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1. DLACZEGO WODÓR? WPROWADZENIE I KONTEKST 

Polska strategia w  (PSW) jest dokumentem strate-
 rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i kierunki interwencji, 

  globalne, europejskie i 
  

1.1. STRATEGICZNE ZNACZENIE GOSPODARKI WODOROWEJ 

 energii 
(OZE) w 

 magazy-
nowania 

nia bezpiecze
stwa dostaw energii elektrycznej. 
w 
i y-
skiego1.  

Ponadto gospodarki e-
w drodze elektryfikacji. b-

 o-
nego wzrostu gospodarczego,  do utrzymania i przekwalifikowania kadry w sektorach 

owych od produkcji przez 
 ogrzewania b

n-
ku pracy, co ma kluczowe znaczenie w -19. 

Uwz chnologii wodorowych w , ich doskonalenie, budowa 
kompetencji oraz strategicznym wyzwaniem 
i o-
waniu odnawialnych 

 
a czystych technologii produkcji i dystrybucji wodoru oraz do-

starczenie  OZE po . Proces ten wyma-
, dialogu  zaprojektow

 

GOSPODARKA WODOROWA a-
nia, dystrybucji i wykorzystania wodoru oraz jego pochodnych
i rozproszone systemy wytwarzania, magazynowania, transportu wodoru z wykorzystaniem sieci 

 dystrybucyjnej, jak i innych form transportu, wykorzystanie w ró
 

1  Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporz
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1.2. WIZJA – STWORZENIE POLSKIEJ GOSPODARKI WODOROWEJ 

gospodarki wodorowej wymaga stworzenia , o-
wy: instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyj-

o-
  

oraz produkcji ogniw paliwowych wykorz
i innych sektorach gospodarki. 

l-
skiej gospodarki. 

 jest przygotowanie dobrze skoordynowanych strategii na szczeblu krajo-
wym o-

i 
e-

gii na szczeblu  klimatu 
z o-
rzystania wodoru. pytu, w tym niwelowa-

i zapewnienie finansowania technologii wodorowych z 
n-

i zastosowanie technologii , jak 
i 

o-
wych, budowania know-   

1.3. GLOBALNE I EUROPEJSK Z ENERGII I KLIMATU 

PSW, 
 przyjmowanych dokumentach o 

 
d   umo-
wy zawarte w ramach Organizacji Zjednoczonych: 
Kioto z 1997 r. i Porozumienie paryskie. 

Celem Porozumienia paryskiego 
zmianami klimatu, w 

iomu znacz-
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United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) jednoznacznie wskazuje w swoim ra-
porcie2 na znaczenie technologii wodorowych w  energetyki.  

(UE) jest l-
 Europejskiej zaprezentowan  r. na 

COP-24 w Katowicach3 w Komunikacie Komisji 4. Komisja opubli-
kowa Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutral-
nej dla klimatu5 („Strategia wodorowa UE”), e-

6 
. Strategia wodorowa UE b-

szary dzi k-
o-

tu wodoru. Strategia 
wodorowa UE  „ ” i  kluczowych obsza-

o-
 

COVID-19. Wyznaczono w niej cele strategiczne: 
 do 2024 r. – instalacja co najmniej 6 GW mocy i roczna produkcja co najmniej 

1 mln ton wodoru z OZE, 
 do 2030 r. instalacja co najmniej 40 GW mocy  i roczna produkcja co najmniej 

10 mln ton wodoru z OZE, 
 Strategia wodorowa UE przewiduje zastosowanie wodoru 

 

PSW 
7 Polsk

PSW ma na celu dodanie impetu tym 
,  

1.4. RAJOWE POLITYKI I DZ  

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU 

r.) (SOR) przyj
 obszarze 

- SOR 
 z-

PSW 

2  UNIDO, Towards Hydrogen Societies: Expert Group Meeting, Current advancements in hydrogen technolo-
gy and pathways to deep decarbonisation, -

 
3  COM(2018) 773 final. 
4  COM(2019) 640 final. 
5  COM(2020) 301 final. 
6  COM(2020) 299 final. 
7  COM(2020) 789 final. 
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wsparcie wykorzystania technologii wodorowych w obszarze energetycznym, transportowym i prze-
. 

PSW jest spójna z SOR 
. Dodat-

kowo PSW  przewidziane w SOR projekty:  
 Projekt Flagowy , 
 Projekt Strategiczny , 
  

PSW SOR
ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. PSW 

 SOR  
e-

. 

PSW 

prowadzenia polityki rozwoju. 

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI ORAZ KRAJOWY PLAN NA RZECZ ENERGII I KLIMATU 

PSW  strategii pt. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. 
(PEP 2040).8 PEP 2040 y-

 
w-

PSW   PEP 2040: 
 1.5. a-

syntetycznego, wodoru, 
 wykorzystania gazu ziemnego i innych paliw gazowych, w 

, 
 -rozwojowych w zakresie transportu i magazynowania 

ry gazu ziemnego, 
 r-

ych w transporcie 
oraz wodoru, 

 OZE. 

W 2019 r Krajowy plan na rzecz energii i klimatu (KPEiK)9 na lata 2021-2030. 
Opracowanie KPEiK 

. 
efektywnego energetycznie i niskoemisyjnego transportu. Celem KPEiK e-

8  Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., -d621-4d41-9140-
53c4692e9ed8. 

9  Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030, przekazany do ejskiej w dniu 
30 grudnia 2019 r., - -plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-
lata-2021-2030-przekazany-do-ke.  
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tycznej, celem PSW o-
dorowych. PSW a-

Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych.  

2.  

3 pozycji opejskich , 
10  udzia  jest znikomy. Roczna pro-

dukcja wodoru w Polsce wynosi ok. 1,3 miliona ton. P ja a s e
o-

11 
– w e-

12 

k-
a-

dowo systemu elektroenergetycznego z sektorem gazowniczym lub systemu elektroenergetycznego z 

technicznymi i atmosferycznymi. o-
mieniu pierwszego bloku, co planowane jest na rok 2033. o-

 o-
 konieczne jest wsparcie tej 

 stabilnego rozwoju w horyzoncie czasowym roku 2030. 

  

10    
2040 roku, s. 86. 

11  Ibid. 
12  op.cit., s. 22.  
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2.1. PODARKI WODOROWEJ 

Rysunek 1.  polskiej  

posiada 
 

o-

2.2. PRODUKCJA I RODZAJE WODORU 

z .  

krajowej produkcji stanowi obecnie  z paliw kopalnych.  

Liderem produkcji wodoru w Polsce jest  Grupa Azoty S.A., gdzie rocznie wytwarza 
ok. 420 tys. ton tego surowca. Udzi 32,3%  

 
 11,5%, produkcja ok. 149 tys. ton/rok, 
 ok. 10,7%, produkcja ok. 140 tys. ton/rok, 
 4,5%, produkcja ok. 59 tys. ton/rok.13  

13  op.cit., s. 81. 
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k-
e, 

 

 

Rysunek 2  na podsta-
wie Instytut Energetyki, r-

. 

 

Metody produkcji wodoru a-

Pochodzenie  
. Na potrzeby PSW  stosowanej wobec niego terminologii, 

zgodnie z : 

KONWENCJONALNY 

konwencjonalny , w 
gazu ziemnego, 

 lub separacja z gazu koksowniczego.  

Zna oru pochodzi z paliw kopalnych.14 
jest o-

2 – 2 eq/kg H2 przy wykorzy-
10 kg CO2 eq/kg H2, 

15  

14  The Future of Hydrogen - Seizing today’s opportunities, 2019. 
- - - -

 
15  - 

2012, Life Cycle Assessment of Hydrogen Production Methods – A Review, -
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a-

te
konwen-

cjonalnego na rzecz niskoemisyjnych metod produkcji. 

o-

(metody CCS i CCU). W tym przypadku kluczowym zagadnieniem jest przygotowanie miejsc do jego 
 

 
WODÓR NISKOEMISYJNY 

 nie
energii ze m na poziomie 2 eq/kg H2.16 o-

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.17 

poziomu emisji produkcji wodoru pow
arbitralne przypisywanie mu 

ego CO2 n-
 

Do wytworzenia wodoru niskoemisyjnego : 

1) z wykorzystaniem energii elektrycznej z OZE , 
2) elektroliz   z wychwytem i 

2 (CCS)  wychwytem i wykorzystaniem CO2 (CCU), 
3) reforming parowy biogazu i biometanu, 
4) zgazowanie, fermentacja lub piroliza biomasy, 
5) zgazowanie,   
6)   
7)  IGCC oraz IGFC, 
8) 18, w tym separacja wodoru z gazu 

koksowniczego.  

 

-
 

16  Taxonomy Report: Technical Annex, 2020, s. 180. 

- -finance-teg-final-report- -  
17  -

economy- -and- - - - -  
18  o-
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WODÓR ODNAWIALNY 

Wodór odnawialny powstaje z-
e-

micznego  .19 
Przy jego produkcji emisja CO2 2 eq/kg H2. Dodatko-

ci otrzymanego gazu (na 
poziomie 99,999 %).  

W 2020 r. w  300 el
wodoru.20  ramach 

-rozwojowych, lecz wielu  o-
we i demonstracje 21 Kluczowym 
taniej  10–

konkurencyjna.22  
 
  

19  COM(2020) 301 final, s. 4. 
20  Ibid., s. 1. 
21 - - -nowy-program-wodorowy-

- - - -wodorowy-we-
 

22  i-
zacja, Digitalizacja, 
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Rysunek 3  
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3. CELE STRATEGII 

 cele od  wykorzystania wodoru: 
energetyki, transportu u,  jego produkcji i dystrybucji oraz potrzeby stworzenia sta-
bilnego otoczenia regulacyjnego. 

, : 

 OZE oraz 
 

–  

– w celu minimalizacji a-
23 

z lutego 2020 r., w przypadku  
60% w 

% ypadku 
odoru oraz koncepcji  tj. energetyki, 

wynosi ok. 68% (co odpowiada ok. 83% 24 

Rysunek 4  

CEL 1: I WODOROWYCH W ENERGETYCE I CIEP  

23  op.cit., s. 13.  
24  Sector coupling in Europe: powering decarbonisation. Potential and policy 

implications of electrifying the economy, 2020, https - -
Coupling-Report- -2020.pdf.  
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OZE.25 
 

CHP.26 

z-
e-

sach, gdy OZE nie dostarcza energii elektrycznej do sieci  
do o-

 W polskich warunkach geograficznych i pogodowych szacuje 

morskiej energetyki wiatrowej. Pozyskiwanie odnawialnego wodoru w efektywny spo

 

technologicznym Power-to-
-to-

sektora elektroenergetycznego w celu wykorzystani
„
(ang. power-to-ammonia, P2A), wytwarzanie paliw gazowych (ang. power-to-gas, P2G), wytwarzanie 
czystego wodoru (ang. power-to- -to-

na jego uelastycznienie. energetycznych 

 bardzo efektywnym sposobem 
 przechowywania danej substancji w dedykowanych 

27 Tym samym  
magazynowania energii. 

o-
e-

nie stosowania zdekarbonizowanych technologii wodorowych w energetyce 
.  

o-

, jak dostarczane jest do nich paliwo oraz utleniacz.28 Innym 
sposobem generow 29 

25  – Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego, 
-6231-4dc8- -  

26 op.cit., ss. 152 i 153. 
27  op.cit., ss. 292 i 293. 
28  Ibid., ss. 115 i 116. 
29  Ibid., s. 119. 
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Wykorzystanie niskoemisyjnego wodoru w sektorze budownictwa na potrzeby ogrzewania budynków 
 

. 
-

grzewcze. 
wodór.30 –10 kW do wytwa-

 

W horyzoncie 5 lat e-
w horyzoncie 

10 lat, do 2030 r. 
 

e-
mu gazowego i systemu elektroenergetycznego .  

WSPIERANE  

2025 2030 

1. Uruchomienie instalacji P2G klasy co naj-
mniej 1 MW celem wsparcia stabilizacji pra-
cy sieci dystrybucyjnych;  

2. o-
wych z-

; 

3. 
ko- i z-
kalnych, biurowców, 

 kW 
do 250 kW z wykorzystaniem ogniw pali-
wowych;  

4. o-
 

5. 
i G2P;  

 

6. Uruchomienie instalacji ko- i poligeneracyj-
nych, np.  o mocy do 
50 
wodór; 

7. ia wodoru jako 
o-

cesów magazynowania energii; 

8. Instalacja - i poligeneracyjnych 
 biurowców, ma-

u-
blicznej od 10 kW do 250 kW z wykorzysta-
niem ogniw paliwowych;  

9. Uruchomienie instalacji mikrogeneracyjnych 
1–10 kW do wytwarzania wodoru dla insta-
lacji grzewczej lub energii elektrycznej oraz 

o-
; 

10. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych o 
elektrolizery oraz stacje podczyszczania wo-
dy opadowej do produkcji odnawialnego 

30   Opportunities for Hydrogen Energy Technologies 
Considering the National Energy & Climate Plans, 2020, 

-hydrogen-energy-technologies-considering-national-
energy-climate-plans. 
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wodoru. 

Tabela 1. Wspierane d technologii wodorowych w energetyce i cie-
na lata 2020–2030. 

CEL 2: WYKORZYSTANIE WODORU JAKO PALIWA ALTERNATYWNEGO W TRANSPORCIE 

powania paliw konwencjonalnych szczególnie w transporcie miejskim (autobusy), drogowym (trans-
tansowy), pojazdach lekkich flotowych 

taksówki), kolejowym niezelektryfikowanym 
morskim i rzecznym oraz intermodalnym lotnictwie, obejmuj

31 (drony).  

Pojazdy elektryczne (ang. BEV – Battery Electric Vehicle), hybrydowe pojazdy elektryczne (ang. HEV – 
Hybrid Electric Vehicle) i hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in (ang. PHEV – Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle  

– 
Fuel Cell Electric Vehicle).  zakresie transportu publicznego oraz 

i-

 u-

 

Wykorzys
 Strategii na 

32 Komisji Europejskiej oraz PEP 2040. Od 2025 r. mia-

a  

Potencjalnych drogowym, 
sowaniach lotniczych, kolejowych i morskich.  

a-
na poziomie regionalnym i ponadregionalnym

transportu na  k-

 wielu 
o-

.  

Jednostki transportu morskiego a-

2. Zastosowanie technologii opartych na wodorze i amoniaku 

31 Wykorzystanie wodoru jako 
 opracowanej przez 

-
ksiega-rynku- -statkow-powietrznych. 

32  COM(2020) 789 final. 
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i-
green port dy 

33 Zasilanie transportu rzecznego 
 

Szersze zastos lotniczego transpor-
 wyspecjalizowan e-

innych sektorach gospodarki. 

 transporcie intermodalnym, umo
liwia uzyskanie syne

 

Amoniak i paliwa syntetyczne a-
 morskim i 

.  

5 lat zapotrzebowanie na w sektorze transportu w 
Polsce wyniesie ok. 2933,5 ton,  1764 tony j-
nych.34 budow  
350 i 700 bar. W perspektywie 10 lat zapotrzebowa w sektorze transportu 
22 510,7 ton rocznie.35 W  obsza-

przebieg korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). 

WSPIERANE  

2025 2030 

11.  o-
 wodorem – od 100 

do 250  

12.  a-
nia wodoru – min. 32 nowe stacje; 

13.  Powstanie instalacji do oczyszczania wodo-
ru do 

 

18.  – od 800 do 1000 
nowych , w tym 
wyprodukowanych w Polsce;  

19.  
bunkrowania wodoru; 

20.   o-
motyw spalinowych ich wodorowymi odpo-
wiednikami; 

33  Rozwój paliw alternatywnych do wykorzystania w transporcie morskim przewiduje m.in. Strategia Portu 
-2030.pdf. 

34  op.cit., s. 177. 
35  op.cit., s. 178. 
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14.  Powstanie o-
wych  ich spalinowe odpo-
wiedniki na trasach nieprzewidzianych do 
elektryfikacji; 

15.  Prace projektowe nad pierwszymi jednost-
 z 

 (np. amoniak, meta-
nol); 

16.  Zbadanie o-
sowania w transporcie paliw syntetycznych 

 

17.  
wykorzystania wodoru i jego pochodnych w 

morskim, rzecznym i 
lotniczym oraz intermodalnym; 

21.   wykorzystania wodoru w transpor-
 , kolejowym, morskim, 

rzecznym i lotniczym oraz intermodalnym; 

22.   z 
o-

rze; 

23.  Produkcja paliw syntetycznych opartych na 
wodorze. 

 

Tabela 2. Wspierane d s-
porcie na lata 2020–2030.  

CEL 3: WSPARCIE DEKARBONIZACJI  

 
 CO2 – 

z stali (9%). 36 Wyko-

.  

e-
micznym, petrochemicznym i rafineryjnym a-

 a-

i e-

zastosowaniem procesu reformingu parowego metanu.37 W 2018 r. wyprodukowano w Polsce 
1,3 
oraz procesy rafinacji.38  j-

1,83 tony CO2.39  

36  -neutral Poland 2050, 2020, op.cit., s. 17. 
37  op.cit., s. 156-9. 
38   
39  op.cit., s. 161. 
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2 z zastosowaniem technologii wodorowych wynosi 
kolejno 1 850 340 t i 3 775 PSW 40 PSW 
sama redukcja emisji dla procesu reformingu parowego wyniesie 1 382 000 t.41 

alternatywnych opcji dekarbonizacji. 
takie jak  t-

o-
niczenie emisji pocho-

, tj. amoniak, metanol, redukcja y pe-
trochemiczne z-
nych, zastosowanie wodoru jako reduktora w procesie wytwarzania stali oraz blendingu wodoru z 

42

emisji CO2 w , e-
 z wykorzystaniem technologii DRI (Direct 

Reduced Iron). 

2
43. 

W dolin 
wodorowych r-

, takich jak: tosowanie wodoru w 

 zagranicznymi interesariuszami. 

a-
k-

 dolinie/klastrze wodorowym istnieje produkcja energii elektrycznej z OZE, 
przy pomocy 

a-
Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych (por.  4 PSW). Celem doliny wodoro-

z-
44 

WSPIERANE  

2025 2030 

24.   na rzecz pozyskania i zastosowa-

produkcji petrochemicznej, chemicznej oraz 

28.  Powstanie co najmniej 5 dolin wodorowych 
ych 

e-

40  Ibid., s. 343. 
41  Ibid., s. 341. 
42  No regret hydrogen, op.cit., s. 9. 
43  op.cit., s. 7. 
44 ), op.cit., s. 23. 
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25.  
technologii niskoemisyjnych w najbardziej 

 

26.  k-
u-

– 
stalowym, rafineryjnym i chemicznym; 

27.  
wodorowych w ram

; 

oraz budowie infrastruktury; 

29.  l-
e-
a-

j-
y-

 

 

Tabela 3. Wspierane d –2030.  
 

CEL 4: PRODUKCJA WODORU W NOWYCH INSTALACJACH 

 i , celem 
strategicznym Polski do 2030 r. w zakresie produkcji wodoru jest u-

- i zeroemisyjnych
y-
i-

CO2 (np. CCS/CCU).  

Najbardziej optymalnymi form
,  zaspokajanie miejscowego za-

e 
.45 

, takich jak: rafinerie, huty stali i kompleksy chemiczne, 
– w dal-

szej perspektywie – przy nowo 
y z rozwojem OZE. 

Jak wspomniano w celu 1, w polskich warunkach geograficznych i pogodowych produkcja odnawial-

farm wiatrowych. Morskie farmy wiatrowe charakteryz

oscyluje w granicach 45–50%. Dodatkowo wykorzystanie energii elektrycznej z morskich farm wia-
wodorowego ekosystemu: jednostek 

 
transportu wodoru, instalacji do wytwarzania wodoru w procesie elektrolizy, stacji do bunkrowania 

45  op.cit., s. 464. 
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wiatrowych.  

z-
nymi dla produkcji zielonej energ o-

 

Szybkie nasycanie 
.  

P2G  oraz, przy dodatkowym procesie metanizacji, metanu syntetyczne-
go (czyli wytworzonego, a nie wydobytego k-

, w , w 
inne formy energii.46 d-
padowy CO2 wych  oraz prze-

h produkcyjnie odnawial-
47  

 e-
48 wyko-

rzystywanego 
,  ogniwach paliwowych do wy-

twarzania energii elektrycznej. 

W 5 lat planowane jest  
technologii pozyskiwania wodoru. Na 2030 r. przewidziano  a mocy zainstalowa-

2 GW 193 634,06 ton 
wodoru roc .49 

WSPIERANE  

2025 2030 

30.  B+R dla niskoemisyjnych technologii pozy-
skiwania wodoru;  

31.  Uruchomienie instalacji do produkcji wodo-

technologii  
 wody w procesie elektrolizy, 
 biomasy w technologii zgazowania, 

fermentacji lub pirolizy, 

33.  a mocy instalacji do 
produkcji wodoru i jego pochodnych z ni-
s o-
gii na poziomie 2 GW, o-

. 

46  
rekomendacje ACER i CEER, - -
wodor-i-technologia- -zoptymalizuja-system-energetyczny-Kolejne-rekomendac.html. 

47  -   – ekologiczne paliwo 

i  
48  op.cit., s. 242. 
49 op.cit., s. 166, 321. 
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 biogazu w procesie reformingu paro-
wego, 

 biometanu w procesie reformingu pa-
rowego,  

 odpadów w technologii zgazowania, 
termicznego przetwarzania lub procesie 
pirolizy, 

 gazów odpadowych,  
  w procesie reformingu 

parowego z wykorzystaniem CCS/CCU, 
 o-

rzystaniem CCS/CCU, technologii IGCC 
oraz IGFC 

technologii pozyskiwania wodoru; 

32.  Uruchomienie e-
tycznych w procesie metanizacji wodoru 
oraz wykorzystanie niskoemisyjnego wodoru 
w produkcji amoniaku; 

Tabela 4. Wspierane d w nowych instalacjach na lata  
2020–2030. 

CEL 5: SPRAWNY I BEZPIECZNY   
I MAGAZYNOWANIE WODORU 

Dla harmonijnego rozwoju gospodarki opartej na wodorze konieczne jest sprawne dostarczanie go z 
 

 kolejowy. Transport oceaniczny wodoru, badany 

w  

u przechowywania, transportu i dystrybucji wodoru po-

a-
struktury gaz  

.  

W zakresie  
a-

sieci p
koszty rozwoju tej technologii.50 o-

50  op.cit. 
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an syntetyczny, gaz z po-
, o-

.51  

Jako cel PEP 2040 wskazuje  r. zd
ziemny (gazy zde-

52.   transportem 
, k z 

 

 
sektorami.  

Rol , 
53 

W pierwszych la
 czasem, gdy zapotrzebo-

rastruktura 
o-

 
u energii elektrycznej, czy gazu). Rozwojowi 

 uczestnictwo Polski w inicjatywie European Hydrogen Backbone, w 
k-

tury transportu wodoru. 

Magazynowanie , jak i naziemnych. 
, takich jak: wyeksploatowane pola naftowe i gazo-

jbardziej optymalne rozwi
, uznano komory solne. 

 
, u-

 

WSPIERANE  

2025 2030 

34.   i dystrybucji wodoru – 38.  

51  a-

z 14.08.2009, str.  
52   
53  j-

-consultation-launched- -eu-gas-
market-2021-mar-  
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opracowanie analizy w zakresie najbardziej 

energii elektrycznej  / SNG 
 / 
ami;  

35.  – opracowanie 
dedykowanego wo-

dorowi –  

36.  

; 

37.  Transport kolejowy, drogowy i intermodal-
ny wodoru; 

domieszkowanego do gazu; 

39.  
 lub rozbudowa 

energii elektrycznej; 

40.  s-
trybucji wodoru;  

41.  B+R w zakresie zagospodarowania wielko-
skalowych kawern solnych na magazynowa-
nie wodoru; 

42.  Wprowadzanie do sieci gazowych SNG wy-
produkowanego w systemach P2G. 

Tabela 5. Wspierane d transportu i magazynowania wodoru na lata 2020–2030.  

CEL 6: STWORZENIE STABILNEGO OTOCZENIA REGULACYJNEGO 

Warunkiem koniecznym rozwoju gospodarki wodorowej jest stworzenie odpowiednich ram praw-
nych i normalizacyjnych.  rozdziale 4.2. Do 

 

 III kw. 2021 r. – stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania wodoru jako paliwa alterna-
tywnego w transporcie;  

 IV kw. 2021 r. – 
funkcjonowania rynku; 

 lata 2022 i 2023 – opracowanie legislacyjnego pakietu wodorowego – 

niskoemisyjnego wodoru. 

HORYZONTALNE 

Poza podstawowymi 42   PSW planowane jest wsparcie dzia-
 o charakterze horyzontalnym: 

43.  -rozwojowego w zakresie technologii wodoro-
wych ( do 4.3. 
PSW); 

44.   
ogniw paliwowych,  a-

P2G P2L oraz innych o-
i, zawory, uszczelki ki, pompy, automatyka zabezpieczeniowa). 

PERSPEKTYWA DO 2040 ROKU 
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Prognozy po roku 2030 
, 
  

 

wo . $ za 1kg w 2050 r.54 55  

odorowej i wzrost produkcji wodoru w Polsce po 2030 r. 
PEP 2040 prz

r-

 

W dalszej perspektywie 
o , e-

 
o-

 skali produkcji. Produkcja wodoru w elektrowniach j

, u .  

W p  
wysokotemperaturowych (HTR). Produkcja wodoru w 
wysokotemperaturowyc

o-
dukcji wodoru z wody lub z 
zakresie wykorzystania tej technologii. 

 
 

  

54  Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the 1.5oC Climate Goal, 
-hydrogen-cost-reduction. 

55 op.cit. 
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4. , FINANSOWANIE I MONITOROWANIE STRATEGII 

PSW PSW, systemu jej 
.  

PSW i-
slacyjnym i pozalegislacyjnym. Ich proponowana realizacja w czasie   

 

Rysunek 5 –  

4.1. SYSTEM A STRATEGII 

PSW , 
oraz instytuty naukowo-badawcze. 

o spraw energii  realizacji PSW. Odpowiada za tworzenie i 
realizacj  .  

o spraw gospodarki wodorowej 

  

o spraw 
- 

technologii magazynowania energii. 

PSW uczestnicz : o spraw 
o spraw o spraw budownictwa, 

o spraw 
o spraw o 

spraw o spraw gosp  minister 
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o spraw  o spraw o spraw 
o spraw  

dowiska i Gospodarki Wodnej wraz 16 w
 finan-

sowaniu  n-
 

Wszystkie te podmioty 
Polsce. 

4.2. NE 

 PSW stworzenie re-
gulacji o-
rzystania OZE na potrzeby elektrolizy.  

W celu stworzenia ram regulacyjnych funkcjonowania wodoru jako paliwa alternatywnego 
w transporcie oraz   funkcjonowania rynku 
legislacyjnego pakietu wodorowego, 
prawnych: 

 Regulacja Opis problemu Lp. 

1.  Ustawa – Prawo energetyczne o-
doru i nie jest jasne, 

podstawie obecnego brzmienia 

o-
 

koncesji. 
zmiany definicji magazynu energii. 

1. 
do ustawy. 

2. Do czasu odpowiedniego rozwo-

 

– nowelizacja art. 32. [Rodzaje dzia-
n-

cesji]. 

3. Uregulowanie roli wodoru jako 
magazynu energii. 

2.  Ustawa – Prawo energetyczne , 
y-

a-
dystrybucyjnej od wy-

 

rynku wodoru i korzystania z infra-
struktury gazowej. 

Do czasu odpowiedniego rozwoju 
a-
o-

wego. 

3.  
paliwach alternatywnych 

h-

tankowania wodorem. 

Wprowadzenie odpowiednich prze-

wydanie e-
techniczne. 
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4.  Ustawa o systemie monitoro-

paliw 

r-
my dla wodoru wykorzystywane-
go w transporcie. 

Wprowadzenie jednoznacznych re-
gu a-

dla 
2014/94/UE. 

5.  Ustawa – Prawo budowalne - 
- a-
runki budowy stacji tankowania 
wodoru, magazynowania wodoru 
na stacjach etc. 

a-
wie, lecz wydania p h-
niczno-
warunki budowy stacji tankowania 
wodoru. 

6.  
 

Ustawa nie definiuje ani nie 

wodoru. Brak regulacji dotycz
cych instalacji do wytwarzania 
wodoru z OZE. 

j-
nych, implementacja dyrektywy RED 
II w zakresie gwarancji pochodzenia, 

produkcji wodoru z OZE. 

7.  Ustawa o przygotowaniu i rea-
lizacji inwestycji w zakresie 

oraz  

inwestycji w zakresie produkcji 
 

 

Zmiana definicji inwestycji towarzy-

zmiana ustawy – Prawo atomowe. 

8.  Ustawa o biokomponentach i 
bio  

Planowana nowelizacja dyrektywy 
RED. nowelizacji dyrektywy RED w zakre-

sie wodoru. 

9.  Ustawa – Prawo ochrony ro-
dowiska 

Ustawa reguluje system wsparcia 
z Narodowego Funduszu Ochrony 

 Wodnej. 

 

10.  Ustawa o promowaniu energii 
elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji 

drodze ogniw paliwowych oraz 
e-

paliwo. 

Wprowadzenie definicji wodoru – na 
zasadzie odniesienia do ustawy – 
Prawo energetyczne. 

u-
o-

 

11.  Ustawa – Prawo wodne 

 

 

 

Kwestie wytwarzania wodoru 
 

Rozszerzenie katalogu o wykorzysta-
niu wody do wytwarzania energii 

wytwarzanie wodoru. 

12.  Ustawa o podatku dochodo-
 korzystniejsze zasady w zakresie 

Ewentualne poszerzenie postano-
o-

rem. 
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samochodów elektrycznych. 

13.  Ustawa o podatku dochodo-
wym od osób prawnych 

przewiduje 
korzystniejsze zasady w zakresie 
odpisów amortyzacyjnych dla 
samochodów elektrycznych. 

Ewentualne poszerzenie postano-
o-

rem. 

14.  Nowy akt prawny Potrzeba wsparcia transformacji 
. 

Wprowadzenie k-
. 

15.  Ustawa - Prawo geologiczne i 
 

Ustawa nie definiuje obecnie 
a-

podziemnego magazynowania 
wodoru. 

Wprowadzenie przepisów dotycz
cych podziemnego bezzbiornikowe-
go magazynowania wodoru, dopre-

zakresie magazynowania substancji 
oraz uznanie podziemnego bezzbior-
nikowego magazynowania wodoru 

 

16.  Ustawa – Prawo o miarach 
przy

metrologicznej, zakresu tej kon-

wodoru na stacjach. 

Wprowadzenie odpowiednich prze-

 

17.  Ustawa – Prawo lotnicze Ustawa wymaga dostosowania do 
potrzeb technologii wodorowych. 

Technologie dronowe z wykorzysta-
y-

przepisów 
prawnych i uzyskania stosownych 

. Bez zmiany Prawa lotni-

do ruchu powietrznego. 

  

–  

 

Tabela 6  wodoru. 

4.3. POZALEGISLACYJNE 

PSW 
 

A. ZAWARCIE POROZUMIENIA NA RZECZ BUDOWY GOSPODARKI WODOROWEJ 

PSW  
(ang. sector deal) – Polskiego porozumienia wodorowego. Celem proponowanego Porozumienia jest 
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w legislacyjnych, or-
ganizacyjnych, instytucjonalnych i 

kluczowy instrument wykonawczy PSW.  

Zgodnie z SOR  reprezentantami 
h-

nologii wodorowych  o spraw energii. 
wszystkie jedno ministerstwa, 

List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sekto-
rowego porozumienia wodorowego z dnia 7 lipca 2020 r. ezentacji 
sektora Docelowo najbar-

a-
rzyszeniem. Ministerstwo Klimatu  w 
tym celu  

Polskie porozumienie wodorowe przedstawi dostosowany sektora wodo-
rowego   i – przez za-

 – pobudzenie inwestycji. 

B. STWORZENIE EKOSYSTEMU INNOWACJI DOLIN WODOROWYCH 

e o powstanie dolin w
 

Planowane jest e-
mowym  o-
wym.  

Polski Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych 
 

obs
ramach dolin wodorowych w wymiarze innowacyjnym, technologicznym, infrastrukturalnym, prze-

Budowa i wane na poziomie 
krajowym i zintegrowane z 

o potencjale konkurencyjnym w skali globalnej. 

Doliny w e-
potrzeb odbior-

wany i zintegrowany 

dla stworzenia samowystarczalnego i samodzielnego ekosystemu gospodarki wodorowej.  

C. UTWORZENIE CENTRUM TECHNOLOGII WODOROWYCH  

W celu wyko ologicznego Polski w dziedzinie technologii 
 

 k o-
rzeniu wyspecjalizowanych grup badawczych, w tym wirtualnych, i 

, 
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 dostarczanie na rynek gotowych produktów dla gospodarki wodorowej do wykorzystania 
przez krajowe i zagraniczne podmioty, 

 prowadzenie szeroko rozumianego doradztw  obszarze wy-
korzystania technologii wodorowych, 

 i ,  
 p , 
 edukacja i upowszechnianie wiedzy w zakresie wodoru. 

i  
 badania i pote  

D. BUDOWA KOMPETENCJI NA RZECZ GOSPODARKI WODOROWEJ 

przygotowanie wykwali-
fikowanych kadr do tworzenia, budowy i eksploatacji instalacji wodorowych. 

Zapewnienie , i-
, e-

K  nabycia, rozwoju i utrzyma-
nia  jest szczególnie istotna w sektorach energetyki i transportu. 

do serwisowania pojazdów oraz stacji tankowania. Kluczowe jest odpowiednie planowanie, szkolenie 
. e-

tym utworzenia 
PSW 

  

przekwalifikowania pracowników z 

nieczne jest zainicjowanie 

 e stworzeniem no-

 

E.   

 l-
 

F.  EUROPEJSKA I   

W 
cych PSW  

o-
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e-
nia prawa i polityk publicznych na forum UE.  w pro-
wadzonych w Radzie negocjacjach nad propozycjami legislacyjnymi Komisji i dostosowywanie pre-

e-
 i polskich interesariuszy. Ministerstwo 

56 

4.4. FINANSOWANIE REALIZACJI STRATEGII 

 INWESTYCYJNE 

przeprowadzenia do-
pozwala e-

PSW.  

Do 2025 r.  technologii wodorowych w transporcie pu-
blicznym w  (urucho-
mienie ) ok. 

57. 

W perspektywie 2030 r.  inwestycjami w 
  

.  

w okresie 2021–2030 

mocy ok. 11 .  

 

Tabela 7  

 kg wodoru z OZE 
 

w PEP 2040  
szej perspektywie zasilane  o-

offshore w Polsce wynosi 

56  -clean-hydrogen-  
57   



Monitor Polski – 34 –  Poz. 1138

 

33 

obecnie  (6 euro)/kgH2.58 

0 offshore w 
cenie na poziomie  (3 euro)/kgH2.59 

 

 okolicach roku 
2025 EV z BEV, aby do 2030 r. autobusy na ogni-

60  

r-
 (0,4 mln eu-

1,57 
 

 
co 

 61 

 

  
 

 
  
  
 a-

 
  

instalacji wodorowych, 
  

 

PSW  krajowych i pozakrajowych 
jest  przedstawionymi w PEP 2040.  

58  op.cit., s. 237. 
59 , op.cit., s. 236.  
60   Fueling the Future of Mobility. Hydrogen and fuel cell solutions for transportation. Vol-

ume I, s. 44 i -cn-fueling-
the-future-of- -en-200101.pdf. 

61  op.cit., s. 281. 
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PSW o-
a-

 

Obecnie projekty z zakresu wodoru konkur  r-

a-

PSW  to programy skierowane a-
dawczych i 

technologiami wodorowymi, a-
. 

PSW  
1.  

1.1. e-
go m.in.: 
1.1.1.  o-

dorowych w ramach budowy ; 
1.1.2.  o  

 mld PLN. 
2. U technologii wodorowych: 

2.1. Uruchomienie w 2021 r. Programu „Nowa Energia” – m-
ponentu wodorowego – . 

 technologii produkcji, 
transportu, magazynowania i wykorzystywania bezemisyjnego wodoru.  

2.2. – szacunkowy bu-
–  

Celem P
u-
o-

wanych w nim ogniwach paliwowych wra
o-

wego. 
2.3.  

 instytucji otoczenia biznesu, 
n-

 
2.4. z-

–  
Celem P

s a-
niowe i rolnicy indywidualni. 
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3. Nabór projektów w ramach konkursu Important Projects of Common European Interest: 
3.1. IPCEI to jeden z kluczowych mechanizmów nowej polityki 

o-
rach gospodarki. Nabór na etapie krajowym przeprowadz wspólnie Ministerstwo Klimatu 

nologii. 
4. : 

4.1. W toku prac nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO)  inwestycji 

jego wykorzystaniu w  
4.2.  z Funduszu Odbudowy dedykowane gospodarce wodorowej zaplanowane w wyso-

finansowanie inwestycji wskazanych w KPO, 
m.in. przez sowanie projektów IPCEI – w zakresie, 

.  
5. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. 62 
6. 

miastach i obszarach funkcjonalnych zasilanego paliwami alternatywnymi, w tym taboru autobu-
sowego wraz ze stacjami tankowania wodoru. r-
ganizatorów publicznego transportu zbiorowego.63 

 y-
64 oraz jego transport i magazynowanie. 

7. CEF – –2027 przewiduje wsparcie 
rozwoju infrastruktu z -T. 
 

, 
inwestycje i badania w dziedzinie wodoru w ramach szeregu programów. 

 
  

4.5. AKTUALIZACJA STRATEGII I SYSTEM MONITOROWANIA  

PEP 2040 PSW o-
e a-

cji PEP 2040. 

Realizacja PSW wskazanych w 
rozdziale 4.6. energii przedstawi Radzie 
Ministrów roczne sprawozdanie z realizacji PSW za poprzedni rok. W sprawozdaniu za 2025 r. doko-
nana zostanie weryfikacja wyznaczonych celów i  ewentualne postulaty ich aktuali-

 

62 y-
–  

63  a-
ne na lata 2021–2027. 

64   



Monitor Polski – 37 –  Poz. 1138

 

36 

Zawarte w PSW 
– org

.65 

4.6.  

PSW:  

Nazwa  Jednostka  
miary 

o-
wa (2020) (2030) 

Zainstalowana moc instalacji produkcji 
niskoemisyjnego wodoru  

MW 0 2000 

Liczba dolin wodorowych szt. 0 5 

o-
dorowych 

szt. 0 1000 

Liczba stacji wodoru szt. 0 >32 

Zawarcie porozumienia na rzecz budowy 
gospodarki wodorowej 

szt. 0 1 

Stworzenie Ekosystemu Innowacji Dolin 
Wodorowych 

szt. 0 1 

Utworzenie Centrum Technologii Wodo-
rowych 

szt. 0 1 

Tabela 8. PSW. 

65  Monitoring projektów realizowany jest przy pomocy w-

z  rekomendowanych standar-
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WYKAZ SKRÓTÓW 

SOR Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
 

PEP 2040  Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.  

KPEiK Krajowy plan na rzecz energii i klimatu 

UE Unia Europejska  

Strategia wodorowa UE  Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej 
dla klimatu  

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

OZE  

CO2  

CO  

N2 azot  

CCS (ang. Carbon Capture and Storage) 2  

CCU (ang. Carbon Capture and Utilization) wychwytywanie i wykorzystanie CO2 

BEV (ang. Battery Electric Vehicle) pojazdy elektryczne  

HEV (ang. Hybrid Electric Vehicle) hybrydowe pojazdy elektryczne  

PHEV (ang. Plug-in Hybrid Electric Vehicle) hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in  

FCEV (ang. Fuel Cell Electric Vehicle) pojazdy na ogniwa paliwowe  

P2G (ang. Power to Gas)  o produkcji 
paliw gazowych 

P2H (ang. Power to Heat)  
 

P2L (ang. Power to Liquid) 
 

P2A (ang. Power to Ammonia) technologia 
amoniaku 

P2X (ang. Power to X)  

B+R prace badawczo-rozwojowe  

KSE Krajowy System Elektroenergetyczny  

SOE (solid oxide electrolyser)  

OSPg Operator  

OSPe  
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SNG (ang. Substitute Natural Gas) syntetyczny gaz ziemny 

COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019) 

IGCC (ang. Integrated Gasification Com-
bined Cycle) 

 

IGFC (ang. Integrated Gasification Fuel 
Cell Combined Cycle) 

-CoV-2 

technologia zgazowania w cyklu gazowo-parowym zin-
 

 

chwyconej emisji 
 

L 

 8 

 9 

 12 

Schnell (red.). 13 

–2030.            26 

 

Tabela 1. 
–2030. 16 

Tabela 2. 
transporcie na lata 2020–2030. 18 

Tabela 3. Wspierane dz –2030. 20 

 
2020–2030. 22 

w zakresie transportu i magazynowania wodoru na lata 2020–2030. 24 

 29 

Tabela 7. Podsumowanie koniec  32 

. 36 

 


