarza-
nia wodoru. Budową takich przedsięwzięć rządzą 
procedury i  przepisy, które tylko w  niewielkim 
stopniu wymagają aktualizacji.

Dynamice inwestycji sprzyjać będzie luźny gorset 
regulacyjny, który powinien przede wszystkim obej- 
mować kwestie bezpieczeństwa. Równie istotne  
jest np. zapewnienie wymogów jakościowych dla  
wodoru (na podstawie dedykowanego rozporzą- 
dzenia, którego projekt został właśnie opubliko- 
wany).

jakie aspekty procesów inwestycyjnych infra- 
struktury H2 w PL wymagają wzmożonego wspar- 
cia regulatorów?
Szczególną troską powinno być objęte przyspie-
szenie lokowania nowych źródeł OZE, skrócenie 
wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych, 
tak aby źródła energii do wytwarzania wodoru  
odnawialnego mogły być dewelopowane równo- 
legle z instalacjami do wytwarzania wodoru. Dzięki  
temu znacznie obniży się ryzyko inwestycji i po- 
prawi jej konkurencyjność.
Lokowanie inwestycji powinno równoważyć wpływ  
środowiskowy, tzn. troska o ochronę, zdrowia i ży- 
cia powinna być traktowana równolegle z korzy- 
ściami, takimi jak eliminowanie emisji gazów cie- 
plarnianych.

jak oceniają Państwo dotychczasowe wsparcie 
finansowe dla gospodarki wodorowej w PL pod 
kątem łatwości pozyskania, skali wsparcia w sto-
sunku do potrzeb?
Ocena dotychczasowego wsparcia może być tylko 
negatywna, co wynika z nieuzyskania przez polski 
rząd środków z  KPO, w  ramach którego blisko  
1 mld EUR miał posłużyć do stymulowania rozwo-
ju gospodarki w tym obszarze. Biorąc pod uwagę, 
że projekty wybrane do skorzystania z  mecha-
nizmu IPCEI stanowią głównie portfolio spółek 
skarbu państwa i nie noszą cech produkcji wodoru 
odnawialnego, taka ocena wypada tym bardziej 
negatywnie. Milion ton wodoru, który aktualnie 
wytwarza się w ciągu roku w zakładach przemys- 
łowych (głównie nawozy i rafinerie), należy zastą-
pić wodorem odnawialnym. 

Istniejące programy dla samorządów, np. Program 
Zielony Transport Publiczny, choć dotyczy zakupu 
pojazdów zasilanych wodorem na potrzeby ko- 
munikacji miejskiej, nie jest de facto programem 
wodorowym, a  wsparciem wymiany taboru na 
niskoemisyjny. Wiele samorządów złożyło wnioski 
o dofinansowanie nabycia takich pojazdów, bez wie- 
dzy, jak zamierzają zaopatrywać te pojazdy w pa- 
liwo. Rezultatem jest kupowanie paliwa wodoro- 
wego od dostawców, którzy wytwarzają je w wy- 
soce emisyjnym procesie reformingu parowego  
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gazu ziemnego, a następnie oczyszczają do jakoś- 
ci wymaganej przez producenta pojazdu. Nie jest 
to  ani ekonomiczne, ani nie prowadzi do elimino- 
wania emisji gazów cieplarnianych, o efektywności  
procesu nie wspominając. Pojazdy zasilane takim  
paliwem nie obniżają bilansu emisji, a jedynie prze- 
suwają go z miast do zakładów wytwarzania wo- 
doru. 

Które obszary gospodarki wodorowej wymagają 
większego wsparcia i jakiego?
Szczególnym obszarem, w którym dużą rolę ma 
do odegrania pomoc publiczna, jest finansowanie 
studiów wykonalności, czyli dokumentów przedin- 
westycyjnych, które pomagają inwestorom w pod-
jęciu decyzji. Tylko projekty poprzedzone rzetelną 
analizą mają szansę na wykazanie rzeczywistych 
korzyści, jak i ryzyk potencjalnych przedsięwzięć.

Które z best practice z UE w kwestii finansowa-
nia warto wprowadzić i dlaczego?
Dobrym pomysłem jest przyjrzenie się, jakie dzia- 
łania KE rekomenduje jako poprawę bilansu inwe- 
stycji w technologie wodorowe, czyli politykę łą- 
czenia sektorów (sector coupling). Wówczas może 
okazać się, że systemowe wsparcie takich inwe-
stycji, jak choćby węglowe kontrakty różnicowe  
(CCfD) nie są rozwiązaniem koniecznym i można 
wykorzystać środki publiczne w bardziej konstruk- 
tywny sposób. 

jak można usprawnić zaangażowanie NCBiR 
i NFOśiGW w finansowanie H2?
Należy przede wszystkim wyposażyć te instytucje 
w rzetelną wiedzę na temat stanu technologii, ich 
ograniczeń, największych szans i pułapek. Tak, aby 
instytucje te mogły przy użyciu własnych narzę-
dzi ewaluować, czy projekty w  danym obszarze 
mają sens, a jeśli tak, to w jakim wymiarze wyma-
gają wsparcia z ich strony. Wodór odnawialny jest 
narzędziem do dekarbonizacji pewnego wycinka 
gospodarki, gdzie niemożliwa jest elektryfikacja. 
Instytucje, takie jak NCBiR i NFOŚiGW, powinny 
dysponować zasobami i wiedzą, która pozwoli im 
oszacować, na ile dane rozwiązanie wodorowe kon- 
kuruje z elektryfikacją, a na ile ją uzupełnia. 

jakie proponują Państwo formy zaangażowania  
kapitału prywatnego wspólnie ze środkami pub- 
licznymi? jakie mechanizmy finansowe wykorzy-
stać w rozwoju dolin wodorowych?
Dobrym przykładem może być wykorzystanie in- 
frastruktury skarbu państwa, np. Podziemnych  
Magazynów Gazu (PMG), w celu stopniowego wy- 
korzystywania ich do magazynowania wodoru. Poz- 
woli to podmiotom zlokalizowanym w bezpośred-
niej okolicy znacząco obniżyć nakłady na magazyny 
wodoru. 

Innym rozwiązanie jest wprowadzenie systemu 
gwarancji pochodzenia dla wodoru odnawialne-
go, podobnego do tego, jaki funkcjonuje na rynku 
energii elektrycznej. Warte uwagi są też rozwią-
zania pozwalające na bezpośrednie finansowanie  
inwestycji w wodór odnawialny z przychodów uzys- 
kiwanych przez skarb państwa z opłat za emisję 
CO2 (system ETS) – taki jest cel sprzedaży upraw- 
nień przez państwa członkowskie UE (finanso-
wanie przedsięwzięć pomagających w  walce ze 
zmianami klimatu).  



84 | Prawo wodorowe – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej

Skróty i definicje:

„PSW” lub „Dokument” – Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. 

„IPCEI” – Jeden z instrumentów wspierających gospodarkę (ang. Important Projects of Common 
European Interest).

KKLW WIERZBICKI I WSPóLNICy

NOWE REGULACjE

Dnia 7 grudnia 2021 r. została opublikowana w Mo- 
nitorze Polskim pełna wersja Polskiej Strategii 
Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.  
(dalej jako „PSW”, „Dokument”) – dokumentu, któ- 
rego zadaniem jest określenie celów i  strategii  
w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej w Pol- 
sce. Strategia ta i poprzedzający ją projekt wzbu- 
dził głębokie dywagacje zainteresowanych środo-
wisk oraz ożywioną dyskusję dotyczącą wodoru. 

Gospodarka wodorowa, z uwagi na ambitne zało-
żenia i planowane działania, a przede wszystkim 
niskoemisyjność – tak ważną dla aktualnego stanu 
środowiska – może stanowić przełomowe rozwią-
zanie. Należy zauważyć, że pomysł szerokich zmian 
wymaga działań legislacyjnych, edukacyjnych,  
a także współpracy ekspertów z różnych dziedzin 
na szczeblu międzynarodowym. 

Przewidujemy, iż udział Polski w tworzeniu gospo-
darki wodorowej może mieć kluczowe znaczenie 
dla jej transportu, przemysłu i ogólnie dla gospo-
darki, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 
Polska jest jednym z  liderów produkcji wodoru  
w Europie. 

W  związku z  powyższymi założeniami z  chęcią 
postaramy się odpowiedzieć na zadane przez Pań- 
stwa pytania, w takim zakresie, w jakim pytania te 
pokrywają się z naszymi kompetencjami jako firmy 
usługowej świadczącej w  przeważającej mierze 
usługi prawne. 

jak Państwo oceniają cele zawarte w  Polskiej 
Strategii Wodorowej? Czy zmiany legislacyjne za- 
warte w PSW są adekwatne do potrzeb rozwoju 
gospodarki H2 w PL?
Dokument określa główne założenia i strategie roz- 
woju gospodarki wodorowej w  Polsce. Zostały  
w nim wymienione wprost takie cele, jak:

stworzenie i rozwój polskiej gałęzi gospodarki 
wodorowej
wdrożenie technologii wodorowych w energe-
tyce i ciepłownictwie
wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatyw-
nego w transporcie
wsparcie dekarbonizacji przemysłu
produkcja wodoru w nowych instalacjach
sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i ma- 
gazynowanie wodoru
stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. 

Poza ww. celami, które da się wprost wyczytać  
z treści PSW, można również zaobserwować skłon-
ność ku wspieraniu innych założeń takich, jak: 
zwiększenie udziału energii elektrycznej wytwarza- 
nej z wykorzystaniem odnawianych źródeł energii;  
wprowadzanie nowych rozwiązań dla segmentu  
energetyki; przyczynienie się do zrównoważone- 
go wzrostu gospodarczego; obniżenie emisyjności;  
przeprowadzanie procesu osiągania neutralności  
klimatycznej; zmierzanie ku szerszemu wykorzys- 
taniu odnawialnych źródeł energii. Jednym z naj-
ważniejszych, w  naszej ocenie, jest poparcie dla 
głównego postulatu SOR (Strategii na rzecz odpo-
wiedzialnego rozwoju) w  przedmiocie wsparcia 
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tworzenia warunków do wzrostu dochodów miesz-
kańców Polski.

Powyższe to tylko niektóre z celów, które wynikają 
z PSW. Zasadniczo wskazane w PSW cele ocenia-
my pozytywnie, z  zastrzeżeniem, że są to cele 
o  dużym stopniu ogólności i  wdrożenie rozwią-
zań energetycznych opartych na wodorze będzie 
wymagało dalszej pracy i  przemyślanego wpro-
wadzania regulacji w tym zakresie w przyszłości. 
Będzie to również wymagało współpracy eksper-
tów z różnych dziedzin.

Należy zauważyć, iż aktualny system energetycz-
ny, dający coraz bardziej zauważalne niepokojące 
sygnały i prowadzący do nieodwracalnych zmian 
środowiska, wymaga modyfikacji. Ten przełom mo- 
że przynieść właśnie gospodarka wodorowa. Jes- 
teśmy zwolennikami otwartej dyskusji i  wpro-
wadzania w  życie nowych możliwości. W  naszej 
opinii, ku efektywnemu urzeczywistnianiu powyż- 
szych zmian, konieczne jest wprowadzenie prze-
myślanych rozwiązań legislacyjnych. Aktualnie nie 
istnieje żaden akt prawny, który wprost regulował-
by tę ważną tematykę. Uważamy, że odpowiednie 
uregulowanie tejże gospodarki i ujęcie jej w ramy 
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normatywne zapewni pewność i stabilność powyż-
szych procesów, a także przyczyni się do dalszego 
rozwoju gospodarki wodorowej. 
Z całą pewnością szeroko opisany w Dokumencie 
proces wymaga zaangażowania ekspertów oraz 
władzy ustawodawczej. 

Naszym zdaniem dla jak najlepszego wdrożenia 
wszelkich zmian konieczne jest wejście w dialog 
przez różne środowiska. Obowiązkiem stanie się 
poznanie stanowisk osób najszerzej zorientowa-
nych na tematykę szeroko rozumianej energetyki, 
w tym specjalistów – inżynierów, prawników oraz 
ekonomistów. Istotny wydaje się także postulat  
możliwie najszerszej zgodności PSW ze stanowis- 
kiem wyrażonym w unijnej Strategii na rzecz zrów-
noważonej inteligentnej mobilności.  

jakie regulacje UE dotyczące H2 wymagają pilnego 
wdrożenia?
W  PSW wskazano zamierzone działania, które  
w  najbliższej przyszłości będą systematycznie  
wdrażane. Powyższe zostało nazwane w Dokumen- 
cie „legislacyjnym pakietem wodorowym”. Najwię- 
ksze zmiany zostały przewidziane w takich usta- 
wach, jak: ustawa – Prawo energetyczne, ustawa 
o  elektromobilności i  paliwach alternatywnych, 
ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz usta- 
wa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w Do- 
kumencie konieczne będzie wdrożenie następują-
cych zmian: 

określenie zasad funkcjonowania rynku wodo- 
rowego
wprowadzenie normatywnego obowiązku ba- 
dań wodoru
wprowadzenie przepisów techniczno-budow- 
lanych
rozwój systemów wsparcia
wprowadzenie i dalsze kontynuowanie ułatwień 
regulacyjnych dla nowych małych jednostek ko- 
generacji, które wykorzystują wodór
rozwój technologii z wykorzystaniem dronów.

Należy wskazać, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. Kan- 
celaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała 
o  prowadzeniu prac nad wdrożeniem legislacyj-
nego pakietu wodorowego (https://www.gov.pl/
web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-
-prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych
-ustaw3). 

Projekt w  tym zakresie będzie przygotowywany 
pod numerem UD382 i zakłada m.in.: 

wprowadzenie legalnej definicji wodoru do us- 
tawy – Prawo energetyczne; 
wprowadzenie ram prawnych uwzględniających 
międzysektorowe możliwości zastosowania wo- 
doru; 
wprowadzenie systemowych mechanizmów  
wsparcia dla prowadzenia działalności badaw- 
czo-rozwojowej dla projektów z zakresu tech-
nologii wodorowych; 
określenie przepisów w zakresie oddziaływania  
i korzystania ze środowiska inwestycji wodoro- 
wych; 
wprowadzenie ram prawnych uwzględniających  
międzysektorowe możliwości zastosowania wo- 
doru oraz powołanie krajowego operatora sieci  
wodorowych. Planowany termin przyjęcie pro- 
jektu i  przedłożenia go do Sejmu przez Radę  
Ministrów to III kwartał 2022 r. Na pewno do- 
trzymanie tego terminu byłoby korzystne z pun- 
ktu widzenia rozwoju gospodarki wodorowej,  
jednocześnie jednak regulacje wymagają odpo- 
wiednich analiz i  konsultacji, co może prze-
dłużyć wprowadzenie przepisów do polskiego 
porządku prawnego.

Konieczne będzie także ustalenie w legislacyjnym 
pakiecie wodorowym, czy działalność w zakresie 
wytwarzania, dystrybucji czy użytkowania wo- 
doru zostanie objęta takim samym reżimem kon-
cesyjnym jak gaz ziemny, co zależy od tego, czy 
ustawodawca zdecyduje się na wprowadzenie ta- 
kiej definicji wodoru, zgodnie z  którą będzie on 
stanowił paliwo gazowe (art. 3 pkt 3a Prawa ener-
getycznego). Stoimy na stanowisku, że na tak 
wczesnym etapie rozwoju gospodarki wodorowej 
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być może zasadne byłoby odstąpienie od objęcia 
działalności w zakresie wytwarzania i dystrybu-
cji wodoru obowiązkiem uzyskania koncesji lub 
wprowadzenie jak najmniejszej liczby warunków 
niezbędnych do uzyskania takiej koncesji.

U podłoża całego procesu prawidłowego uregu- 
lowania normatywnego musi leżeć odpowiednie  
usystematyzowanie i dostateczne objaśnienie, wy- 
korzystywanej terminologii, szczególnie biorąc pod  
uwagę skomplikowanie w sensie technicznym ana- 
lizowanej materii. Z uwagi na powyższe całkowi-
cie podzielamy zdanie wyrażone w PSW, zgodnie 
z którym konieczne jest wprowadzenie i wyjaśnie-
nie pojęcia samego wodoru do ustawodawstwa, jak  
i określenie spełnianej przez niego roli. 

Ponadto, uważamy, że najpilniejszego wdrożenia 
wśród regulacji UE dotyczących wodoru wyma-
gają uregulowania normy i wielkości, które będą 
zgodne z dyrektywą 2014/94/UE. Nieodzowne bę- 
dzie również wprowadzenie wszelkich specyfika-
cji technicznych, o których mowa w ww. unijnym 
akcie prawnym. Jako przykład możemy podać spe- 
cyfikację dla punktów tankowania wodoru prze- 
znaczonych dla pojazdów silnikowych. Przestrzega- 
nie wyłącznie dyrektywy nie będzie wystarczające, 
z uwagi na dodatkowe wymogi wynikające np. ze 
specyfikacji ISO/TS 201000 lub normy ISO 17268. 

Uważamy również, że pilnego wdrożenia wyma-
gają normy dotyczące wspierania rozbudowy in- 
frastruktury paliw alternatywnych. Konieczne wy- 
daje się wdrożenie całego procesu wydawania poz- 
woleń budowlanych, certyfikacji przedsiębiorstw  
czy wydawania koncesji w zakresie prowadzenia  
stacji paliw wodorowych (jeśli taka koncesja zosta- 
nie wprowadzona). Aby zachęcić do działalności  
w  zakresie badań, wytwarzania czy dystrybucji  
wodoru, zasadne będzie także wprowadzenie od- 
powiednich zachęt na gruncie prawa podatkowego.  
W szczególności należy rozważyć wprowadzenie  
odpowiednich odpisów amortyzacyjnych w zwią- 
zku z pozyskiwaniem lub używaniem energii wo- 
dorowej (np. w maszynach czy pojazdach – analo-
gicznie jak to przyjęto dla pojazdów napędzanych  

energią elektryczną) w przepisach dotyczących po- 
datku dochodowego, a także rozszerzenie zwolnie-
nia z obowiązku opłaty podatku akcyzowego dla 
pojazdów wodorowych. 

W PSW zawarto informację na temat rozważanych  
koncepcji przyjęcia powyższych regulacji w formie 
wprowadzenia do obrotu nowej ustawy – prawo 
wodorowe, która w sposób kompleksowy zbierze  
wszelkie regulacje, dotyczące wyżej opisanej ma- 
terii, w  jedną całość. Uważamy, iż jest to najlep-
sze rozwiązanie, które ze strony praktyków, ale  
i osób dopiero chcących zapoznać się z tematyką  
alternatywnych paliw, będzie ułatwiało proces za- 
poznawczy. Zebranie całego materiału w jednym 
akcie normatywnym pozwoli na  najlepsze zgłę-
bienie kwestii, a  przede wszystkim wyeliminuje 
ewentualne niebezpieczeństwo pominięcia istot-
nych kwestii. Jednocześnie powyższe rozwiązanie  
może być utrudnione, biorąc pod uwagę koniecz-
ność wprowadzenia zmian w  tym zakresie do 
Prawa energetycznego czy do wspomnianych po- 
wyżej przepisów podatkowych, które podlegają 
odrębnej regulacji ustawowej. 

Warto zauważyć, iż zgodnie z aktualnym brzmie-
niem art. 3 pkt. 3 a  Ustawy z  dnia 10  kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne, przez paliwa gazowe 
rozumie się „gaz ziemny wysokometanowy lub zaa- 
zotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz pro- 
pan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostar-
czane za pomocą sieci gazowej, a  także biogaz 
rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia”. Tym  
samym, z uwagi na zacytowany przepis, jak zos- 
tało to wskazane powyżej, niezbędne będzie osta-
teczne określenie, czy wodór zostanie wskazany 
w powyższym katalogu paliw gazowych. 

POSTULOWANE ZMIANy 

jakich propozycji zmian regulacyjnych brakuje 
w obecnych planach rządowych? jakie korzyści 
przyniosą zmiany proponowane przez Państwa?
W czasie przeprowadzanych konsultacji publicz- 
nych wskazano, iż założenia PSW zostały wymie-
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nione w skróconej formie. Zasadne byłoby ich do- 
kładne opisanie, także z  uwzględnieniem strony 
technicznej. To samo dotyczy zwięzłej informa-
cji ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
o prowadzeniu prac nad pakietem legislacyjnym 
„Konstytucja dla wodoru”.
Zauważamy także konieczność szerszego wskaza-
nia i określenia zasad bezpieczeństwa, tak ważnych  
w przypadku prowadzenia i korzystania z gospo- 
darki wodorowej. Ponadto, celowe byłoby utworze- 
nie i przenalizowanie procedur dotyczących spo-
sobów magazynowania wyprodukowanej energii. 
Wyrażamy uznanie co do opisu strony legislacyj- 
nej przedsięwzięcia. Po zakończeniu działań zwią- 
zanych z  opisem normatywnym warto byłoby 
przekierować uwagę na opisanie gospodarki wodo-
rowej od jej strony technicznej. 

jakie ryzyka rozwoju gospodarki H2 w PL należy 
zniwelować? jakie propozycje regulacyjne temu 
powinny służyć?
Ryzykiem rozwoju gospodarki wodorowej mogą 
stać się koszty towarzyszące transportowi i maga-
zynowaniu wodoru. W przypadku przewidywanego 
dostarczania wodoru z  miejsca jego wytwarza-
nia do oddalonego miejsca magazynowania bądź 
wykorzystania proporcjonalnie będą rosnąć ceny 
jego przesyłu. Konieczne jest dostosowanie do 
siebie wzajemnie powyższych czynników w  taki 
sposób, aby miejsca produkcji były położone w nie-
dalekiej odległości od miejsc przeznaczonych do 
eksploatacji paliwa konwencjonalnego. 

Wskazuje się również, iż urzeczywistnienie za- 
łożeń gospodarki wodorowej będzie powiązane  
z koniecznością utworzenia rynku obrotu tym ro- 
dzajem paliwa alternatywnego. Z powyższym nie- 
odłącznie związana jest kwestia odpowiednich,  
wypracowanych narzędzi technicznych i informa- 
tycznych. 

W których obszarach H2 warto wprowadzić „pia-
skownice regulacyjne”? Które obszary H2 mają 
zbyt mały poziom regulacji?
Termin „piaskownice regulacyjne” został wytłuma- 
czony w komunikacie Ministra Klimatu i Środowi- 

ska. Pojęcie to oznacza rodzaj konstrukcji praw-
nej, której zadaniem jest umożliwianie podmiotom  
gospodarczym działanie w  bezpiecznym środo- 
wisku testowym. Wskazuje się, że celem powyż-
szego pozostaje również stworzenie idealnego 
fundamentu do eksperymentalnego wykonywania 
założeń danego projektu. W tym przypadku, jako 
przykład, świetnie sprawdzi się PSW. Powyższe ma 
przyspieszyć rozwój danej gałęzi energetycznej. 

Na pytanie, które obszary H2 mają zbyt mały po- 
ziom regulacji, wskazujemy ponownie, że obszar 
ten zasadniczo nie jest uregulowany i konieczne 
jest pilne wprowadzenie chociażby podstawowych  
regulacji w tym zakresie. Naszym zdaniem jedno- 
cześnie należy powołać się na stanowisko wyrażo-
ne w Raporcie Dolnośląskiego Instytutu Studiów 
Energetycznych z 2021 r. „Zielony wodór w OZE 
w Polsce. Wykorzystanie energii wiatrowej i PV do 
produkcji zielonego wodoru jako szansa na reali-
zację założeń Polityki Klimatyczno-Energetycznej 
UE w Polsce” 26, zgodnie z którym nazbyt wysoki 
poziom regulacji, czyli próba uregulowania wszel-
kich aspektów rynku wodorowego, może odbić 
się negatywnymi skutkami dla jego rozwoju. Jak 
wskazuje powyższy Raport, gospodarka wodoro- 
wa nie miała jeszcze możliwości samowolnego uk- 
ształtowania się. Próba uregulowania wszystkie-
go w zalążku może być niepożądaną przeszkodą 
dla jego rozwoju. W szczególności ustawodawca 
powinien się wstrzymać z wdrażaniem w przypad-
ku gospodarki wodorowej analogicznej regulacji 
dla dojrzałej i w pełni ukształtowanej gospodarki 
gazowej, której specyfika jest jednakże inna. Przy- 
chylamy się do powyższego poglądu. 

Mając na względzie powyższe, stoimy jednocześnie  
na stanowisku, że regulacji z pewnością wymagają 
kwestie bezpieczeństwa człowieka oraz ochrony 
środowiska naturalnego w związku z eksploatacją  
wodoru i tutaj, ze względu na priorytetowe zna-
czenie tych dóbr dla ogółu społeczeństwa, każda 
regulacja przyczyniająca się do ich ochrony jest 
pożądana. 

26 http://psew.pl/wp-content/uploads/2021/12/Raport-Zielony-Wodor-z-OZE-77MB.pdf
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jakie aspekty procesów inwestycyjnych infra- 
struktury H2 w PL wymagają wzmożonego wspar- 
cia regulatorów?
Naszym zdaniem następujące aspekty procesów 
inwestycyjnych infrastruktury H2 w Polsce wyma-
gają wzmożonego wsparcia regulatorów:

uregulowanie procesu budowy sieci do przesy-
łu i dystrybucji wodoru
uregulowanie kwestii podatkowych związanych  
z produkcją i dystrybucją wodoru, w tym w szcze- 
gólności wszelkich ulg podatkowych oraz zwol-
nień, które zachęcać będą do działalności na 
rzecz gospodarki wodorowej
działania edukacyjne dotyczące gospodarki wo- 
wdorowej i budowanie świadomości społeczeń-
stwa w tym zakresie.

ANALIZA MOżLIWOśCI 
FINANSOWANIA

jak oceniają Państwo dotychczasowe wsparcie fi- 
nansowe dla gospodarki wodorowej w PL pod ką- 
tem łatwości pozyskania, skali wsparcia w sto-
sunku do potrzeb?

a) Programu UE (np. IPCEI)
Fundament prawny Programu „IPCEI” (ang. Impor- 
tant Projects of Common European Interest) został 
przewidziany w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w art. 107 ust. 3 lit. B „Za zgodną z ryn- 
kiem wewnętrznym może zostać uznana: b) pomoc 
przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych 
projektów stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania lub mająca na celu 
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce 
Państwa Członkowskiego”.

Ponadto, w Komunikacie Komisji Europejskiej „Kry- 
teria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym 
pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych 
projektów stanowiących przedmiot wspólnego eu- 
ropejskiego zainteresowania”(2014/c 188/02) (da- 
lej jako: „Komunikat”) uregulowano wskazówki na 
potrzeby oceny finansowania ważnych projektów 
– IPCEI. 

W punkcie 3. niniejszego Komunikatu wymienio-
no kryteria kwalifikalności wniosku do Programu 
IPCEI. Konieczne jest spełnienie poniższych wa- 
runków: 

jasne i precyzyjne opisanie projektu, w tym je- 
go celów, warunków realizacji, osób biorących 
w nich udział, środków jego finansowania
projekt musi wnosić znaczący wkład w realiza-
cję celów Unii
projekt musi dotyczyć więcej niż jednego pań-
stwa członkowskiego
skutki pozytywne projektu muszą oddziaływać  
na pozostałe państwa członkowskie, a nie wy- 
łącznie na państwa, z którego pozyskiwane jest 
finansowanie
współfinansowanie projektu przez beneficjenta
projekt musi być zgodny z zasadą stopniowe- 
go wycofywania dotacji szkodliwych dla śro- 
dowiska.

Powyższe cele i założenia nie są jedyne, a powyż- 
sze wyliczenie wskazane w Komunikacie ma jedy-
nie charakter przykładowy. 

Jednym z problemów jest wykorzystanie pojęć nie- 
ostrych. Nie można w sposób sprawiedliwy ocenić, 
czy dany projekt wnosi wkład w realizację celów 
Unii Europejskiej, a  z  kolei inny zawnioskowany  
pomysł nie realizuje powyższej przesłanki. Podob- 
na sytuacja ma miejsce w  przypadku przesłanki 
dotyczącej zgodności z zasadą stopniowego wyco-
fywania dotacji szkodliwych dla środowiska, gdzie 
również mogą występować trudności w określeniu, 
czy dany projekt spełnia tę zasadę.

Zgodnie z powyższym, uważamy, iż w przewidy-
wanych nowych regulacjach należy zmniejszyć 
liczbę używanych pojęć nieostrych, a zastąpić je 
wyraźnymi stosunkami najlepiej z  użyciem kon-
kretnych obiektywnych wartości.

Należy również zauważyć, iż dany wniosek musi 
przejść dwie drogi – krajową oraz europejską. Dro- 
ga krajowa rozpoczyna się złożeniem odpowied-
nich dokumentów. 
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W  momencie, w  którym projekt przejdzie drogę 
krajową, następuje notyfikacja Komisji Europejskiej. 
Dokonanie wyboru projektu na etapie krajowym  
nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinanso-
wania. Konieczne jest przejście kolejnego etapu 
polegającego na weryfikowaniu założeń i  celów 
z  Komunikatem, przez Komisję Europejską oraz 
ewentualne, następcze przyznanie pozytywnej de- 
cyzji Komisji Europejskiej i będące jej efektem przy-
znanie pomocy.

Szczególnym pozytywem, na który należy zwrócić 
szczególną uwagę, jest możliwość dofinansowania 
projektu, która może osiągnąć wysokość do 100%  
kosztów kwalifikowanych. Katalog powyższych 
kosztów jest szeroki, w porównaniu do innych pro- 
gramów.  

Pierwszym projektem IPCEI w Polsce był IPCEI for 
battery valuechain. Przedmiotowy projekt został 
zatwierdzony w dniu 9 grudnia 2019 r. 

Podsumowując ocenę programów UE dotyczących  
wsparcia finansowego dla gospodarki wodorowej  
w Polsce, należy stwierdzić, iż skala wsparcia w sto- 
sunku do potrzeb jest odpowiednia. Natomiast nie  
można niestety powiedzieć tego o łatwości ich po- 
zyskania. 

b) Polskie (np. Zielony Transport Publiczny)
„Zielony Transport Publiczny” jest jednym, obok 
„Nowa energia” NFOŚiGW, z uruchomianych pro- 
gramów wspierających rozwój technologii wodo- 
rowych. Program ten przewiduje możliwość dofi-
nansowania przedsięwzięć dotyczących środków 
transportu. Wskazuje się tutaj na taki rodzaj, jak  
dofinansowanie w  celu nabycia autobusów bądź   
trolejbusów, przekazanie środków wspomagają-
cych proces leasingowych powyżej wspomnianych 
pojazdów. 

Całkowicie podzielamy i  wspieramy cel, którym 
kieruje się przedmiotowy program. Uważamy za 
kluczowe działanie ku obniżaniu ilości dotychcza-
sowych paliw, a tym samym przyczynianie się do 
zmniejszenia emisyjności.

Wsparcie finansowe zostało złożone na ręce osób 
odpowiedzialnych za publiczny transport zbio- 
rowy, tj. organizatorów i operatorów publicznego 
transportu zbiorowego.

Program „Nowa Energia” został pomyślany jako  
narzędzie wsparcia przy wdrażaniu nowych tech-
nologii gospodarki wodorowej. Wskazuje się, iż  
przewidziano możliwość wsparcia finansowego  
w  wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych  
w latach 2021-2023 przy zakupie autobusów o na- 
pędzie wodorowym, a  także do wysokości 50%  
kosztów kwalifikowanych przy budowach stacji pa- 
liw wodoru. W prezentacji Wiceprezesa NFOŚiGW 
Artura Lorkowskiego wskazano elementy składa- 
jące się na budżet i finansowanie. Na budżet prze-
widziano 2,5 mld zł, z czego pożyczki – 2,3 mld zł  
oraz dotacje 200 mln zł. Jako formy finansowania  
przedsięwzięcia zaproponowano pożyczki i dota- 
cje (na warunkach preferencyjnych lub rynkowych,  
realizacja prac B+R). W powyżej wspomnianej pre- 
zentacji opisano także warunki przedmiotowego  
finansowania: pożyczka do 85% kosztów kwali- 
fikowanych, a dotacja lub pożyczka (B+R) do wyso-
kości określonej w  Rozporządzeniu Komisji (UE)  
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. – nie wię- 
cej niż 15% kapitału pożyczki uzyskanej na dane 
przedsięwzięcie. 

Powyższe programy należy ocenić pozytywnie, 
natomiast rozważenia wymaga, czy nie powinny 
objąć także innych działań związanych z gospo-
darką wodorową oraz czy, w ramach uwarunkowań 
budżetowych, istnieje możliwość zwiększenia kwo- 
ty dofinansowania.

Które obszary gospodarki wodorowej wymagają 
większego wsparcia i jakiego?
Na gospodarkę wodorową składają się takie ele-
menty jak: wytwarzanie, przesył i magazynowanie. 
Każdy z powyższych obszarów zasługuje na peł- 
ne wsparcie, które pozwoli mu w pełni się rozwi- 
jać. Uważamy, że skupiając większą uwagę i tym  
samym pomijając pozostałe obszary, możemy do- 
prowadzić do nierównomiernego rozwoju gospo- 
darki wodorowej. 
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Jednakże, znajdując się na aktualnym początko- 
wym etapie rozwoju gospodarki wodorowej naj- 
większą uwagę należy skupić na procesie wytwa-
rzania. W momencie należytego uregulowania tego 
sektora, koniecznym będzie skupienie się na pozo-
stałych obszarach tego rodzaju gospodarki. 

jak można usprawnić zaangażowanie NCBiR 
i NFOśiGW w finansowanie H2?
Uważamy, że w celu usprawnienia zaangażowania 
Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju (NCBiR) 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos- 
podarki Wodnej (NFOŚiGW) warto rozważyć po- 
mysł stworzenia dodatkowego urzędu lub jed-
nostki, która skupiałaby ekspertów z NCBiR oraz 
NFOŚiGW i zajmowałaby się wyłącznie zagadnie- 
niami związanymi z gospodarką wodorową. Jed- 
nostka ta mogłaby koordynować wszelkie prace 
związane z projektami na dofinansowanie zadań 
z  zakresu rozwoju gospodarki wodorowej oraz 
dodatkowo udzielać zainteresowanym podmiotom 
stosownych informacji na ten temat, w tym także 
informacji dotyczących regulacji z obszaru prawa 
wodorowego po ich zaimplementowaniu do pol-
skiego porządku prawnego.

jakie proponują Państwo formy zaangażowania  
kapitału prywatnego wspólnie z środkami pub- 
licznymi? jakie mechanizmy finansowe wykorzy-
stać w rozwoju dolin wodorowych?
Wydaje się, że odpowiednim sposobem wspólne-
go zaangażowania kapitału prywatnego i środków 
publicznych mogłoby być prowadzenie inwesty-
cji typu joint venture przez podmioty publiczne 
i  prywatne w  tym zakresie. Tego typu wspólne 
projekty, których przedmiotem były inwestycje 
w innowacyjne spółki, realizowane były już w prze- 
szłości – np. przez PFR Ventures działającego jako 
wspólnika prywatnych funduszy venture capital.  
Tego typu zaangażowanie jest rozciągnięte w cza- 
sie, a  ponadto zakłada osiągnięcie zysków z  in- 
westycji, co motywuje strony przedsięwzięcia,  
w tym zespół inwestora prywatnego oraz pomy- 
słodawców rozwiązań opartych o wodór do nale-
żytego wykonywania swoich zadań w  ramach 
współpracy.

Przemysław Wierzbicki 
Wspólnik Zarządzający, Adwokat
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Porty morskie, jako ogniwa międzynarodowej sieci  
transportowej, są miejscami szczególnie dogod- 
nymi do lokalizacji różnorodnej działalności gos- 
podarczej, w szczególności transportowej, handlo-
wej, przemysłowej, logistycznej i innej usługowej.  
Te rodzaje działalności wzajemnie się uzupełniają  
i umożliwiają tworzenie znacznej wartości dodanej  
(związanej z obsługą ładunków, przewożących je  
środków transportu oraz pasażerów), ale też wpły- 
wają na funkcje gospodarcze portów i przyczynia- 
ją się do tego, że współczesne porty stanowią zło- 
żone kompleksy produkcyjne, o wielobranżowym  
profilu działalności, będące ważnymi elementami 
regionów nadmorskich i miast portowych. Porty są 
też szczególnie ważnymi ogniwami lądowo-mor- 
skich łańcuchów transportowych, łączących pun- 
kty nadania i odbioru ładunków, oraz ogniwami lo- 
gistycznych łańcuchów dostaw, umożliwiających 
przepływy surowców, półproduktów i wyrobów go- 
towych pomiędzy miejscami ich produkcji i kon- 
sumpcji. 

Port Gdynia jest nowoczesnym uniwersalnym por- 
tem morskim, zaliczanym do portów o podstawo-
wym znaczeniu dla gospodarki narodowej w Polsce  
oraz do grona największych portów w regionie Mo- 
rza Bałtyckiego, a także jest ważnym węzłem trans- 
portowym w sieci bazowej TEN-T. Stale rozwija się  
i zwiększa wolumeny obsługiwanych ładunków. Je- 
go rozwój dotyczy nie tylko potencjału produkcyj- 
nego, ale też oferty usługowej. Jest portem inno- 
wacyjnym, w którym podejmowane są różnorodne  
inicjatywy służące rozwojowi zrównoważonemu,  
w tym wiele dedykowanych ochronie środowiska  
naturalnego. Podmiotem odpowiedzialnym za zarzą- 
dzanie infrastrukturą i  terenami portowymi jest 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA (ZMPG-a SA), 
zaś działalność eksploatacyjna (tj. obsługa ładun-
ków, pasażerów i środków transportu) w granicach 

administracyjnych portu pozostaje domeną przed-
siębiorstw usługowych. Wszystkie te podmioty two- 
rzą łącznie ośrodek podaży usług portowych funk-
cjonujący pod marką Port Gdynia.

Nawiązując do głównych celów i  filarów unijnej 
i polskiej polityki energetycznej, wskazujących ko- 
nieczność zagwarantowania bezpieczeństwa ener- 
getycznego, efektywności energetycznej i zmniej- 
szenia oddziaływania sektora energii na środowisko,  
m.in. poprzez stworzenie zeroemisyjnego systemu 
paliwowego i energetycznego (w tym bazującego 
na rozwoju technologii wodorowych), ZMPG-a SA 
monitoruje rozwój branży paliwowo-energetycz-
nej i poszukuje rozwiązań służących ograniczeniu 
emisji zanieczyszczeń pochodzących ze środków 
transportu, urządzeń przeładunkowych i sprzętu  
przeładunkowego zarówno na terenie Portu Gdy- 
nia, jak i  w  regionie portowym. Spółka realizuje  
projekty związane z transformacją paliwowo-ener- 
getyczną, które dotyczą m.in.: paliw alternatyw-
nych (zapewnienia bunkrowania statków paliwem  
LNG), odnawialnych źródeł energii (instalacji pa- 
neli fotowoltaicznych na dachach budynków w por- 
cie), elektromobilności (zapewnienia zasilania stat- 
ków energią elektryczną z lądu w czasie ich pobytu  
w porcie) oraz szeroko pojętej cyfryzacji procesów  
realizacji inwestycji i  zarządzania nieruchomoś- 
ciami.

Zarówno polski rząd, klienci przedsiębiorstw por-
towych, jak i  portowi usługodawcy oczekują od 
podmiotu zarządzającego terenami i infrastrukturą 
portową przygotowania zaplecza, które umożliwi  
korzystanie z  alternatywnych źródeł paliwowo- 
-energetycznych. Zarząd ZMPG-a SA, w  ramach 
swoich uprawnień, od kilku lat prowadzi działania 
zmierzające do wyboru optymalnego scenariusza  
transformacji paliwowo-energetycznej Portu Gdy- 

Port Gdynia w gospodarce wodorowej
PORT GDyNIA
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nia, z  uwzględnieniem możliwości rozwoju gos- 
podarki wodorowej. Rozpatruje różne scenariusze 
przebiegu transformacji paliwowo-energetycznej 
z wykorzystaniem wodoru lub jego pochodnych, 
uwzględniając ograniczone zasoby terenowe portu. 
Analizom poddawane są możliwości zastosowania 
wodoru w Porcie Gdynia na potrzeby decyzji do- 
tyczących transformacji paliwowo-energetycznej,  
w szczególności w zakresie zastosowania wodoru 
jako paliwa dedykowanego dla statków, portowych 
urządzeń przeładunkowych i  sprzętu, środków 
transportu drogowego i kolejowego, ale także do  
innych celów, w tym w obszarze energetyki. Ce- 
lem tych analiz jest ustalenie, czy warto rozwijać  
technologie produkcji i dystrybucji zielonego wo- 
doru jako paliwa zeroemisyjnego dla odbiorców na  
terenie portu  i/lub w jego otoczeniu (czy raczej 
należy skupić się na innych niskoemisyjnych lub 
zeroemisyjnych źródłach). Trzeba podkreślić, że 
Port Gdynia jest węzłem w  sieci bazowej TEN-T 
(której priorytetem jest m.in. propagowanie stoso- 
wania alternatywnych – w  szczególności beze-
misyjnych lub niskoemisyjnych – źródeł energii 
i układów napędowych), a zatem konieczne wydaje 
się dążenie do zapewnienia interesariuszom portu 
dostępności tego rodzaju źródeł.

Zarząd spółki postrzega swoją rolę jako podmio- 
tu łączącego stronę popytową i podażową na ryn- 
ku paliwa wodorowego, którego zadaniem jest  
stworzenie tzw. lokalnego hubu wodorowego. Hub 
wodorowy będzie węzłem w logistycznym łańcu-
chu dostaw wodoru, w  którym interesariuszom 
(w tym uczestnikom obrotu portowo-morskiego, 
czyli przedsiębiorstwom portowym, przewoźnikom 
lądowym i morskim, ale także innym nabywcom,  
w tym operatorom komunikacji miejskiej w mie- 
ście portowym lub regionie) oferowana będzie  
podaż paliwa wodorowego, docelowo zielonego,  
pochodzącego z produkcji w miejscowym elektro- 
lizerze lub dostarczanego z zewnątrz. W zależnoś- 
ci od wielkości popytu obiekt będzie wyposażony  
w stałe urządzenia do przechowywania i dystry- 
bucji, ewentualnie produkcji, wodoru (np. elektro- 
lizery, stałe magazyny, lokalne stacje tankowania  
wodoru) i/lub urządzenia mobilne (mobilne maga- 

zyny i stacje tankowania). Inicjatywa ta umożliwi  
docelowo produkcję, dystrybucję i wykorzystywa- 
nie zielonego wodoru, czyli paliwa zeroemisyjnego.  
Spółka szacuje wielkość popytu na paliwo wodo- 
rowe zgłaszanego przez jego potencjalnych na- 
bywców, ale też bada zainteresowanie inwestorów  
produkcją i dystrybucją tego paliwa na terenie por- 
tu. Takie badania są niezbędne, aby uzasadnić lub  
wykluczyć decyzję o zaangażowaniu ZMPG-a SA  
w przedsięwzięcia związane z gospodarką wodoro- 
wą. Trzeba dodać, że operatorzy terminali prze-
ładunkowych funkcjonujących na terenie Portu 
Gdynia deklarują wolę wprowadzenia do eksploa- 
tacji urządzeń i sprzętu przeładunkowego zasila-
nych paliwami niskoemisyjnymi, w tym wodorem 
i jego pochodnymi, już od 2024 r. 
ZMPG-a SA identyfikuje też różne ryzyka i zagro- 
żenia związane z  wdrażaniem technologii wodo-
rowych. Jednym z nich jest obecnie brak dostępu 
do wystarczającej ilości wodoru dla interesariuszy  
tego paliwa i nośnika energii (w Polsce wodór pro- 
dukowany jest na ogół z przeznaczeniem na zas- 
pokojenie własnych potrzeb i nie jest przedmiotem  
obrotu handlowego). Nie jest też znana cena wodo- 
ru, ważna dla interesariuszy w związku z koniecz- 
nością prowadzenia długookresowych kalkulacji  
dotyczących inwestycji w urządzenia, instalacje do  
produkcji i dystrybucji wodoru oraz pojazdy zasi- 
lane wodorem. Obecnie bardzo poważną barierą  
podejmowania decyzji dotyczących wdrożenia inno- 
wacji związanych z  wykorzystaniem wodoru jest  
brak regulacji prawnych, który może opóźnić rea- 
lizację przedsięwzięć inwestycyjnych w tym zakresie  
(w ustawie Prawo energetyczne nie zdefiniowano 
pojęcia wodoru i  nie jest jasne, czy może on być  
uznany za paliwo gazowe, czy inne, zmieniona po- 
winna być też definicja magazynu energii, trzeba 
również ustalić, czy wodór podlega zasadom wyni- 
kającym z  tej ustawy, w  tym przede wszystkim  
zasadzie rozdziału działalności dystrybucyjnej od  
wytwórczej i sprzedaży energii do odbiorców koń- 
cowych, czy też nie; ustawa o odnawialnych źród- 
łach energii nie definiuje ani nie reguluje kwestii  
dotyczących wodoru, brak jest również regula- 
cji dotyczących instalacji do wytwarzania wodoru  
z OZE; ustawa Prawo wodne nie reguluje kwestii  
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wytwarzania wodoru, a zatem, z perspektywy tej  
regulacji, nie ma czegoś takiego jak wodór wytwa- 
rzany w drodze elektrolizy wody, docelowo w opar- 
ciu o energię elektryczną z OZE; stacje produkcji  
wodoru powinny zostać ujęte w Narodowym Pro- 
gramie Ochrony Infrastruktury Krytycznej; w usta- 
wie o bezpieczeństwie morskim brakuje uwzględ- 
nienia stacji do produkcji wodoru jako instalacji  
mającej wpływ na bezpieczeństwo żeglugi). Brakuje 
też regulacji umożliwiających łatwe wprowadze- 
nie do eksploatacji pojazdów zasilanych wodorem  
(prawdopodobnie nowe urządzenia i sprzęty będą  
wymagać długiego procesu homologacji). Trzeba do- 
dać, że zgodnie z przyjętą w Polsce strategią wo- 
dorową cały legislacyjny pakiet wodorowy powinien  
zostać przygotowany do końca 2023 r. Kolejnym  
czynnikiem ryzyka wydaje się brak kadr odpowie- 
dnio przygotowanych do obsługi urządzeń do pro- 
dukcji, magazynowania i dystrybucji wodoru. Bez  
wątpienia problemem pozostaje stosunkowo wysoki  
koszt zakupu środków transportu i urządzeń prze- 
ładunkowych zasilanych wodorem w porównaniu  
z rozwiązaniami tradycyjnymi. Terminale portowe  
(czyli potencjalni interesariusze hubu wodorowe- 
go w porcie) są przedsiębiorstwami komercyjnymi  
(często filiami wielkich korporacji międzynarodo- 
wych), a zatem trudno oczekiwać od nich podej- 
mowania bardzo ryzykownych decyzji w zakresie  
wdrażania innowacji wodorowych w sytuacji nie- 
pewności wywołanej wskazanymi wyżej czynnika-
mi. Niezbędnym warunkiem wdrażania technologii 
wodorowych wydaje się obecnie także stworzenie 
atrakcyjnego mechanizmu ich finansowania.

Podsumowując, należy wskazać, że w ramach przy- 
gotowania koncepcji transformacji paliwowo-e-
nergetycznej w  zakresie gospodarki wodorowej 
ZMPG-a SA przyjął i realizuje następujące zadania:

podpisanie Porozumienia sektorowego na rzecz  
budowy gospodarki wodorowej w Polsce (wcześniej  
uczestnictwo w  rządowych grupach roboczych 
ds. wypracowania tego porozumienia) oraz udział 
przedstawiciela ZMPG-a SA w pracach Rady Koor- 
dynacyjnej ds. gospodarki wodorowej działającej 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

aktywne uczestnictwo w  pracach Klastra Tech- 
nologii Wodorowych i Pomorskiej Doliny Wodoro- 
wej (będących lokalnymi platformami współpracy, 
które mogą ułatwić przygotowanie i przebieg trans- 
formacji paliwowo-energetycznej w porcie)

przystąpienie do projektu Green Corridor dotyczą- 
cego zielonych morskich korytarzy transporto- 
wych

przygotowanie wstępnych założeń koncepcyjnych 
dotyczących produkcji i wykorzystania paliwa wo- 
dorowego w Porcie Gdynia w postaci opracowania 
koncepcji hubu wodorowego w tym porcie

ustalenie zasad współpracy z potencjalnymi inte-
resariuszami, w tym producentami wodoru, jego 
dystrybutorami, dostawcami zasobów niezbędnych 
do stworzenia infrastruktury do zaopatrywania 
środków transportu w paliwo wodorowe oraz kon-
sumentami wodoru

uczestnictwo pracowników spółki w  krajowych 
i międzynarodowych konferencjach, seminariach, 
wizytach studyjnych dotyczących tematyki wodo-
rowej w  celu zdobycia wiedzy o  możliwościach 
rozwoju gospodarki wodorowej na terenie Portu 
Gdynia

badanie możliwości uczestnictwa w  projektach  
wodorowych z partnerami krajowymi i zagranicz- 
nymi

animacja działań zmierzających do rozwoju gos- 
podarki wodorowej na terenie Portu Gdynia, w tym 
związanych z  wprowadzeniem do eksploatacji 
środków transportu, urządzeń, sprzętu i maszyn 
z  ogniwami wodorowymi (w  tym rozpoczęcie 
współpracy z potencjalnymi partnerami w ramach 
rynku portowego oraz transportu drogowego, ko- 
lejowego i morskiego)

animacja działań mających na celu rozwój punktów 
tankowania i bunkrowania paliwa wodorowego na 
terenie Portu Gdynia

1.

2.

5.

3.

4.

6.

7.

10.

9.
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rozpoczęcie współpracy z dostawcami zasilanych 
wodorem środków transportu, urządzeń przeła-
dunkowych, sprzętu przeładunkowego, maszyn, ale 
także producentami paliwa, ogniw wodorowych, 
rozwiązań w zakresie magazynowania energii,  elek- 
trolizerów itp. oraz lokalnymi koncernami paliwo-
wymi dostarczającymi wodór

wykorzystanie koncepcji transformacji paliwowo- 
-energetycznej, obejmującej rozwiązania wodoro-
we, w procesie przygotowania strategii cząstkowej 
(będącej elementem strategii rozwoju portu) doty-
czącej realizacji tej transformacji

udział przedstawicieli spółki w  pracach siedmiu 
grup roboczych przygotowujących fundament fun- 
kcjonowania gospodarki wodorowej w Polsce, które  
są zorganizowane i nadzorowane przez Minister- 
stwo Klimatu i Środowiska.

Spodziewane korzyści, możliwe do uzyskania dzię- 
ki działaniom realizowanym i planowanym do re- 
alizacji przez ZMPG-a  SA, w  ramach tworzenia 
gospodarki wodorowej na terenie Portu Gdynia, są 
następujące:

zmniejszenie śladu węglowego Portu Gdynia i je- 
go interesariuszy w środowisku
realizacja celów klimatycznych państwa i UE
w dłuższej perspektywie obniżenie kosztów śro- 
dowiskowych generowanych przez ZMPG-a SA  
oraz portowe przedsiębiorstwa eksploatacyjne  
dzięki zapewnieniu niezbędnej i  wymaganej 
prawem infrastruktury związanej z produkcją 
i dystrybucją wodoru dla interesariuszy portu 
morskiego
udział w  tworzeniu logistycznych łańcuchów 
dostaw nowego zeroemisyjnego paliwa
podniesienie konkurencyjności portu poprzez 
aktywność na rynku wodoru już w początkowej 
fazie jego rozwoju
kształtowanie wizerunku zielonego portu
zmniejszenie potencjalnego ryzyka związane-
go z  niespełnieniem zobowiązań związanych 
z przynależnością Portu Gdynia do sieci bazo-
wej TEN-T.

ZMPG-a SA prowadzi obecnie prace koncepcyjne 
dotyczące przygotowania infrastruktury służącej  
do produkcji i dystrybucji paliwa wodorowego (do- 
celowo zielonego), których elementem są analizy  
przydatności terenów w porcie gdyńskim dla loka- 
lizacji elektrolizerów oraz stacji zasilania wodo-
rem środków transportu lądowego i bunkrowania 
statków.

11.

12.

13.

dr hab. Hanna Klimek
dr Beata Barbara Szymanowska
mgr inż. Michał Daczuk 
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SBB ENERGy

NOWE REGULACjE

jak Państwo oceniają cele zawarte w  Polskiej 
Strategii Wodorowej? Czy zmiany legislacyjne za- 
warte w PSW są adekwatne do potrzeb rozwoju 
gospodarki H2 w PL?
Strategia Wodorowa ogłoszona przez Polskę i za- 
warte w niej cele są co do zasady spójne z tymi, 
które zostały ponad rok wcześniej ogłoszone przez 
Unię Europejską. Obie strategie określają „czysty 
wodór” i  jego łańcuch wartości jako jeden z klu-
czowych obszarów umożliwiających odblokowanie 
inwestycji w  celu wspierania zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
Wodór w Polsce nie jest nowością. Polska już dziś 
jest jednym z głównych producentów wodoru w Eu- 
ropie – będąc na trzecim miejscu pod względem 
wolumenu produkcji, uwzględniając Niemcy i Ho- 
landię. Głównym krajowym producentem jest są  
zakłady chemiczne w Grupie Azoty oraz przemysł   
petrochemiczny w tym Grupa Orlen oraz Lotos.  
Niestety jest to w całości wodór szary produko- 
wany w technologii reformingu parowego gazu zie- 
mnego, przyczyniającego się do znaczących emi- 
sji CO2. W Polsce dopiero rozpoczyna się prace nad 
budową źródeł wytwórczych ekologicznego wodo- 
ru. Dlatego też przyjęcie przez polski rząd strategii 
wodorowej w zaproponowanym kształcie z pun- 
ktu widzenia neutralności klimatycznej oraz utrzy- 
mania konkurencyjności naszej gospodarki jest 
w pełni uzasadnione. Pamiętajmy jednak, że reali- 
zacja zwartych w niej celów będzie możliwa jedy- 
nie wtedy, gdy na szczeblu krajowym będzie ona  
koordynowana i realizowana we współpracy z sa- 
morządami, uczelniami wyższymi, przedsiębiorca-
mi, a także lokalnymi społecznościami. Powinno to 
ułatwić wypracowanie odpowiednich ram praw-
nych i politycznych odpowiadających na potrzeby 
rynku. Kluczowe są i będą również zsynchronizo-
wane działania przygotowawcze do produkcji oraz 
zwiększenie udziału OZE w pozyskiwaniu energii.  

Polska Strategia Wodorowa niewątpliwie wyzna-
cza kierunki rozwoju technologii wodorowych, ale 
przede wszystkim podkreśla luki w polskim pra-
wodawstwie. W sposób wyrazisty wskazuje na to, 
że prawodawca z opóźnieniem reaguje na trendy 
pojawiające się w  sektorze nowych technologii,  
w tym w szczególności u naszych zachodnich są- 
siadów. Wdrożenie technologii wodorowych po- 
winno się odbyć maksymalnie w ciągu najbliższych 
5 lat, nie zaś „z perspektywą do 2030”. Z kolei PSW 
nie porusza kluczowego zagadnienia, jakim w mojej 
ocenie jest dostępność komponentów / instalacji 
wodorowych. Należy wskazać że, w Polsce brak jest 
producentów chociażby elektrolizerów, które są 
jednym z kluczowych elementów inwestycji, przez 
co polscy inwestorzy borykają się z  problemami 
dostępności urządzeń. Ponadto w polskim prawo-
dawstwie brakuje zachęt chociażby w postaci ulg 
podatkowych, które zmotywowałyby producentów 
do otwierania na terenach Polski zakładów pro-
dukcyjnych. Niezbędne jest również stworzenie 
mechanizmu stymulującego zwiększenie podaży 
wodoru (szczególnie zielonego wodoru) w akcepto-
walnej cenie, na potrzeby sektora energetycznego, 
transportowego, czy chociażby przemysłowego.  
W tej materii PSW milczy. 

Niestety PSW nie porusza wątków w sposób po- 
średni związanych z realizacją inwestycji wodoro-
wych, dotyczących chociażby dysponowania przez 
operatorów sieci wolnymi mocami przyłączenio-
wymi (np. problem ten dotykać będzie inwestycje, 
które produkować będą tzw. zielony wodór). Brak 
technicznych możliwości przyłączenia czy też ogra- 
niczenia wynikające z aktów prawa miejscowego 
w sposób realny uniemożliwiają już dziś realizację 
takich inwestycji. 

Reasumując, cele zawarte w PSW są ambitne, a ich  
realizacja konieczna. Jednakże zakres zmian wska- 
zany w PSW stanowi jedynie część prac niezbęd- 
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nych do podjęcia, aby nastąpiła faktyczna transfor-
macja energetyczna w Polsce.   

jakie regulacje UE dotyczące H2 wymagają pilnego 
wdrożenia?
Polska uchwaliła swoją strategię wodorową ponad 
rok po uchwaleniu europejskiej strategii wodoro- 
wej. Unijna strategia została przyjęta przez Komisję  
Europejską 8 lipca 2020 r. i za swój główny cel pos- 
tawiła rozpowszechnienie produkcji i  wykorzy-
stania wodoru. Polska Strategia Wodorowa co do 
zasady zawiera bezpośrednie odniesienia do unij-
nej strategii i  generalnych unijnych wytycznych. 
Należy jednak pamiętać, iż w dniu 8 marca 2022 r.  
Komisja Europejska przedstawiła kolejne założenia 

do transformacji unijnej energetyki. RePowerEU, 
bo tak nazwano nowy unijny plan, ma być odpo-
wiedzią na trudności i zakłócenia na światowym 
rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukra- 
inę. Działania ogłoszone w RePowerEU pochodzą  
w  dużej mierze z  unijnego Zielonego Ładu, jed-
nakże istotną nowością jest zawężony horyzont  
czasowy. Ma to stanowić nowy bodziec do reali- 
zacji celów przyjętych wcześniej propozycji legi-
slacyjnych w ramach pakietu Fit for 55 i pakietu 
grudniowego. Polski biznes jeszcze nie zdążył w peł- 
ni ocenić wpływu polityki Zielonego Ładu na swo- 
ją działalność, a obecnie musi już uwzględnić tak- 
że powstanie nowych regulacji zapowiadanych 
w ramach RePowerEU.
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Jednym z  głównych założeń RePowerEU jest in- 
tensywne zwiększanie i przyspieszanie wykorzy- 
stania energii ze źródeł odnawialnych w produk- 
cji energii elektrycznej, przemyśle, budownictwie 
i transporcie. Ma to sprzyjać unijnej niezależności, 
pobudzeniu transformacji ekologicznej, a w dłuż-
szej perspektywie ma wpłynąć na obniżenie cen  
energii. W RePowerEU Komisja proponuje, aby w ra- 
mach Fit for 55 zwiększyć główny cel na 2030 r.  
dotyczący odnawialnych źródeł energii z 40 do 45%.  
Realizacja tego ambitniejszego ma się odbywać 
w ramach następujących działań:

specjalna unijna ukierunkowanej na podwojenie 
potencjału fotowoltaicznego do 2025 r. i zain-
stalowanie 600 GW do 2030 r.;
inicjatywa Solar Rooftop, która przewiduje stop- 
niowe wprowadzanie prawnego obowiązku in- 
stalowania paneli słonecznych w nowych budyn- 
kach publicznych i handlowych oraz w nowych 
budynkach mieszkalnych;
znaczne zwiększenie tempa rozmieszczania 
pomp ciepła oraz podwojenie środków  na cel 
włączania energii geotermalnej i energii słone- 
cznej termicznej do zmodernizowanych lokal-
nych i gminnych systemów grzewczych;
zalecenie Komisji mające na celu rozwiązanie 
problemu powolnych i skomplikowanych pro-
cedur udzielania zezwoleń na duże projekty 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz 
ukierunkowana zmiana dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii w  celu uznania 
energii ze źródeł odnawialnych za nadrzędny 
interes publiczny;
wyznaczenie celu, jakim jest 10 mln ton kra-
jowej produkcji wodoru odnawialnego oraz 10 
mln ton importu do 2030 r., co ma pozwolić za-
stąpić gaz ziemny, węgiel i ropę w sektorach, 
w których trudno jest obniżyć emisyjność, oraz 
w sektorach transportu.

Wydaje się, że Polska Strategia Wodorowa powinna 
zostać zaktualizowana o postanowienia wynikające 
z RePowerEU. Bez ambitniejszych celów i szero-
kiego spojrzenia na transformację energetyczną 
opartą o odnawialne źródła energii w Polsce nie 

dojdzie do skutecznej dekarbonizacji przemysłu 
i transportu. Aby wodór faktycznie okazał się sku-
tecznym narzędziem do walki z rosnącymi cenami 
energii i rosnącymi wymogami polityki klimatycz-
nej zwiększyć musi się moc instalacji OZE.

Część przepisów unijnych została już implemen-
towana do polskiego porządku prawnego. Klu- 
czowe znaczenie będą jednak miały zmiany prawa 
unijnego, które zostaną dokonane w wyniku reali-
zacji Pakietu Fit for 55. 

W  tym miejscu należy zauważyć, że Unia Euro- 
pejska również jest na etapie wdrażania obranej 
ogólnej strategii energetycznej. Wszelkie regulacje  
mają więc charakter kierunkowy. Pozostałe pań- 
stwa UE (np. Niemcy) we własnym zakresie ustano-
wiły zasady realizacji przedsięwzięć wodorowych 
dzięki czemu w chwili obecnej są w innym miejscu, 
aniżeli chociażby Polska.  

POSTULOWANE ZMIANy 

jakich propozycji zmian regulacyjnych brakuje 
w obecnych planach rządowych? jakie korzyści 
przyniosą zmiany proponowane przez Państwa?
Niniejsze pytanie w istocie powinno się odnosić 
nie do „propozycji zmian”, ale uchwalenia nowych 
rozwiązań.
Niemniej, w  propozycjach zmian regulacyjnych 
promocja wykorzystania wodoru w  transporcie 
miejskim oraz we flotach organów administracji  
państwowej i  w  jednostkach samorządu teryto- 
rialnego jest niewystarczająca. Wprowadzenie am- 
bitnych celów w zakresie wykorzystania tego typu 
pojazdów powinno przełożyć się na infrastrukturę, 
która obecnie jest jednym z wąskich gardeł rozwoju 
transportu opartego na wodorze.
Również dla sektora prywatnego brakuje regu-
lacji promujących wykorzystanie aut na wodór. 
Wprowadzenie korzystnych dla podatników prze-
pisów w zakresie amortyzacji tego typu pojazdów, 
pełnego odliczenia podatku VAT od ich zakupu lub 
innej formy użytkowania również powinny po- 
zytywnie wpłynąć na rozwój transportu indywidu-
alnego opartego na wodorze.
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Oczywiście przyśpieszenia wymagają zmiany le- 
gislacyjne w obszarze odnawialnych źródeł ener- 
gii, w tym w szczególności dotyczące prosumentów 
oraz inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych. 

W chwili obecnej brakuje rozwiązań systemowych.  
Ustawodawca nie zadał sobie pytania, czy w Polsce 
prawo stwarza obecnie warunki do realizacji inwe- 
stycji wodorowych. W PSW większość z propono-
wanych zmian dotyka fazy eksploatacji. Pominięto  
ewentualne zmiany przepisów właściwych dla fazy  
przygotowania i realizacji (przede wszystkim pozy- 
skiwania wszelkich niezbędnych decyzji / uzgod-
nień do osiągnięcia przez projekt tzw. fazy Ready 
to Build). Nie jest tajemnicą, że akty prawa miejsco-
wego są przestarzałe, zatem już na etapie wyboru 
lokalizacji przedsięwzięcia możemy napotkać pro- 
blemy. Z kolei, urzędnicy rozpatrujący wnioski 
o wydanie decyzji środowiskowych nie zostali prze- 
szkoleni w  zakresie technologii wodorowych, co 
tylko generuje brak jednolitej praktyki urzędów  
w rozpatrywaniu wniosków. 

Należy uświadamiać proekologiczny charakter in- 
westycji oraz fakt, że emisje wynikające z pro- 
cesów produkcji i zagospodarowania zielonego wo- 
doru, w rozumieniu Prawa Ochrony Środowiska  
stanowią źródło substancji emitowanych do śro- 
dowiska ale nie powodują one jego zanieczyszcze- 
nia np. para wodna czy tlen. Ponadto w  chwili  
obecnej konieczne jest wprowadzenie odpowied- 
nich zapisów z obszaru zagospodarowania prze-
strzennego, które otworzą możliwość realizacji 
przedsięwzięć wodorowych. 

jakie ryzyka rozwoju gospodarki H2 w PL należy 
zniwelować? jakie propozycje regulacyjne temu 
powinny służyć?
Największe ryzyka związane są przede wszystkim  
z nadmierną biurokracją. Dlatego też zgodnie z za- 
leceniem Komisji Europejskiej z planu RePowerEU 
kluczowe jest rozwiązanie problemu powolnych 
i skomplikowanych procedur udzielania zezwoleń  
na duże projekty w zakresie energii ze źródeł od- 
nawialnych oraz ukierunkowana zmiana dyrekty- 
wy w sprawie odnawialnych źródeł energii w celu  
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uznania energii ze źródeł odnawialnych za nad-
rzędny interes publiczny.

Ze względu na brak kompleksowych regulacji wła-
ściwych przy planowaniu / realizacji / eksploatacji 
inwestycji wodorowych, trudno oszacować czas 
właściwy do realizacji przedsięwzięcia, a także wy- 
mogi formalno-prawne. 
Z pewnością powinna zostać utrzymana dywer- 
syfikacja źródeł energii i dostaw surowców ener- 
getycznych. Nowe regulacje sprzyjające rozwojowi 
technologii wodorowych, promujące zielony wodór 
w istocie nie powinny konkurować z innymi, alter-
natywnymi źródłami energii. 

W których obszarach H2 warto wprowadzić „pia-
skownice regulacyjne”? Które obszary H2 mają 
zbyt mały poziom regulacji?
Sektor energetyczny jest sektorem regulowanym. 
Oczywiście z  różnych względów jest to słuszne, 
jednakże z  uwagi na początkowy okres rozwoju 
energetyki opartej na wodorze i odnawialnych źró-
dłach energii warto rozważyć przede wszystkim 
uproszczenia i czasowe derogacje. W szczególno-
ści dotyczyć powinny one koncesji, na co wskazuje 
sama Komisja Europejska przy okazji RePowerEU. 

Niewystarczające wydają się być regulacje doty- 
czące magazynowania, składowania i przechowy- 
wania wodoru. Odpowiednie regulacje powinny  
powstać ze względu na bezpieczeństwo oraz ochro- 
nę środowiska.

Niewątpliwie „piaskownice regulacyjne” należy 
wprowadzić w obszarze produkcji zielonego wodo- 
ru, niezależnie od tego czy energia do jego pro-
dukcji będzie pochodziła ze słońca, czy też wiatru,  
a także mechanizmy w zakresie regulacji ceny zie-
lonego wodoru (np. stworzenie nowego systemu 
aukcyjnego dla wytwórców energii elektrycznej na 
potrzeby produkcji zielonego wodoru). 

Należy wskazać, że w polskim porządku prawnym 
trudno spotkać regulacje podatkowe dotyczące  
wodoru (np. brak jest preferencji podatkowych, cła, 
czy też akcyzy), a  regulacji w zakresie technologii 

wodorowych. Ponadto przepisy wykonawcze w za- 
kresie bezpieczeństwa użytkowania technologii 
wodorowych (ochrona p.poż., bhp, bezpieczeństwo 
warunków pracy) również mają zbyt mały poziom 
regulacji. 

jakie aspekty procesów inwestycyjnych infra- 
struktury H2 w PL wymagają wzmożonego wspar-
cia regulatorów?
Wprowadzone w 2016 r. przepisy niemal całkowicie 
zamroziły rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Po 
sześciu latach przyszedł czas na ich liberalizację, 
a przyjęta w lipcu br. nowelizacja ustawy odległo-
ściowej, która zakłada zmianę niesławnej zasady  
10H pozwala na ponad 25-krotne zwiększenie dos- 
tępności terenów pod inwestycje wiatrowe. Szacuje 
się, że dzięki zmianie reguły odległościowej moc 
zainstalowana z nowych, lądowych farm wiatro-
wych do 2030 r. wyniesie około 13 GW, czyli łącznie 
moc z wiatru wzrośnie do ok. 20 GW.

Dlatego też, aby nie popełnić błędów energetyki  
wiatrowej konieczne są zmiany systemu prosu-
menckiego i rozpowszechnienie idei magazynów 
energii.

Jak już zostało wskazane w niniejszym artykule, 
obecnie często brakuje technicznych możliwości 
przyłączenia instalacji do sieci (jeżeli jest wyma-
gane). Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich 
mechanizmów, które umożliwią realizację inwe- 
stycji alternatywnych źródeł energii, a także inwe- 
stycji wodorowych wspieranych przez takie źródła. 
Ponadto rekomendowane jest wprowadzenie jed-
noznacznych przepisów określających kiedy mamy 
do czynienia z  dystrybucją paliwa wodorowego,  
a co za tym idzie – obowiązkiem pozyskania kon- 
cesji. 

ANALIZA MOżLIWOśCI  
FINANSOWANIA

jak oceniają Państwo dotychczasowe wsparcie 
finansowe dla gospodarki wodorowej w PL pod 
kątem łatwości pozyskania, skali wsparcia w sto-
sunku do potrzeb?
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a) Programu UE (np. IPCEI)
b) Polskie (np. Zielony Transport Publiczny)

Biorąc pod uwagę, że w aktualnym stanie rozwi- 
nięcia rynku, gdy konkurencja nie spowodowała  
jeszcze znacznego obniżenia cen urządzeń, a in- 
frastruktura nie umożliwia przyjęcia założeń  
sprzedaży wodoru w cenach gwarantujących za- 
bezpieczenie zysków, większość inwestycji jakie  
analizowaliśmy wykazują bardzo wysoką lukę fi- 
nansową, na którą składają się nie tylko koszty 
CAPEX, ale również OPEX.

Wielką zaletą programu IPCEI była możliwość fi- 
nansowania do 100% tej luki. Niestety forma prowa- 
dzenia etapów kwalifikacji na poziomie krajowym  
wykazywała faworyzowanie wielkich przedsię- 
biorstw i wielkich projektów, których udział w kon- 
kursach zmniejsza drastycznie liczbę projektów  
mogących otrzymać wsparcie. Projekty rekomen- 
dowane po stronie krajowej do dalszego procedo- 
wania nie dostały finasowania na poziomie kwalifi-
kacji Komisji Europejskiej. Na etapie prekwalifikacji  
odrzucono bowiem projekty w mniejszej skali, ale  
o potencjale transferowalnym, pozostawiając je- 
dynie projekty wielkoskalowe, co finalnie okazało  
się błędem. Ponadto, odnieśliśmy wrażenie, że nie  
zwracano uwagi na realne szanse realizacji zgło- 
szonych projektów, co potwierdza odrzucenie wie- 
lu z nich na poziomie ponownej oceny przez ko- 
misję wspólnotową. W trakcie przygotowywania  
wniosku otrzymywaliśmy wskazówki, które suge- 
rowały, że IPCEI finansuje jedynie linie produkcyj- 

ne, pozwalające na wprowadzenie na rynek no- 
wego produktu. Projekty systemowe były jednak  
przyjmowane, choć prawdopodobnie ich złożo- 
ność zadziałała na niekorzyść. Prace nad naszym 
projektem prowadzone były przez długi czas, wy- 
korzystano rozwiązania dostępne na rynku w nie- 
spotykanym w Polsce układzie, system zaprojek-
towano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców  
regionu, dla którego planowano inwestycję oraz  
wykazano możliwość skalowania i transponowa- 
nia rozwiązania do innych lokalizacji. Mimo tych 
walorów projekt nie został poddany analizie, nie 
otrzymał nawet informacji zwrotnej. Nie podej-
mowaliśmy próby pozyskania środków z Zielonego 
Transportu Publicznego.

Które obszary gospodarki wodorowej wymagają 
większego wsparcia i jakiego?
Naszym zdaniem, rozwój i  wdrożenie produkcji  
polskich urządzeń związanych z technologiami wo- 
dorowymi byłby niewątpliwie pożądane i z apro-
batą patrzylibyśmy na rozwój takich inwestycji. 
Niemniej jednak, sądzimy, że większe szanse powo-
dzenia w obecnym otoczeniu rynkowym i ogromną 
korzyść przyniosą projekty systemowe, gdyż prio-
rytetem powinno być zastosowanie już istniejących 
rozwiązań technicznych do celów, tak pilnych i wy- 
magających, jak transformacja energetyczna.

Uważamy więc, że najważniejszym obszarem, któ- 
ry wymaga wsparcia jest infrastruktura wodo- 
rowa oraz implementacja omawianych tutaj tech- 
nologii przy elektrowniach, elektrociepłowniach, 
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ciepłowniach oraz instalacjach gospodarki odpa-
dami, które zmagają się obecnie z  trudnościami 
związanymi z pozyskiwaniem paliwa, który to pro-
blem będzie się pogłębiał. Należy wspierać projekty 
rozwiązań, które zmierzają do międzysezonowego 
przechowywania energii.

Które z best practice z UE w kwestii finansowania 
warto wprowadzić i dlaczego?
Zwracamy uwagę, że luka finansowa w ambitnych, 
wielkoskalowych projektach, ale również w pro-
jektach, które dotyczą mniejszych jednostek, nie 
mających obecnie dostępu do odnawialnych źródeł 
energii obejmuje także OPEX. Praktyką, która sto-
sowana jest w UE, a którą polecalibyśmy rozważyć, 
jest okresowe wsparcie inwestycji również w tym 
obszarze.  

Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do- 
płaty do każdej jednostki produkowanego Zielo- 
nego Wodoru, jako rozwiązanie systemowe, aby  
ułatwić jego konkurowanie z  paliwami konwen- 
cjonalnymi. 

Wykorzystanie znacznego i  już istniejącego po- 
tencjału polskich przedsiębiorstw mogłoby być re- 
alizowane przez wspieranie konsorcjów między- 
branżowych, analogicznie jak UE wspiera konsorcja  
międzynarodowe, stawiając na inicjowanie prze- 
pływu wiedzy i technologii. Takie związki bizneso- 
we pozwoliłyby nawiązać długotrwałą współpracę  
w  realizacji projektów, które wymagają specjali-
stycznej wiedzy z różnych obszarów. Widać nacisk 
na współpracę przemysłu z nauką, która jest bar- 
dzo cenna, jednak łączenie kompetencji praktyków 
branżowych jest równie wartościowe. 

Podobnie – uzupełnianie kompetencji poprzez re- 
lacje z  firmami z  pozostałych krajów członkow- 
skich powinno być postrzegane jako dobra prakty-
ka, a nie wspieranie konkurencji. 

jak można usprawnić zaangażowanie NCBiR 
i NFOśiGW w finansowanie H2?
Przede wszystkim inwestycje w omawianej bran- 
ży są wysokokosztowe. Nie jest możliwe wsparcie 
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wielu projektów, z ogromnym potencjałem, przy 
zastosowaniu ograniczonych środków. Liczba i ska- 
la proponowanych projektów jest ogromna. Inwes- 
torzy kierują się efektem skali w planowaniu tego  
typu przedsięwzięć, co zwiększa ich koszty. Wia- 
domo, że jeśli przyszły producent jest zmuszony 
do przeorganizowania lub zbudowania na nowo 
całej infrastruktury do produkcji wodoru, musi  
również przewidzieć odpowiednie wydajności urzą- 
dzeń, nie będzie więc chętny do ograniczania po- 
tencjału produkcyjnego. Z tego względu, budżety 
przewidziane do rozdysponowania w konkursach 
powinny być zwiększone. Dobrą praktyka jest rów-
nież rozdział konkursów w zakresie finasowania na 
projekty zarówno w małej, jak i w dużej skali, jak to 
ma miejsce np. przy Innovation Fund.

Ze względu na przewidywany wieloletni okres 
wysokiej inflacji w Polsce i za granicą należałoby  
dopuścić możliwość korygowania kosztów projek- 
tów, od momentu zgłoszenia wniosku do zakoń-
czenia projektu, z wykorzystaniem uzgodnionych 
z instytucją finansującą formuł i wskaźników in- 
deksujących pierwotne kosztorysy.

Sugerujemy także zintensyfikować etap konsultacji 
merytorycznych towarzyszących przygotowaniu 
warunków konkursowych. Takie rozmowy pomogą 
sprecyzować potrzeby przedsiębiorstw gotowych 
wziąć udział w transformacji energetycznej, inwe-
stując w technologie wodorowe oraz ukierunkować  
zakresy wniosków na technologie, które mają szan- 
sę z  powodzeniem funkcjonować w  istniejącym 
systemie. Dadzą także rzeczywisty obraz potrzeb-
nych do zaangażowania środków. 

Umowy podpisywane na realizację projektów, któ- 
re zostały wybrane w procesie konkursowym po- 
winny zostać przystosowane do sytuacji rynkowej, 
szczególnie pod kątem:

harmonogramu realizacji – zastosowanie me- 
chanizmów pozwalających na kontrolowane, 
ale elastyczne zmiany, jeśli takie są konieczne 
z powodu chwilowych zaburzeń w łańcuchach 
dostaw

budżetu projektu – który powinien zostać przy- 
gotowany, w taki sposób, aby gwałtowne zmia- 
ny rynkowe, takie jak skokowy wzrost inflacji, 
nie zagroziły realizacji. 

jakie proponują Państwo formy zaangażowania  
kapitału prywatnego wspólnie z środkami pub- 
licznymi? jakie mechanizmy finansowe wykorzy-
stać w rozwoju dolin wodorowych?
Decyzje inwestycyjne podejmowane są na podsta-
wie analizy ekonomicznej przedsięwzięcia. Jeśli, 
przy niewystarczającym dofinansowaniu, w danym 
okresie, wskaźnik NPV nie osiągnie wartości zero- 
wej, nierozsądnie jest podejmować decyzję o roz- 
poczęciu inwestycji. Z tego powodu, zwykle ocze-
kiwane jest pokrycie 100% luki finansowej, co  
w zależności od projektów, z którymi mieliśmy sty- 
czność, oznacza 60-90% nakładów inwestycyj- 
nych. W wielu przypadkach, nawet tak niski pro-
centowo wkład własny jest bardzo obciążający, ze  
względu na jego wartość bezwzględną. Bardzo czę- 
sto przedsiębiorstwa ponoszą koszty na wszelkie-
go rodzaju analizy, studia wykonalności, badania 
rynkowe, zanim przystąpią do przygotowywania 
wniosków, co samo w sobie jest kosztowne. Nale- 
żałoby wziąć ten aspekt pod uwagę.  

W celu inicjowania inwestycji lokalnych, z zaan- 
gażowaniem samorządów, dobrym pomysłem by- 
łoby usprawnienie podejmowania partnerstwa pub- 
liczno-prywatnego. Obecnie ten mechanizm jest 
skomplikowany formalnie; odwzorowanie go, w for- 
mie możliwej do przeprowadzenia w  czasie po- 
trzebnym na przygotowanie i złożenie wniosku o do- 
finansowanie, znacznie usprawniłoby wdrażanie 
technologii wodorowych, np. w lokalnych przed-
siębiorstwach komunalnych. 

Robert żmuda
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju i Technologii SBB Energy
Michał Zwyrtek 
Zwyrtek & Wspólnicy,  
Doradca Zarządu SBB Energy
Anna Katelbach
julita jaworowska
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W  mojej ocenie generalnie potrzebujemy środo- 
wiska regulacyjnego, które będzie stabilne i prze- 
widywalne oraz rzetelne z perspektywy wszyst-
kich uczestników tego rynku. Poniżej w punktach 
wymieniam wnioski, które mógłbym formułować  
na podstawie obserwacji i tegorocznych dyskusji 
nt. możliwości rozwoju projektów zielono-wodo-
rowych w Polsce. 

Uproszczenie przepisów prawa od odniesieniu do 
sektora energetycznego – przykłady:

System energetyczny w Polsce wydaje się pod- 
legać nadmiernej regulacji. Potrzebne są upro- 
szczenia zasad. Dobrym przykładem mogą być  
tutaj kodeksy sieciowe określające relacje mię- 
dzy podmiotami działającymi na rynku energe-
tycznym (regulacja na poziomie UE).
Konieczne jest wprowadzenie przepisów regu- 
lujących autokonsumpcję energii i magazyno-
wanie energii
oraz
stworzenie ram prawnych do działania nowych 
podmiotów na rynku energetycznym (takich jak 
np. spółdzielnie energetyczne i klastry energe- 
tyczne).

Nowela Ustawy o OZE 
Nowelizacja Ustawy o OZE powinna ukazać się  
jak najszybciej to możliwe. W kontekście tema- 
tu naszej dyskusji – chodzi o usunięcie wszel-
kich barier dla rozwoju nowych źródeł energii  
odnawialnej („zielonej”). Nowe źródła będą sty- 
mulowały rozwój rynku Power-to-Green Hy- 
drogen.
W  dalszej kolejności wypada zaprojektować  
przepisy i bodźce komercyjne (cenowe) umożli- 
wiające wzajemnie korzystne funkcjonowanie  
segmentów OZE oraz Power-to-Green Hydro- 
gen.

 

Sieci energetyczne:
uproszczenie i poprawa regulacji określających 
podział zadań na rynku budowy infrastruktury 
i usług sieciowych w Polsce
możliwość korzystania z istniejącej infrastruk- 
tury sieciowej oraz uprzywilejowanie dostępu 
do sieci dla podmiotów, które mogą odciążyć  
krajowy system, dokonując lokalnego bilanso- 
wania
możliwość budowy i korzystania z bezpośred- 
nich linii łączących źródła wytwórcze i odbior- 
ców
możliwości dzierżawy łącza energetycznego 
(np. w zamian za zryczałtowaną opłatę w zależ-
ności np. od ilości przesłanej energii).

 
Giełda energii

Nie należy likwidować obliga giełdowego (gieł- 
da pozostaje bardzo istotnym punktem odnie 
sienia dla właścicieli OZE, per analogiam rów- 
nież dla deweloperów w segmencie Power-to-
Green Hydrogen).

 
Ramy prawne i rozwiązania regulacyjne dla pro-
jektów zielono-wodorowych:

Technologia zielonowodorowa i  jej zastoso-
wania znajdują się na początkowym etapie 
rozwoju, zatem bardzo istotne jest wsparcie  
instytucji rządowych. W skrócie, chodzi o za- 
projektowanie modelu funkcjonowania rynku 
zielonowodorowego dla pokonania głównych  
barier jego rozwoju (wysokie nakłady począt-
kowe, ryzyko technologiczne i komercyjne, nie- 
pewność popytu, brak rozwiązań regulacyj-
nych, brak infrastruktury).
Na tym etapie ciężar zorganizowania fundu- 
szy na rozwój projektów spoczywa na spon- 
sorach/promotorach/deweloperach. Aby ot- 
worzyć dostęp do długoterminowych źródeł 

PRZEDSTAWICIELKA/PRZEDSTAWICIEL jEDNEGO Z BANKóW  
FINANSUjąCyCH I DORADZAjąCyCH PRZy PROjEKTACH ZEROEMISyjNyCH
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3.

4.

5.
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finansowania długiem (model project finance), 
potrzebne jest wsparcie ekonomiczne (system 
wsparcia jak dla producentów OZE).
Kontrakty różnicowe (podobne do tych ofero-
wanych na aukcjach producentów OZE) wydają 
się być najprostszym rozwiązaniem, jeżeli fun- 
kcjonowałby rynek dla produktów wodorowych.  
Nie jest to jednak szeroko handlowany suro- 
wiec. Często produkowany jest na własne po- 
trzeby lub też jako skladnik innych procesów 
produkcyjnych. Zatem zasadne może być roz-
ważenie wsparcia wolumenowego (np. wybrana  
istniejąca lub nowo utworzona instytucja rzą- 
dowa gwarantująca odbiór wolumenu niesprze- 
danego w kanałach sprzedaży dla danego pro-
jektu – na razie pomijam kwestię finansowania 
takiego odbioru „ostatniej szansy”).

Strona popytowa rynku może być wsparta  
nowymi regulacjami i bodźcami do wykorzy-
stywania zielonego wodoru (np. obowiązek 
transportu gazu ziemnego tylko z domieszką  
określonego procentu zielonego wodoru). Ana- 
logicznie w odniesieniu do infrastruktury i urzą- 
dzeń do transportu wodoru – np. wyłączny 
wstęp dla zeroemisyjnych ciężarówek itp. 
Dodatkowe wsparcie fiskalne to rzecz oczywi-
sta – wymaga to jednak ingerencji w przepisy 
podatkowe.





UNITED NATIONS 
GLOBAL COMPACT 
Największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes 
działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego 
ONZ w 2000 r. Skupia firmy tworzące strategie
i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad  
(10 Principles) w obszarach praw człowieka, standardów 
pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji 
oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć 
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

UN GLOBAL COMPACT  
NETWORK POLAND
Sieć krajowa z niezależnym sekretariatem prowadzonym 
oraz zarządzanym przez Fundację Global Compact 
Poland. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt 
kontaktowy i informacyjny dla polskich członków oraz 
sygnatariuszy UN Global Compact. Identyfikuje wyzwania 
i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Zapewnia praktyczne wskazówki oraz promuje działania
na rzecz realizacji celów ONZ. Dodatkowo UN GCNP  
wspiera merytorycznie polskich członków UN Global  
Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku 
raportowania niefinansowego, z podejmowanych 
przez firmę działań i osiągniętych rezultatów.

KNOW-HOW HUB
Think-thank i ośrodek naukowy założony w 2011 r.  
jako element składowy UNDP w Polsce. Know-How Hub  
to platforma wiedzowa gromadząca szereg ekspertów,  
którzy tworzą oraz wdrażają projekty rozwojowe na 
poziomie krajowym. Think-thank jako niezależny 
komitet doradczy sprawuje funkcję Rady Naukowej 
przy Global Compact Network Poland.

PROGRAM CLIMATE POSITIVE 
Działa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ, a w szczególności celu 13 związanego 
z ochroną środowiska i działaniami w dziedzinie 
klimatu oraz komplementarnych z nim celów: 6, 7, 9, 
11, 12, 14 i 15. Projekty w ramach programu obejmują 
szerokie działania proklimatyczne, w tym szczególnie 
nastawione na zmniejszenie emisji CO2 i rozwój 
alternatywnych źródeł energii, a także utrzymanie 
bioróżnorodności, innowacyjne rozwiązania 
w transporcie, rolnictwie oraz przemyśle, zmniejszanie  
zanieczyszczenia wód i powietrza, wspieranie zielonych 
inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju miast. 
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WyDAWCA:

Niniejszy Raport został przygotowany w oparciu o dane i materiały źródłowe w sierpniu 2022 r.,  
chyba, że sam Raport w swej treści wskazuje inną datę w odniesieniu do opisywanego zjawiska, danych lub aktów  
prawnych.

Autorzy prowadzili prace niezależnie, opisując zjawiska oraz opracowując rekomendacje bazujące na danych i materiałach  
źródłowych, których prawdziwości i kompletności nie weryfikowali. W związku z tym autorzy nie odpowiadają za nie  
i nie udzielają gwarancji w zakresie poprawności i kompletności niniejszego Raportu.

Żaden z Autorów niniejszego Raportu w jakikolwiek sposób nie może być odpowiedzialny za wykorzystanie informacji  
w nim zawartych bez ich wiedzy i zgody. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za czyny i konsekwencje 
ponoszone przez osoby trzecie ani żadne decyzje podjęte lub nie na podstawie niniejszego Raportu.

Opinie przedstawione w publikacji przez autorów tekstów odzwierciedlają indywidualne poglądy.
Zdjęcia oraz grafiki pochodzą z zasobów autorów tekstów bądź publicznych źródeł.
Wszelkie prawa zastrzeżone© 

Warszawa, październik 2022

Specjalne podziekowania dla Dariusza Kryczki  
za wkład i przygotowanie koncepcji raportu.
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