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„Zielony” wodór – szeroki obraz rynku 
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Energia z Farm Wiatrowych 

– partner

Produkcja wodoru metodą 

elektrolizy – PGNiG

Magazynowanie

Logistyka

Transport lądowy, morski, powietrzny  

Ryzyko: brak 

możliwości 

wyprowadzenia 

mocy do sieci 

energetycznej  

Przemysł chemiczny, przemysł rolniczy 

Wodór

1
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3 Przemysł rafineryjny oraz inne sektory 

przemysłu 
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Energia z OZE 

Elektrolizer

Obecny model 

biznesowy
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Potencjał do 
produkcji wodoru 

z turbin 
wiatrowych i PV

Konieczność 
dokonania zmian 
modeli Potencjał 
funkcjonowania 

technologii w 
przemyśle 

Wodór o innym 
kolorze 

wodór zielony 

Przejście na 
zeroemisyjną 
gospodarkę w 
perspektywie 

2050 r. 

Wymagający 
zmiany modelu 

działania

Duży potencjał wymagający wykorzystania  

ALE ALE ALE

Wymagający 
dokonania zmian, 
aby pracować na 

wodorze

Wymagający 
współdziałania 

wielu 
interesariuszy i 

zapewnienia 
finansowania
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Odnawialne 

źródła energii

Elektrolizer Kompresor Magazyn  
Dystrybutor 

paliwa  

Pojazdy zasilane 

paliwem wodorowym

„H-mobility” 

E-Mobility 

Wodór 

Ryzyko: brak możliwości 

wyprowadzenia mocy 

Rozwiązanie: produkcja wodoru 

Obecny model 

biznesowy

Przykład zastosowania wodoru - Transport 
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Przykład zastosowania wodoru –

Przemysł chemiczny oraz rolnictwo 

Ten sektor przemysłu oferuje gotowe produkty (sprawdzone modele 

biznesowe) sprzedaż produktów na stabilnym rynku 

• Najważniejszy surowiec do syntezy amoniaku, a następnie do produkcji

nawozów sztucznych.

• Zgodnie z danymi z 2018 r. w Polsce wyprodukowano 2,5 mln ton amoniaku

poprzez przetworzenie 22,5 TWh gazu ziemnego na 15,2 TWh (około 452 tys.

ton) wodoru, co oznacza, że w przyszłości ta ilość wodoru będzie

produkowana z energii elektrycznej pochodzącej z OZE.

• Niezbędny w syntezie chemicznej, zwłaszcza do produkcji metanolu oraz

palety węglowodorów syntetycznych.



Do jakich celów wykorzystywany jest wodór w rafinerii?

• E-fuel – nowoczesne paliwa silnikowe. 

• Konwersja ropy naftowej – większy uzysk paliw z baryłki ropy.

• Rafinacja produktów naftowych – w celu poprawy ich jakości i 

stabilności. 

• W celu dekarbonizacji przemysłu stalowego – technologię „wielkiego pieca” będzie 

można zastąpić rozwiązaniami takimi jak DRI oraz IBRSR. Oznacza to konieczność 

zmiany procesu poprzez zastosowanie technologii niskoemisyjnych paliw 

gazowych (wodór i biometan).

• Przemysł metalurgiczny wykorzystuje wodór do redukcji rud metali, takich jak german, 

molibden czy wolfram. 

Przykład zastosowania wodoru - Przemysł 

petrochemiczny oraz inne sektory przemysłu 

W tych sektorach przemysłu wodór stanowi komponent/domieszkę do 

innych paliw oraz końcowych produktów. 
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• Często wykorzystywany jest w kosmetyce i farmacji do dokładnego 

oczyszczania składników preparatów. 

• Wodór powszechnie stosuje się do utwardzania tłuszczy w przemyśle 

spożywczym.



Wyzwania

Upstream/produkcja

Profil produkcji OZE możliwości technologii elektrolizy

Dostępność wody do elektrolizy

Midstream/magazynowanie, dystrybucja

Miejsce produkcji wodoru miejsce wykorzystania

Downstream/wykorzystanie

Opracowanie i wdrożenie nowych technologii

Skala zapotrzebowania i możliwości jej zaspokojenia

Ekonomika

Obecne cen energii w obecnych modelach produkcji OZE do sieci 

elektroenergetycznej obecna ceny energii w gazie

Obecny koszt energii dla odbiorców koszt energii w zielonym H2

Regulacje

Możliwość realizacji projektów OZE

Możliwość traktowania wodoru jako medium energetycznego

…
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Zadanie

1. Uzgodnienie wstepnych warunków współpracy

2. Zdefiniowanie wariantów realizacji inwestycji

3. Wybór lokalizacji i przetarg na Studium Wykonalności

4. Studium wykonalności

5. Ocena oddziaływania na środowisko

6. Pozwolenia formalne na rozpoczęcie inwestycji

7. Projekt i wybór licencji 

8. Przetarg na EPC

9. Proces inwestycyjny 

2028 2029 2030 20312022 2023 2024 2025 2026 2027

Harmonogram współpracy 



Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę
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