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PUSTE OBIETNICE CZY REALNE PLANY? 

Politycy regionu Europy Środkowo-Wschodniej coraz 

częściej sygnalizują, że gospodarka wodorowa będzie 

ważnym elementem transformacji klimatycznej. 

W związku z tym niniejsze opracowanie stanowi prze-

gląd najważniejszych działań w tym kierunku prowa-

dzonych przez poszczególne państwa regionu.  

Niestety, większość z deklarowanych zamie-

rzeń wciąż znajduje się na bardzo wczesnym 

etapie – uruchamiane są pierwsze projekty 

pilotażowe i tworzone są zręby strategii wo-

dorowych.  

Wodór jako element transformacji energetycznej 

stanowi obecnie modny temat, także w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Większość rządów wskazuje na 

znaczenie gospodarki wodorowej, a firmy deklarują 

uwzględnienie wodoru w swoich modelach bizneso-
wych. Mimo to dotychczasowe inicjatywy krajów re-

gionu wskazują jednak, że wciąż nie wszystkie pań-

stwa przyjęły własne strategie w tym zakresie, nie 

mówiąc o tym, że brak jest jakichkolwiek projektów 

dużych instalacji wodorowych.  

Należy jednak pamiętać, że część technologii wodo-

rowych wciąż wymaga dopracowania, a inwestycje 

niosą duże ryzyko biznesowe. Nie ulega zatem wąt-

pliwości, że to fundusze unijne będą stanowić będą 

kluczowy impuls do rozwoju gospodarki wodorowej. 

Dotyczy to zarówno Ukrainy, która na tle regionu wy-

różnia się sporą determinacją w zakresie swoich pla-

nów wodorowych, jak i państw Grupy Wyszehradzkiej 

(Czechy, Węgry, Polska, Słowacja)  

Rozpatrując szanse stojące przed regionem w związku 

z gospodarką wodorową, warto mieć na uwadze, że 

do jej rozwoju potrzebna jest przemyślana strategia, 

która obejmuje wszystkie sektory i poziomy gospodar-

ki, z dopracowanym systemem regulacji oraz stabil-

nym wsparciem publicznym i finansowaniem prywat-

nym nastawionym na technologie pasujące do lokal-

nych potrzeb. Strategia ta musi brać pod uwagę 

specyfikę sektora energetycznego i transportu po-

szczególnych państw, ponieważ w tym wypadku nie 

ma rozwiązań tak samo skutecznych dla wszystkich. 

Jednym z atutów krajów Grupy Wyszehradzkiej i Ukrai-

ny są rozbudowane ośrodki akademickie, co daje 

szansę opracowania i rozwoju nowych technologii 

wodorowych. Z drugiej jednak strony słabość lokal-

nych rynków finansowych, biurokratyczne utrudnienia 

dla biznesu oraz brak odpowiedniej kultury współpra-

cy biznes-naukowcy prawdopodobnie kolejny raz 

ograniczą rozwój rodzimych technologii. Tym bardziej, 

że przemysłowe instalacje wodorowe wymagają 

bardzo zaawansowanych technologii (duże ciśnienia, 

kriogenika) i trudno będzie pokonać przewagę konku-

rencyjną, jaką dysponują zachodni i azjatyccy konku-

renci, np. w zakresie ogniw paliwowych lub elektrolize-

rów dużej mocy.  

Rozwój gospodarki wodorowej wymaga 

współpracy z zagranicznymi firmami, zwłasz-

cza w zakresie ogniw paliwowych, elektroli-

zerów dużej mocy, czy produkcji wodoro-

wych samochodów osobowych.  

W przyszłości można oczekiwać negocjacji na pozio-

mie rządowym, kiedy w zamian za wejście na rynek 

zagraniczne firmy będą gotowe do inwestycji w za-

kłady produkcyjne na terenie danego kraju. Potrzebę 

współpracy z zagranicznymi dostawcami sygnalizują 

już też politycy w niektórych krajach regionu. 

Na obecnym etapie można uznać, że wiele obietnic 

dotyczących gospodarki wodorowej nie ma pokrycia 

w działaniach polityków, skutecznych regulacjach i 

systemach wsparcia oraz w dużej liczbie projektów 

pilotażowych. Natomiast potencjał rozwoju jest 

znaczny, zwłaszcza że duża zależność od paliw ko-

palnych wymaga transformacji energetycznej 

na szeroką skalę, co generuje istotne szanse dla wo-

doru. Można mieć nadzieję, w kolejnych latach na-

stąpi intensyfikacja działań i pierwszy etap rozwoju 

gospodarki wodorowej będzie namacalny. 

W naszym opracowaniu, tam gdzie tylko to było moż-

liwe, koncentrowaliśmy się na wodorze wytwarzanym 

przy pomocy źródeł niskoemisyjnych, ponieważ tylko 

on jest rozważany przez decydentów i biznes. 
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UKRAINA: AMBITNA, ALE Z BAGAŻEM POLITYCZNYM 

Na tle regionu Ukraina wydaje się najbardziej zainte-

resowana inwestycjami w gospodarkę wodorową. 

Rozwijane są moce OZE, rozważane jest wykorzysta-

nie mocy elektrowni atomowej Zaporoże do pro-

dukcji niskoemisyjnego wodoru (tzw. fioletowego) 

oraz testuje się blending wodoru w rurociągach. 

Według ostatnich zapowiedzi ukraińska strategia 

wodorowa ma być gotowa na początku 2H2021.  

Ukraina dąży do zacieśnienia współpracy 

z Niemcami i realizacji dostaw wodoru 

do UE. Przeszkodą jest jednak niestabilność 

polityczna i konflikt w Donbasie, co może 

zniechęcać inwestorów do głębszego wej-

ścia na rynek. 

Ukraina wiodącym eksporterem wodoru? 

W unijnych planach Ukraina może odgrywać równie 

dużą rolę w zakresie dostaw wodoru, co państwa 

Afryki Płn. Potencjał rozwoju OZE oraz duże własne 

zasoby gazu (z opcją na magazynowanie CO2) 

dają szansę spełnić te oczekiwania. Ukraina posia-

da także reaktory jądrowe, dla których poszukuje 

zastosowania, a wodór wydaje się być perspekty-

wicznym towarem na eksport. Dodatkowym atutem 

są gazociągi, które przez Słowację i Czechy zaopa-

trują obecnie rynek niemiecki w gaz, a potencjalnie 

mogą zostać przystosowane do przesyłu wodoru. 

Rozmowy z Komisją Europejską i niemieckimi instytu-

cjami pod kątem rozwoju produkcji zeroemisyjnego 

wodoru na Ukrainie prowadzone są już od 2019 r. 

Doradcy ukraińskiego rządu podają w mediach 

kwoty 600 mln EUR, które Niemcy miałyby przekazać 

na rzecz wsparcia ukraińskiej gospodarki wodoro-

wej. W strategii Kijowa to właśnie współpraca z UE 

i Niemcami ma skutkować modernizacją ukraińskie-

go sektora energetycznego oraz ukraińskiej sieci 

gazociągów i traktowana jest jako ważny projekt 

polityczny. Zgodnie z deklaracjami, do 2030 r. Ukra-

ińcy chcą posiadać min. 10 GW mocy elektrolizerów 

do produkcji zielonego wodoru. Jednym z pierw-

szych możliwych projektów eksportowych mogłyby 

być dostawy wodoru do Gałacza w Rumunii Gazo-

ciągiem Tranbałkańskim.   

Kijów przygotowuje dla UE pilotażowe pro-

jekty elektrolizerów o mocy 100 MW (analo-

gicznie do podobnego projektu w Maroko).  

Pierwsze testy blendingu w regionie 

Realizacja planów KE wymaga dopracowanej logi-

styki dostaw z wykorzystaniem istniejących gazocią-

gów. Działania ukraińskiego rządu w tej materii 

wspiera Energy Association Ukrainian Hydrogen 

Council, który analizował możliwości dostaw do UE i 

blendingu wodoru. Stworzony plan dalszych działań 

(do 2035 r.) został pozytywnie oceniony przez KE. 

Według tych analiz, bez większych kłopotów można 

przesyłać gazociągami do UE mieszankę 10-20% 

wodoru, o ile uzyskane zostanie wsparcie publiczne. 

W 2020 r. doszło do pierwszych 5 prób blendingu 

wodoru w ukraińskiej sieci gazociągowej (dystrybu-

cyjnej), które przeprowadziła Regionalnaya Ga-

zovaya Kompania. Efekty próby z wykorzystaniem 

99% wodoru nie były jednak zadawalające.  

INFRASTRUKTRA PRZESYŁOWA NA UKRAINIE 
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POLSKA: STRATEGIA WODOROWA I CO DALEJ? 

Polska to perspektywiczny rynek wodoru ze względu 

na dużą populację, uzależnienie energetyki od paliw 

kopalnych i rozwinięty przemysł. Popyt na niskoemi-

syjny wodór mogą także wygenerować polskie firmy 

transportowe, które dominują w obsłudze transportu 

drogowego w UE.  

Polska należy do największych producentów 

szarego wodoru w Europie (ok. 1 mln t/r) 

za sprawą zakładów petrochemicznych 

i chemicznych. Stwarza to zarazem szansę, 

jak i obciążenie dla polskiej gospodarki. 

POPYT NA WODÓR I GAZ ZIEMNY W GŁÓWNYCH GOSPODARKACH UE W 2019 R. (w TWh) 

Przejście na gospodarkę wodorową mogłoby być 

dla Polski ucieczką do przodu w celu redukcji emisji w 

transporcie, przemyśle, a w dłuższym okresie także w 

ciepłownictwie. W sytuacji rosnących wymogów 

klimatycznych, które generują wysokie ceny energii 

w Polsce (ceny uprawnień do emisji CO2), Polska 

musi w szybkim tempie transformować gospodarkę. 

Wymaga to jednak znacznych środków finansowych, 

współpracy z zagranicznymi dostawcami technologii 

wodorowych, jak i szybkiego rozwoju OZE, technolo-

gii CCS(U) lub energetyki jądrowej. Przy rosnącym 

zadłużeniu państwa i światowej recesji trudno zreali-

zować taki cel nawet przy dużym wsparciu UE. 

Impulsem do rozwoju, oprócz wdrożenia stabilnych 

regulacji i bodźców finansowych, powinna być ak-

tywność głównych producentów szarego wodoru, Są 

to spółki kontrolowane przez państwo (Azoty, PKN 

Orlen, Lotos, PGNiG, JSW). Realizują one jednak do-

piero pilotażowe projekty ukierunkowane na sektor 

transportu publicznego i produkcję zielonego wodo-

ru na własne potrzeby, o skali nieistotnej z perspekty-

wy produkcji szarego wodoru (1 mln t/r). Projekty 

te powinny jednak pozwolić na rozpoczęcie sprzeda-

ży wodoru na potrzeby transportu publicznego. 

Zainteresowanie produkcją niskoemisyjnego wodoru, 

zgłaszają przy tym kolejne podmioty, np. Polenergia, 

rozwijająca farmy offshore wind, chce produkować 

wodór we współpracy z Siemensem. Z kolei Lotos 

wspólnie z szykuje projekt produkcji H2 z wykorzysta-

niem OZE i jednostką oczyszczania wodoru. 

Popyt na niskoemisyjny wodór w Polsce pojawi się w 

pierwszej kolejności ze strony gmin. Za pomocą środ-

ków publicznych (subwencje NFOŚiGW) gminy zde-

cydują się w najbliższych 5 latach na zakup  200-500 

autobusów. Pojawiają się też pomysły testowania 

pociągów na wodór (Pomorze, Wielkopolska) i pro-

mów (Trójmiasto). Natomiast szanse dla samocho-

dów osobowych na zatankowanie wodoru w najbliż-

szych latach będą małe. Pojawią się tylko pojedyn-

cze stacje w największych polskich miastach. 

WYBRANE PILOTAŻOWE PROJEKTY WODOROWE W POLSCE 

 Produkcja wodoru we Włocławku,

oczyszczanie w rafinerii w Trzebinii;

 Start instalacji ma nastąpić w 2022 r.,

w I etapie produkcja ma wynieść 170

kg H2/h (po rozbudowie aż 600 kg

H2/h.

 Badania możliwości przesyłu 

wodoru rurociągami oraz jego 

magazynowania; 

 Projekt pilotażowej fabryki zielo-

nego wodoru w Odolanowie.

 Zespół Elektrowni Pątnów Ada-

mów Konin (ZE PAK SA);

 Projekt zakłada elektrolizery oraz

farmę PV (70 MW). Instalacja po

rozbudowie ma produkować ok.

63 kg H2/h.

55 28 16 33 30 17 39 

962 
828 756 

450 432 
322 

208 

Niemcy Wielka Brytania Włochy Holandia Francja Hiszpania Polska

Wodór Gaz ziemny
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POLSKA: STRATEGIA WODOROWA I CO DALEJ? 

W Polsce realizowane są także pierwsze projekty 

badawcze dotyczące technologii wodorowych, 

w tym sponsorowane przez Narodowe Centrum Ba-

dań i Rozwoju (NCBR). 

Poza tym większe projekty są realizowane przez duże 

spółki państwowe, co podkreśla ich znaczenie 

w rozwoju gospodarki wodorowej. 

WYBRANE PROJEKTY WODOROWE W POLSCE 

Zakup autobusów wodorowych będzie 

wsparty przez rząd. Do 2025 możliwa jest w 

zależności od scenariuszy eksploatacja od 

250-500 tych pojazdów.

Projekty badawcze finansowane z funduszy 

publicznych (NCBR) – mobilny punkt maga-

zynowania wodoru oraz projekt vana na-

pędzanego wodorem 

Produkcja autobusów wodorowych w 

Polsce już jest możliwa (Autosan, Solaris) 

Projekt gazyfikacji węgla realizowany przez 

JSW (podobny do projektu Azoty/Tauron) 

ZE PAK – stacja tankowania (Nel Hydro-

gen), GZOG w ramach projektu Hydra 

Tank (na cele badawcze) 

Projekt magazynowania wodoru w kawer-

nach solnych lub w postaci wodorotlenku 

metalu (metal hydroxide) 

Planowana budowa  stacji tankowania 

wodoru: PGNiG/Toyota, Orlen, Lo-

tos/Toyota, deklaracje dot. następnych 

np. ZE PAK. 

Projekt własnego pociągu wodorowego 

(Lotos/Pesa/Orlen, PKP – podobne dekla-

racje) 

Projekt wdrożenia pociągów wodorowych 

(Hy-way to Hel oraz Wielkopolska) 

Inne projekty badawcze jak elektrolizery 

małej mocy Sescom lub odpady przera-

biane na wodór 

‘ 

Perspektywy rozwoju gospodarki wodorowej 

Bez aktywnej roli państwa na poziomie regulacji 

i wykorzystania spółek państwowych trudno wyobra-

zić sobie rozwój sektora wodoru w Polsce.  

Projekt strategii rządowej, która ma być przyjęta w 1. 

kwartale 2021 r., obejmuje: 

 uruchomienie instalacji P2G o mocy 1 MW i wy-

korzystanie wodoru do stabilizacji pracy sieci

elektroenergetycznych oraz produkcji paliw syn-

tetycznych;

 użytkowanie do 500 autobusów miejskich w 2025

r. i do 2000 autobusów w 2030 r. w gminach;

 budowę min. 32 stacji wodorowych;

 powstanie lokomotyw wodorowych;

 powstanie 5 dolin wodorowych i wykorzystanie

wodoru w przemyśle petrochemicznym i nawo-

zowym;

 wprowadzenie kontraktów różnicowych (CFD)

wspierających transformację energetyczną;

 budowę elektrolizerów o mocy 2GW do 2030 r.;

 stopniowy rozwój sieci przesyłu i dystrybucji H2;

 wprowadzenie niezbędnych regulacji.

Obiecane wsparcie obejmie projekty zarówno na 

zielony wodór, jak i wodór niebieski (wytwarzany 

z gazu ziemnego z wykorzystaniem CCS-U). Rozwa-

żane reaktory jądrowe mają być także wykorzystane 

do produkcji wodoru. To, co zwraca jednak uwagę, 

to fakt, że dla wielu z tych propozycji brak jednak 

terminów i szczegółów ich realizacji. 

Można założyć, że to właśnie kształt planowanych 

regulacji oraz ilość zaangażowanych środków finan-

sowych pokażą rzeczywisty poziom determinacji 

polskiego rząd. Sama strategia jest bowiem bardzo 

ambitna. Stworzenie 5 dolin wodorowych, czyli kla-

strów, w których firmy współpracują w ramach łań-

cucha wartości to ambicja na skalę europejską. 

Prawdopodobnie chodzi o stworzenie 5 talich obsza-

rów w dłuższym okresie czasu (np. do 2040 r,). Plan 

budowy 2 GW mocy elektrolizerów jest także ambit-

ny. Dla porównania Niemcy planują 5GW mocy elek-

trolizerów do 2030 r., przy bardziej zaawansowanej 

gospodarce wodorowej.  

Bez szybkiego i rzeczywistego wdrożenia obietnic 

zawartych w strategii trudno będzie rozwijać gospo-

darkę wodorową. Pierwszym kluczowym krokiem 

powinno być wdrożenie regulacji dotyczących bez-

pieczeństwa użytkowania i bodźców fiskalnych. 
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CZECHY – PRZESYŁ, START-UPY I LICZNE PLANY

Czechy dysponują dogodną pozycją startową do 

rozwoju gospodarki wodorowej. W związku z tym pro-

ducenci szarego wodoru szykują obecnie pilotażowe 

projekty w sektorze transportu. Z kolei główny czeski 

producent energii, CEZ, inwestuje w startupy rozwija-

jące technologie wodorowe, zaś operator gazowy, 

Net4Gas, snuje długoterminowe plany konwersji. 

Produkcja wodoru – początek działań 

Aktualnie szary wodór uzyskiwany jest głównie jako 

produkt uboczny procesów chemicznych. Jednym z 

jego głównych producentów jest spółka Spolchemie. 

Główni uczestnicy rynku energetycznego, przede 

wszystkim koncern CEZ, nie posiadają jednak obecnie 

zaawansowanych projektów produkcji H2. Co więcej, 

Grupa CEZ dopiero w 2020 r. podjęła kroki w tym kie-

runku. Spółka ÚJV Řež, odpowiedzialna za badania i 

rozwój w holdingu, powołała zespół ds. komercyjne-

go rozwoju technologii wodorowych.  

Potencjalnie CEZ może być przede wszystkim 

zainteresowany produkcją H2 przy wykorzy-

staniu swoich elektrowni atomowych (ma 

plany dalszego zaangażowania w tym sekto-

rze). Koncern rozważa również wejście w sek-

tor transportu.  

Dzięki zagranicznym inwestycjom CEZ już zbiera know-

how na potrzeby gospodarki wodorowej. Za pośred-

nictwem spółki Inven Capital posiada bowiem udziały 

w spółce Sunfire, rozwijającej i budującej elektrolizery 

(m.in. elektrolizer w Rotterdamie, a w przygotowaniu 

jest instalacja w norweskiej Herøya do produkcji pali-

wa lotniczego na bazie H2). W efekcie, na tle konku-

rentów w Grupie Wyszehradzkiej, holding wyrasta na 

najbardziej zaawansowany wodorowo podmiot. 

W Czechach, produkcję H2 w procesie elektrolizy (przy 

nadpodaży energii na rynku) uwzględnia także ope-

rator gazociągowy Net4Gas, wspólnie z GasNet (sieć 

dystrybucyjna gazu). Jednak w tym przypadku chodzi 

o wodór na potrzeby procesu wytwarzania metanu.

W zakresie magazynowania H2 pilotażowy projekt 

prowadzi z kolei UJV Řež (współpracujący z CEZ) w 

oparciu o OZE. Co ciekawe, w tym kontekście firmy 

Jablotron i powiązana z nią Leancat, obecnie produ-

kujące ogniwa paliwowe i tzw. powerboxy (generato-

ry prądu z H2), a następnie zamierzają stworzyć "ma-

gazyn" wodoru na potrzeby własne i do dystrybucji 

dla mniejszych odbiorców, którzy obecnie mają pro-

blemy z zaopatrzeniem w energię. Podobną ofertę 

(mobilne generatory- H2Base) oferuje także inna firma 

z Jablonca- Devinn. Natomiast nie ma informacji o 

większych planach dotyczących ogniw ze strony ta-

kich potentatów, jak CEZ i EPH. 

Przesył – plan konwersji do 2040 r. 

Czeski operator, Net4Gas, jest uczestnikiem inicjatywy 

European Hydrogen Backbone (z Fluxys, Gasunie, 

Ontras, Energinet i innymi OSP), której celem jest reali-

zacja planu rozwoju infrastruktury przesyłowej wodoru 

w Europie. Do 2040 r. na sieć składać się ma 23 tys. km 

rurociągów, z czego 75% stanowić mają przekształ-

cone obecne gazociągi. Plan uwzględnia także kon-

wersję wybranych czeskich gazociągów. 

Sektor transportu 

W Czechach istnieje dość duże zainteresowanie 

transportem opartym o wodór, choć sektor jest na 

wczesnym etapie rozwoju. W latach 2009-2014 w 

Czechach był testowany autobus wodorowy w trans-

porcie publicznym, jednak projektu nie został wdro-

żony. Jedyna obecnie stacja tankowania wodoru 

uruchomiona została przez UJV/CEZ w 2018 r. Budowę 

kolejnych trzech punktów deklaruje natomiast Unipe-

trol (do 2021 r.). Mają być one współfinansowane z 

Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. 

Szary wodór pochodzić ma z własnej produkcji Unipe-

trolu, co prawdopodobnie będzie wymagało jeszcze 

oczyszczenia surowca pozyskanego z rafinacji.  

Unipetrol podpisał porozumienie ws. dystry-

bucji wodoru z firmą Bonett (obecnie lider na 

czeskim rynku stacji CNG). Bonett wyraził 

przy tym zainteresowanie rozwojem stacji 

wodorowych również w Polsce i na Słowacji. 

Budowę stacji tankowania i rozwój komunikacji miej-

skiej opartej o wodór poważnie rozważa miasto Usti 

nad Łabą przy współpracy ze Spolchemie (producent 

H2) i spółką Cheminvest. W 2019 r. strony zawarły me-

morandum ws. użycia wodoru w komunikacji. Podob-

ne zamierzenia ma Kraj Morawsko-Śląski, który przy 

współpracy ze spółką Vítkovice Cilinders chce kupić 

10 autobusów, a do 2025 r. uruchomić połączenia 

kolejowe na wodór. 

W średniej perspektywie czeski National Action Plan 

for Clean Mobility zakłada, że do 2025 r. powstanie 3-

5 stacji wodorowych, które m.in. mają wspierać ciężki 

transport obsługujący rynek niemiecki oraz rynek 

w największych miastach (Praga, Ostrawa, Brno).  
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SŁOWACJA – KRAJ TRANZYTOWY, CZY WIĘCEJ?

Gospodarka wodorowa na Słowacji w długiej per-

spektywie może być postrzegana przede wszystkim 

przez pryzmat potencjalnego przesyłu wodoru z Ukra-

iny do UE (zgodnie z planami KE) po 2030 r. W skali 

regionu rynek wewnętrzny nie będzie bowiem dużym 

konsumentem wodoru. Natomiast Słowacja, gdzie 

zlokalizowanych jest szereg fabryk samochodów, 

może być istotnym składnikiem łańcucha wartości w 

UE w produkcji samochodów z ogniwami paliwowymi.  

Produkcja – różne kolory wodoru w planach 

Podobnie jak w Polsce, obecni producenci szarego 

wodoru, spółki chemiczne Duslo Šaľa i Fortischem, 

wykorzystują go tylko w wewnętrznych procesach 

przemysłowych. Jednocześnie duże firmy przemysło-

we rozważają zmniejszenie emisji przy produkcji wodo-

ru. W przygotowaniu jest np. projekt Power-to-gas na 

potrzeby własne Duslo, który chce produkować wo-

dór z wykorzystaniem farmy wiatrowej. 

Produkcję niebieskiego wodoru (tj. z wychwytywa-

niem CO2) rozważa też Slovnaft (właściciel rafinerii): w 

pierwszym etapie na potrzeby wew., a dopiero na 

późniejszym etapie dla transportu. Planowana moc 

instalacji Slovnaft to 60 tys. Nm3/h wodoru. 

Rozważana jest również opcja wykorzystania elek-

trowni atomowych do produkcji tzw. fioletowego 

wodoru, ale będzie to zależało od rozwoju gospodarki 

wodorowej i regulacji w UE. Trzeba pamiętać, że Sło-

wacja chce dalej rozwijać sektor jądrowy na rzecz 

produkcji energii elektrycznej.  

O ile Polska nie rozbuduje gazociągów hy-

drogen ready na Ukrainę lub postęp techno-

logiczny nie wyeliminuje zasadności przesyłu 

gazociągami, to Słowacja i Czechy wydają 

się jednymi krajami tranzytowymi dla dostaw 

wodoru z Ukrainy, a potencjalnie także z Rosji  

Przesył – kluczowy pośrednik w dłuższym terminie? 

Słowacja wydaje się oczywistym krajem tranzytowym 

dla wodoru z Ukrainy, o ile dojdzie do realizacji tego 

pomysłu KE. Zwłaszcza, że Czechy wstępnie rozważa-

ją konwersję po 2030 r. pojedynczych gazociągów 

tranzytowych. Jest to długoterminowa perspektywa 

(bliżej 2040r.).  

Słowacki operator przesyłowy w sektorze gaz,u Eust-

ream (Grupa EP Infrastructure), póki co nie prowadzi, 

lub nie nagłaśnia projektów blendingu / konwersji 

gazociągów. Natomiast tego typu rozwiązania, w 

przypadku spółki dystrybucyjnej SPP, są analizowane.  

Z kolei wchodząca w skład Grupy EP spółka Nafta, w 

ramach budowy nowego magazynu gazu (UGS Veľké 

Kapušany na granicy z Ukrainą) przewiduje możliwość 

magazynowania energii w postaci wodoru zmiesza-

nego z gazem ziemnym. Nafta jest również partnerem 

w projekcie Underground Sun Storage (Austria), któ-

rego celem jest uruchomienie magazynów energii z 

OZE w formie mieszanki wodoru z gazem ziemnym. 

Sektor transportu – potencjalna współpraca z Kia 

W tym zakresie Słowacja dopiero zaczyna stawiać 

pierwsze kroki. Obecnie brak jest stacji tankowania 

wodoru. Deklarowane jest stworzenie kilku stacji w 

najbliższych latach, np. poprzez przekształcenie stacji 

CNG koncernu gazowego SPP. 

Obecne na Słowacji Kia Motors i Hyundai 

mają w ofercie auta wodorowe. Już teraz 

padały deklaracje Kia, że w przyszłości 

część ich produkcji mogłaby odbywać się 

w słowackim zakładzie.  

Według doniesień medialnych Ministerstwo Gospo-

darki rysuje plany stworzenia linii kolejowej (Nové 

Zámky-Nitra-Prievidza) z lokomotywami wodorowymi. 

Obecnie brak szczegółów i harmonogramu prac. 

Prawdopodobnie dopiero dostęp do środków unij-

nych pozwoli, aby ten projekt nabrał kształtów. Z wy-

powiedzi rządowych wynika, że gospodarka wodo-

rowa jest postrzegana jako priorytetowa, a ośrodki 

akademickie (w tym zwłaszcza tworzone Centrum 

technologii wodorowych w Koszycach) będą otrzy-

mywały środki na rozwój technologii wodorowych. 

Według zapowiedzi na początku 2021r . Słowacja ma 

opublikować strategię wodorową, która określi kie-

runki rozwoju w długim okresie wraz z niezbędnymi do 

tego zasobami. W tym względzie sytuacja jest po-

dobna do Polski, gdzie rynek dopiero czeka na plany 

rządu. 
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WĘGRY – SKROMNE POCZĄTKI

Węgierska aktywność w sektorze wodoru jest ograni-

czona. Kraj dysponuje potencjałem produkcji wodoru 

w oparciu o elektrownie atomowe, co jest rozważane 

przez rząd w Budapeszcie. Szykowana jest także stra-

tegia wodorowa, ale nie podano prawdopodobnego 

terminu publikacji. Koncerny nie wdrażają natomiast 

w praktyce większej ilości projektów pilotażowych. 

Węgry zdają się dziś promować przede 

wszystkim produkcję wodoru przy wykorzy-

staniu energii atomowej, rozumianą jako 

element transformacji klimatycznej.  

Produkcja – wodór na bazie atomu 

Władze w Budapeszcie uważają fioletowy wodór za 

akceptowalne źródło energii w krótkiej i średniej per-

spektywie. Biorąc pod uwagę takie stanowisko rządu i 

plany rozbudowy energetyki atomowej na Węgrzech 

można oczekiwać, że państwowy koncern MVM bę-

dzie szukał możliwości rozwoju projektów wodoro-

wych w oparciu o atom. 

Obecnie spółka-córka państwowego MVM, MFGT, w 

ramach projektu „Akwamaryna” analizuje możliwość 

magazynowania wodoru (z elektrolizy) w dawnych 

magazynach gazu bądź blending w sieci gazowej. 

Ponadto z udziałem MVM stworzono Platformę Tech-

nologii Wodorowych. 

Mimo to brak jest jednak konkretnych planów uru-

chomienia większych instalacji produkcji wodoru. 

Istnieją natomiast mniejsze projekty, jak instalacje 

zielonego wodoru w lokalizacjach off-grid przygoto-

wane przez E.ON Hungaria i JKH, których celem jest 

zmagazynowanie energii pozyskiwanej przez panele 

słoneczne w akumulatorach i w formie wodoru w 

butlach (E.on Solar Container).  

Sektor transportu 

Węgierski koncern paliwowy MOL, poza produkcją 

wodoru na potrzeby procesów rafinacji, podjął w 

2019 r. współpracę ze słowacką firmą InoBat, której 

celem jest rozwój ogniw paliwowych, ale zakłada się 

również zaopatrzenie rynku w wodór (prawdopodob-

nie z rafinacji po oczyszczeniu), przy czym nie przed-

stawiono nawet przybliżonych planów. 

Na Węgrzech nie uruchomiono dotąd żadnej 

stacji wodorowej. Co prawda MOL już kilka 

lat temu zapowiedział taką aktywność, ale 

wciąż pozostaje to w sferze deklaracji. Brak 

jest także zapowiedzi konkretnych działań ze 

strony samorządów w kontekście wykorzy-

stania wodoru w sektorze transportu. 

Rozwój gospodarki wodorowej ma wspierać Platfor-

ma Technologii Wodorowych, która szacuje obecnie 

możliwości produkcji, wykorzystania i magazynowania 

wodoru. Trwają prace na Uniwersytecie w Szeged 

nad technologią elektrolizy. Przy tym brak jest infor-

macji o dodatkowych projektach badawczych.  
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GŁÓWNE WNIOSKI 

Zbyt mało projektów innowa-

cyjnych 

Z jednej strony potencjał naukowy w regionie jest duży, a rządy 

są gotowe finansować rozwój nowych technologii. Z drugiej 

strony na przeszkodzie stoją bariery biurokratyczne i mniejsze 

doświadczenia (niż na Zachodzie), jeśli chodzi o rynkowe wdro-

żenia nowych myśli technologicznych. Ponadto brakuje klu-

czowych kompetencji w przypadku rozwoju technologii wodo-

rowych dużej skali, np. elektrolizerów czy ogniw paliwowych. 

Know-how w zakresie dużych ciśnień lub kriogeniki konkurenci z 

Europy Zachodniej, USA lub Azji wypracowywali latami i bardzo 

trudno jest nadrobić ten okres i uzyskać relatywnie konkuren-

cyjne koszty wytwarzania.  

Firmy z państw Europy Środkowo-Wschodniej będą musiały 

nawiązać współpracę z zagranicznymi dostawcami technolo-

gii, na co wskazują opisane powyżej projekty produkcji wodo-

ru. Wiele z nich będzie opartych o niemieckie technologie. 

Niemcy ze względu na istniejące powiązania wydają się natu-

ralnym partnerem, choć w interesie krajów regionu powinna 

być dywersyfikacja dostawców technologii, a zwłaszcza stra-

tegiczne umowy, które wymagają przeniesienia części produk-

cji na teren lokalny.  

To oczywiście nie przekreśla rozwoju lokalnych technologii, któ-

re mogą być tworzone jako przedłużenie łańcucha wartości 

dla dużych zachodnich dostawców (np. dedykowane pro-

stowniki do elektrolizerów, dedykowane kompresory, elementy 

samochodów wodorowych) lub indywidualnie w wybranych 

niszach (np. produkcja paliw syntetycznych i produktów petro-

chemicznych, produkcja autobusów, pociągów w oparciu o 

importowane ogniwa paliwowe albo elektrolizery małej skali, 

stacje oczyszczania wodoru, stacje pomiarowe, AGD, systemy 

IT wykorzystywane w energetyce rozproszonej).  

Wodór z elektrowni jądrowych – 

specyfika regionu 

W krajach regionu istnieją elektrownie jądrowe i planowany 

jest ich dalszy rozwój. W rezultacie istotnym źródłem wodoru w 

najbliższej dekadzie ma szanse stać się energia atomowa (wo-

dór fioletowy), ponieważ łatwiej o skalowanie produkcji. Pro-

dukcja z gazu ziemnego z opcją magazynowania i użytkowa-

nia CO2 z perspektywy regionu także może być skalowana, jeśli 

powstaną regulacje i potrzebna infrastruktura. 

Produkcja wodoru zielonego (z elektrolizy wody przy użyciu 

energii elektrycznej produkowanej z OZE) jest oczywiście te-

stowana, ale rozwinie się na większą skalę, jeśli uzyska wspar-

cie publiczne i koszty produkcji zostaną obniżone. Obecnie 

wydaje się, że dopiero wprowadzenie masowego stosowania 

OZE (offshore wind, fotowoltaika na budynkach) pozwoli na 

dominację zielonego wodoru.  
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GŁÓWNE WNIOSKI 
 

Unijne regulacje i dotacje –

klucz do rozwoju gospodarki 

wodorowej  

Europa Środkowo-Wschodnia będzie w obecnej dekadzie 

opierać rozwój technologii wodorowych o finansowanie unijne 

i unijne wymogi dekarbonizacji poszczególnych sektorów go-

spodarki. Im większe bodźce unijne, tym szybszy rozwój choć 

w każdym kraju kierunek będą nadawały czynniki lokalne, np. 

wielkość produkcji szarego wodoru, tempo rozwoju OZE, struktu-

ra przemysłu. Kluczowy będzie kształt regulacji unijnych, który 

albo będzie wspierać rozwój zielonego wodoru (bardziej praw-

dopodobne) albo będzie neutralny technologicznie (większe 

szanse dla niebieskiego i fioletowego wodoru). Jeśli staraniami 

krajów promujących atom w UE, zwłaszcza Francji, nie udałoby 

się uzyskać wsparcia dla tzw. fioletowego wodoru to potencjał 

wytwarzania wodoru w regionie może zostać ograniczony, bo 

bazować będzie tylko na lokalnych źródłach kapitału.  

Ukraina, która będzie miała trudniejszy dostęp do unijnych 

źródeł finansowania mimo swoich ambicji prawdopodobnie 

będzie w perspektywie dekady rozwijać gospodarkę wodoro-

wą w wolniejszym tempie niż pozostałe analizowane kraje. 

Obecnie można wskazywać na sektory gospodarki, gdzie ni-

skoemisyjny wodór może zostać szybciej wprowadzony, np. 

transport publiczny, zastąpienie szarego wodoru w rafinacji czy 

projekty P2G. Jednak brakuje na razie regulacji, programów 

wsparcia i większych projektów w regionie, które stanowiłyby 

przełom dając realne szanse na wdrożenie gospodarki wodo-

rowej. Deklaracje polityczne są ambitne, np. polska strategia 

wodorowa, ale w kolejnych latach dopiero okaże się na ile 

kraje realizują swoje obietnice. W praktyce kierunek nadawany 

przez UE będzie decydujący dla gospodarki wodorowej w re-

gionie. 

 

Tranzyt wodoru 

Wschód - Zachód 

 

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej postrzegane są jako kraje 

tranzytowe dla producentów tj. Ukrainy i Rosji. Najprawdopo-

dobniej zostanie w tym wypadku powielony schemat znany z 

początku rozwoju rynku gazu ziemnego. Dlatego warto na 

starcie myśleć o uzupełnieniu przesyłu na osi Pólnoc-Południe 

np. w ramach projektu Trójmorza. Początkowo tranzyt będzie 

realizowany poprzez blending wodoru w sieciach i prekursorem 

w tej dziedzinie może stać się Ukraina, we współpracy ze Sło-

wacją i Czechami. O ile nie dojdzie do rozwoju innych techno-

logii transportu, to dla przesyłu wodoru będą dostosowywane 

sieci w kolejnych krajach, w tym w Polsce. 
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Wnioski dla Polski 

Wyścig w rozwoju nowych technologii w ramach gospodarki 

wodorowej został już dawno rozpoczęty a Polska dołącza do 

niego w trakcie, co stanowi pewną barierę, ponieważ polski 

przemysł nie posiada szeregu kompetencji w tej dziedzinie. Jeśli 

gospodarka wodorowa rozwinie się na szeroką skalę to pojawi 

się jednak szereg nisz rynkowych, które polskie firmy mają szan-

sę zagospodarować. W perspektywie 2050 r. można się więc 

spodziewać, że gospodarka wodorowa będzie jednym z klu-

czowych kierunków rozwoju dla Polski.  

 

Wielkość produkcji szarego wodoru w Polsce (ok. 1 mln ton/r). 

to zarazem szansa (popyt na nowe, rodzime technologie), jak i 

obciążenie dla polskiej gospodarki ze względu na przyszłe 

restrykcyjne regulacje UE. W początkowym etapie rozwoju go-

spodarki wodorowej w UE chodzi o to, aby nie wprowadzano 

rozwiązań preferencyjnych dla zachodnich firm, bardziej zaa-

wansowanych w technologicznym wyścigu, z większym wspar-

ciem publicznym i z łatwiejszym dostępem do zielonego wodo-

ru tj. zachowanie level playing field. Obejmuje to także: neu-

tralność technologiczną oraz równe wsparcie między transgra-

nicznymi i krajowymi projektami. Leży to także w interesie in-

nych krajów w regionie, więc Polska może uzyskać ich wspar-

cie. Na forum UE Polska powinna także dążyć do promocji po-

zyskania wodoru z biogazu i odpadów, co wspierałoby także 

polskie rolnictwo. 

Sygnalizowane w strategii KE instrumenty wspierające rozwój 

gospodarki wodorowej (Demand Side Support Policies, Carbon 

Border Adjustment Mechanism) powinny uwzględniać interesy 

polskiego sektora rafineryjnego i chemicznego (głównie pro-

dukcja amoniaku,) jeśli chcemy zachować ich konkurencyj-

ność. Jednocześnie polskie regulacje (i decyzje właściciela – 

Skarbu Państwa) powinny na tych firmach wymuszać realne 

działania na rzecz rozwoju polskich technologii wodorowych 

bo w praktyce od państwowych przedsiębiorstw w przemysłu 

rafineryjnego i chemicznego zależy tempo działania.  

Kluczowe jest wypracowanie kompleksowego podejścia do 

gospodarki wodorowej w Polsce, zaczynając od stworzenia 

systemowych rozwiązań, z precyzyjnym harmonogramem ko-

lejnych kroków (inwestycji, niezbędnych regulacji, koordynacji 

systemu wsparcia z polskich i unijnych środków) oraz zdefinio-

wanymi odpowiedzialnościami poszczególnych interesariuszy, 

w tym przedsiębiorstw państwowych i urzędników. Raport z rea-

lizacji strategii powinien być co roku przedstawiany opinii pu-

blicznej i ekspertom oraz być tematem debaty w Sejmie. 
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