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Wodór to już realna opcja biznesowa!

Europa planuje odejść od zależności 
energetycznej opartej na paliwach kopalnych
i wyraźnie stawia na zielony wodór. 
Upowszechnienie wykorzystania wodoru to
nie tylko pomoc w realizacji celów neutralności 
klimatu, ale zapewnienie większego 
bezpieczeństwa energetycznego Polski
i Europy. W aktualnej sytuacji geopolitycznej
to już nie zadanie na daleką przyszłość,
a raczej zadanie, które musimy podjąć od zaraz.

Przygotowując agendę naszej konferencji, 
chcemy oddać w Państwa ręce także ten 
magazyn. W tej edycji naszego wydania 
poświęcamy dużo uwagi energii odnawialnej 
jako podstawie gospodarki wodorowej. Razem
z ekspertami oraz firmami Klastra, 
przygotowaliśmy dla naszych czytelników 
interesujące materiały.

Znajdą Państwo tu informacje o innowacjach
i technologiach, a także o projektach 
europejskich, które przyczynią się do rozwoju
i wdrożenia wodoru, w tym do systemu edukacji 
i kształcenia.

To właśnie nowe kompetencje i zawody 
przyszłości kształtują się na naszych oczach
i musimy już dziś pracować nad kadrami 
przyszłości. Bez odpowiedniego systemu 
kształcenia transformacja energetyczna oraz 
innowacje wodorowe nie będą mogły być 
wdrożone zgodnie z ambitnymi celami 
klimatycznymi Europy.

Zapraszam do lektury!

Za nami bardzo intensywny okres przygotowań do cyklicznego wydarzenia na temat gospodarki 

wodorowej. W październiku 2022 roku świętujemy już V. edycję konferencji poświęconej technologiom 

wodorowym i ich roli w transformacji energetycznej, Polish Conference for Hydrogen Energy

and Technologies (PCHET).

Piotr Maksyś
Dyrektor Klastra Technologii
Wodorowych
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wodnych, głównie szczytowo-pompowych. W źródłach OZE 

natomiast – elektrowniach PV oraz wiatrowych, produkcja 

energii odbywa się wtedy, gdy są korzystne warunki: odpo- 

wiednio słoneczny i niezbyt ciepły dzień oraz stabilny,

ale niezbyt mocny poziom wiatru, jednaknie zawsze wtedy, gdy 

zapotrzebowanie na energię jest największe. Najczęściej ten 

stan równoważy się poprzez stosowanie szybko dostępnych 

mocy zainstalowanych w elektrowniach gazowych,

np. opartych na technologii silników tłokowych, lub poprzez 

stosowanie magazynów energii. Istnieje szereg technologii 

magazynowania energii, w których często każda ma inny 

zakres stosowalności. Są wśród nich superkondensatory

i magazyny bateryjne, które umożliwiają szybkie ładowanie

i rozładowanie, oraz cechują się małymi stratami, ale posiadają 

ograniczoną pojemność i stosunkowo krótki czas efektywnego 

magazynowania liczonych w minutach lub godzinach.

Są technologie magazynowania w energii potencjalnej

(np. zbiornika z wodą) albo energii termicznej (np. rozgrzanych 

skał), które cechują się parametrami pośrednimi. Są też

wreszcie technologie zwane P2G (power-to-gas) czy P2L 

(power-to-liquid), które umożliwiają magazynowanie dużych 

ilości energii w specjalnie wytworzonych gazach lub cieczach, 

takich jak wodór czy jego pochodne – gaz syntetyczny,

amoniak, metanol i inne. Takie formy magazynowania

co prawda cechują się znacznie większymi poziomami strat 

przy konwersji, ale umożliwiają przechowywanie energii

na znacznie dłuższe okresy czasu – dni, a nawet miesięcy. 

Odpowiadając więc na pytanie: które rozwiązania są obecnie 

najlepsze, uważam, że należałoby odpowiedzieć: to zależy

od konkretnej aplikacji. W warunkach przydomowych prawdo-

podobnie lepiej sprawdzi się magazyn bateryjny, ale już dla 

zapewnienia energii do bezemisyjnego ogrzania miasta

w okresie zimowym – magazyn wodoru zlokalizowany

np. w kawernie solnej.

Magazynowanie energii:
największym wyzwaniem jest budowa 

niezbędnej infrastruktury

Zielona energia jest obecnie wytwarzana z odnawialnych 

źródeł energii, takich jak woda, biomasa, słońce

lub wiatr. Eksperci zmierzą się głównie z dwoma ostatnimi 

źródłami, jak słońce oraz wiatr, w aspekcie fotowoltaiki, czyli 

instalacji paneli fotowoltaicznych na farmach słonecznych 

oraz budynkach mieszkalnych. Dotyczy to zarówno użytku

do produkcji zielonej energii przekazywanej do sieci 

energetycznej, jak i do użytku domowego. Drugim sposobem 

pozyskiwania zielonej energii, a zarazem będącym na czasie

są farmy wiatrowe, występujące zarówno na lądzie,

jak i na morzach. Aktualnie energetyka morska to jeden

z najszybciej rozwijających się sektorów branży na świecie.

W porównaniu z innymi źródłami energii: wiatrowej, morskie 

farmy wiatrowe wskazują na większą efektywność pracy 

turbin, co związane jest z większą stabilnością, jak i siłą wiatru 

wiejącą na otwartej, większej morskiej przestrzeni. Za efekty-

wnością farm, czy to wiatrowych, czy słonecznych, ściśle 

związany jest temat magazynowania nadmiaru energii,

co na dzień dzisiejszy jest największym problemem związanym

z tego typu instalacjami.

Zielona energia będzie stanowić motor napędowy

w produkcji ekologicznych paliw jak wodór, amoniak czy 

metanol oraz wiele innych biokomponentów. Ze względu

na zmienność produkcji z OZE zależną w głównej mierze

od warunków atmosferycznych w przypadku pv czy offshore 

lub onshore niezbędnym elementem są magazyny energii. 

Jakie rozwiązania są na tę chwilę najlepsze?

Wzrost udziału OZE w miksie energetycznym powoduje,

że wzrasta zależność całego systemu energetycznego

od warunków atmosferycznych. Dawniej głównie elektrownie 

węglowe zapewniały stabilną podstawę krajowego systemu, 

uzupełniają w godzinach szczytowych energią z elektrowni 

Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas V Forum Wizja Rozwoju było magazynowanie energii. Mieliśmy 

okazję zapytać moderatora panelu dotyczącego tego zagadnienia - Pawła Trojanowskiego - eksperta branżowego 

Klastra Technologii Wodorowych w organizacji Hydrogen Europe w ramach inicjatywy European Clean Hydrogen 

Alliance, Sales Managera New Technologies Sescom S.A. i współautora podcastu Uwaga wodór! m.in. o kierunki 

rozwoju tego dynamicznego sektora czy aspekty związane z infrastrukturą.
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zapotrzebowanie na energię jest największe. Najczęściej ten 
stan równoważy się poprzez stosowanie szybko dostępnych 
mocy zainstalowanych w elektrowniach gazowych,
np. opartych na technologii silników tłokowych, lub poprzez 
stosowanie magazynów energii. Istnieje szereg technologii 
magazynowania energii, w których często każda ma inny 
zakres stosowalności. Są wśród nich superkondensatory
i magazyny bateryjne, które umożliwiają szybkie ładowanie
i rozładowanie, oraz cechują się małymi stratami, ale posiadają 
ograniczoną pojemność i stosunkowo krótki czas efektywnego 
magazynowania liczonych w minutach lub godzinach.

Są technologie magazynowania w energii potencjalnej
(np. zbiornika z wodą) albo energii termicznej (np. rozgrzanych 
skał), które cechują się parametrami pośrednimi. Są też
wreszcie technologie zwane P2G (power-to-gas) czy P2L 
(power-to-liquid), które umożliwiają magazynowanie dużych 
ilości energii w specjalnie wytworzonych gazach lub cieczach, 
takich jak wodór czy jego pochodne – gaz syntetyczny,
amoniak, metanol i inne. Takie formy magazynowania
co prawda cechują się znacznie większymi poziomami strat 
przy konwersji, ale umożliwiają przechowywanie energii
na znacznie dłuższe okresy czasu – dni, a nawet miesięcy. 
Odpowiadając więc na pytanie: które rozwiązania są obecnie 
najlepsze, uważam, że należałoby odpowiedzieć: to zależy
od konkretnej aplikacji. W warunkach przydomowych 
prawdopodobnie lepiej sprawdzi się magazyn bateryjny, ale już 
dla zapewnienia energii do bezemisyjnego ogrzania miasta
w okresie zimowym – magazyn wodoru zlokalizowany
np. w kawernie solnej. Ciekawym aspektem jest również koszt 
energii, zależny coraz silniej od zmiennej podaży. Widać to 
szczególnie na indeksach giełdowych cen energii, gdzie w dni
o korzystnych warunkach atmosferycznych energia jest 
tańsza a w pochmurne i bezwietrzne dni, szczególnie
w godzinach szczytu zapotrzebowania - droższa. Wielu 
dostawców magazynów energii pracuje nad rozwiązaniami 
inteligentnych systemów sterowania, które bazując
na predykcji zapotrzebowania, pogody, jak i poziomów cen, 
będą w przyszłości umożliwiały ładowanie magazynu, gdy 
koszt energii jest najkorzystniejszy.

Skalowanie, których  z tych projektów stanowi największe 

Zielona energia jest obecnie wytwarzana z odnawialnych 
źródeł energii, takich jak woda, biomasa, słońce
lub wiatr. Eksperci zmierzą się głównie z dwoma ostatnimi 
źródłami, jak słońce oraz wiatr, w aspekcie fotowoltaiki, czyli 
instalacji paneli fotowoltaicznych na farmach słonecznych 
oraz budynkach mieszkalnych. Dotyczy to zarówno użytku
do produkcji zielonej energii przekazywanej do sieci 
energetycznej, jak i do użytku domowego. Drugim sposobem 
pozyskiwania zielonej energii, a zarazem będącym na czasie
są farmy wiatrowe, występujące zarówno na lądzie,
jak i na morzach. Aktualnie energetyka morska to jeden
z najszybciej rozwijających się sektorów branży na świecie.

W porównaniu z innymi źródłami energii: wiatrowej, morskie 
farmy wiatrowe wskazują na większą efektywność pracy 
turbin, co związane jest z większą stabilnością, jak i siłą wiatru 
wiejącą na otwartej, większej morskiej przestrzeni.
Za efektywnością farm, czy to wiatrowych, czy słonecznych, 
ściśle związany jest temat magazynowania nadmiaru energii,
co na dzień dzisiejszy jest największym problemem związanym
z tego typu instalacjami.

Zielona energia będzie stanowić motor napędowy
w produkcji ekologicznych paliw jak wodór, amoniak czy 
metanol oraz wiele innych biokomponentów. Ze względu
na zmienność produkcji z OZE zależną w głównej mierze
od warunków atmosferycznych w przypadku pv czy offshore 
lub onshore niezbędnym elementem są magazyny energii. 
Jakie rozwiązania są na tę chwilę najlepsze?

Wzrost udziału OZE w miksie energetycznym powoduje,
że wzrasta zależność całego systemu energetycznego
od warunków atmosferycznych. Dawniej głównie elektrownie 
węglowe zapewniały stabilną podstawę krajowego systemu, 
uzupełniają w godzinach szczytowych energią z elektrowni 
wodnych, głównie szczytowo-pompowych. W źródłach OZE 
natomiast – elektrowniach PV oraz wiatrowych, produkcja 
energii odbywa się wtedy, gdy są korzystne warunki: odpo- 
wiednio słoneczny i niezbyt ciepły dzień oraz stabilny,
ale niezbyt mocny poziom wiatru, jednak nie zawsze wtedy, gdy 

autor: GospodarkaMorska.pl
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Organizatorem I Środkowoeuropejskiego Forum Technologii 

Wodorowych H2POLAND były Międzynarodowe Targi 

Poznańskie.

We współpracę zaangażowali się: Region Gospodarz: 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego; Współorganizatorzy 

H2POLAND Conference: Regionalna Izba Gospodarcza

Pomorza - Klaster Technologii Wodorowych; Partner Gene- 

ralny: PKN ORLEN S.A.; Partner Generalny – Sponsor sesji: 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Partner merytoryczny:

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.; Partner prawny: SMM Legal.

Partnerzy: STASTO Automation Sp. z o.o., SES Hydrogen, 

Konfederacja Lewiatan, Grupa Technologiczna ASE,

Województwo Podkarpackie, TOYOTA POLSKA, Sieć Badawcza 

Łukasiewicz,  ALSTOM, Bank Ochrony Środowiska, KAWASAKI 

GAS TURBINE EUROPE.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki

Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju

Przedsiębiorczości, Prezydent Miasta Poznania, United Global 

Compact,  Ambasada Królestwa Danii w Polsce, Państwowy 

Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

I Środkowoeuropejskie
Forum Technologii Wodorowych 

H2Poland

Podczas dwóch intensywnych dni, na naszym stoisku

zaprezentowaliśmy nie tylko ofertę Klastra, ale również 

naszych współwystawców. Dzięki osobistemu udziałowi 

przedstawicieli firm, wizytujący targi mogli zasięgnąć

kompleksowej wiedzy na temat prezentowanych produktów

i oferowanych usług dedykowanych branży.

Podczas wydarzenia promowaliśmy również najnowszy

w portfolio Klastra projekt H2GLOBAL, którego założeniem jest 

zbudowanie partnerstwa wiodących europejskich klastrów

w celu utworzenia „Europejskiego strategicznego partnerstwa 

klastrów – Going International” skoncentrowanego

na współpracy klastrów i internacjonalizacji dostosowanej

do wspierania i promowania przedsiębiorstw, technologii

i usług związanych z wodorem. Projekt jest  realizowany

w ramach programu COSME (Program ramowy na rzecz 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw 2014-2020).

W maju 2022 roku wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza współorganizowaliśmy I Środkowoeuropejskie 

Forum Technologii Wodorowych H2Poland. Wydarzenie to doskonały przykład mostu łączącego działania 

województwa wielkopolskiego i pomorskiego na rzecz rozwoju technologii wodorowych w Polsce.

Ponad 50 wystawców,
prawie 100 prelegentów,

20 debat
oraz inne wydarzenia

towarzyszące.

Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.w ramach programu COSME (Program ramowy na rzecz 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw 2014-2020).
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Wśród Panelistów nie zabrakło przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Klastra Technologii Wodorowych: Jarosław 

Filipczak, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A., Prezydent Rady

Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Marek Foltynowicz, Ekspert Klaster Technologii Wodorowych i inni.
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W ramach Pomorskiej Doliny Wodorowej
planuje się:
• publiczny transport zeroemisyjny
• produkcję statków i katamaranów
 napędzanych wodorem
• produkcję wodoru z OZE
• pociąg z lokomotywą napędzaną wodorem 
 na trasie Gdynia – Hel
• powstanie hubu wodorowego zasilającego 
 urządzenia i transport na terenie Portu Gdynia
• projektowanie i produkcję statków
 serwisowych napędzanych wodorem
 do obsługi morskich farm wiatrowych.

Pomorska
Dolina Wodorowa

1 października 2019 r. zostało podpisane
porozumienie przez:
• Województwo Pomorskie
• Klaster Technologii Wodorowych
• Gminę Miasta Gdynia
• PKP Energetyka S.A.
• Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
• Radę Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 
 z obszaru Technologie off-shore
 i portowo-logistyczne (ISP1)
• Radę Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 
 z obszaru  Technologie ekoefektywne
 w produkcji, przesyle,  dystrybucji
 i zużyciu energii i paliw oraz
 w budownictwie (ISP3)
• Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny 
 Gdańsk,  Gdynia, Sopot.

Pomorska Dolina Wodorowa jest jednym z projektów Klastra Technologii Wodorowych. Dla woj. pomorskiego

to regionalna inicjatywa firm należących do Klastra, uczelni wyższych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego w Gdańsku, mająca na celu zwiększenia udziału wodoru, jako paliwa w transportowym mikście 

energetycznym Województwa Pomorskiego.
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Świat dynamicznie się zmienia i poszukuje nowych, 
alternatywnych rozwiązań

Dlaczego wodór?

Przez długie lata globalna gospodarka opierała się

na eksploatacji paliw kopalnych. W rezultacie dziś 

mierzymy się z kryzysem klimatycznym, którego skutki 

coraz silniej wpływają na bezpieczeństwo ludzi i naszą 

wspólną przyszłość na Ziemi. Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych i zrównoważony rozwój stają się obecnie 

najważniejszymi celami dla nas wszystkich, a drogą

do ich osiągnięcia odnawialne źródła energii – wiatr, 

energia słoneczna i woda. Dotychczas ich niestabilność 

oraz bariery regulacyjne uniemożliwiały ich pełne

wykorzystanie przez człowieka. Innowacyjnym rozwią- 

zaniem jest wodór – jako surowiec, nośnik i magazyn 

energii staje się brakującym ogniwem w procesie

dekarbonizacji światowej gospodarki!

Dlaczego SES Hydrogen?

Jesteśmy spółką technologiczną należącą do Grupy 

Sescom, budowaną w oparciu o wykwalifikowaną kadrę 

inżynierską, ponieważ wiemy, że tylko wiedza

 doświadczenie oraz współpraca w myśl modelu Open 

Innovation przyspieszy budowę sieci nowoczesnej 

infrastruktury wodorowej i tym samym stworzenie 

stabilnego ekosystemu wodorowego w Polsce i Europie.  

W tym celu rozwijamy technologie wodorowe w oparciu

o wypracowane patenty, doradzamy i projektujemy 

instalacje oraz rozwiązania techniczne, pomagając 

naszym klientom w realizacji mało- i wielkoskalowych 

projektów w obszarze produkcji, magazynowania

i dystrybucji zielonego wodoru, zielonej energii oraz 

zielonego ciepła. 

Jako pierwsi w Polsce opracowujemy innowacyjne 

technologie wodorowe – elektrolizer i kocioł wodorowy, 

wspierając samorządy oraz przedsiębiorstwa przemys-

łowe i energe- tyczne w osiąganiu celów dekarbonizacji, 

ochrony zasobów i zwiększenia udziału zielonej energii

w ich codziennym funkcjonowaniu.

Skontaktuj się nami:
SES Hydrogen S.A.

al. Grunwaldzka 82, 

80-244, Gdańsk

hello@seshydrogen.com

https://seshydrogen.com

W SES Hydrogen wiemy, że to wodór jest paliwem przyszłości, które zrewolucjonizuje globalną gospodarkę,

a my jesteśmy częścią tej rewolucji!

alternatywnych rozwiązań

Dlaczego wodór?

Przez długie lata globalna gospodarka opierała się

infrastruktury wodorowej i tym samym stworzenie 

stabilnego ekosystemu wodorowego w Polsce i Europie.  

W tym celu rozwijamy technologie wodorowe w oparciu

W SES Hydrogen wiemy, że to wodór jest paliwem przyszłości, które zrewolucjonizuje globalną gospodarkę,

a my jesteśmy częścią tej rewolucji!
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• ustalenie zabezpieczeń procesowych i funkcji

 blokadowych (analizy HAZOP i SIL),

• określenie bezpiecznej lokalizacji wydmuchów wodoru

 (na podstawie analiz dyspersji i zasięgów oddziaływania 

 cieplnego),

• klasyfikacje stref zagrożenia wybuchem i analiz ryzyka 

 wybuchu,

• określenie warunków ochrony przeciwpożarowej,

• opracowanie dokumentacji dla zakładów zwiększonego

 i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii

 przemysłowej (dyrektywa Seveso III).

Transformacja wodorowa nie może się odbyć bez wykwali-

fikowanej kadry, dlatego w ramach Akademii Wodorowej 

prowadzimy liczne szkolenia związane z tą tematyką, np.:

• zasady bezpieczeństwa na instalacjach wodorowych,

• bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe na etapie 

 projektowania instalacji wodorowych,

• bezpieczeństwo procesowe na instalacjach

 wodorowych,

• aspekty bezpieczeństwa przy projektowaniu stacji 

 tankowania wodorem.

Spośród projektów wodorowych, w których czynny udział brali 

specjaliści firmy EKO-KONSULT, można wymienić m.in.:

• analiza zagrożeń dla stacji załadunku wodoru do baterio- 

 wozów (trailerów) – zakres ATEX, PPOŻ, OŚ,

• koncepcje budowy stacji tankowania wodoru i wytwa-

 rzania wodoru w elektrolizerach- zakres ATEX, PPOŻ, OŚ,

• analizy zagrożeń dla odwracalnego ogniwa paliwowego, 

• warunki bezpieczeństwa dla hali montażowej lokomotywy 

 wodorowej.

 

Firma EKO-KONSULT powstała 30 lat temu, w krótkim czasie 

stając się pionierem w zakresie doradztwa środowiskowego.  

Poprzez swoje wydawnictwa, liczne artykuły  i szkolenia, 

EKO-KONSULT kształtował świadomość firm doradczych

i konsultingowych w zakresie prawa, procedur i metod ocen 

środowiskowych. Od początku swojej działalności

EKO-KONSULT opracował prawie 700 raportów, ponad 300 

opinii i ekspertyz środowiskowych, a artykułów dotyczących 

branży – około 200.

Od roku 2017 EKO-KONSULT stanowi część Grupy

Technologicznej ASE. GT ASE od wielu lat jest promotorem 

skutecznych i nowoczesnych rozwiązań podnoszących poziom 

bezpieczeństwa w przemyśle. W 2019 roku zespół

środowiskowy połączył się z Działem Analiz Technicznych ASE, 

który realizował ambitne projekty z zakresu bezpieczeństwa 

technicznego. Od tej pory EKO-KONSULT działa w obrębie pięciu 

branż: procesowej, przeciwwybuchowej, pożarowej, bezpie- 

czeństwa funkcjonalnego i środowiskowej oraz dodatkowo 

szkoleniowej z tych zakresów.

EKO-KONSULT i inne spółki Grupy ASE od samego początku biorą 

udział w wielu kluczowych dla transformacji wodorowej

projektach. Specyficzne właściwości wodoru, wysokie param-

etry procesowe (w tym ciśnienia rzędu kilkuset barów), a także 

wymogi prawne wpływają na to, że dla uzyskania bez- 

pieczeństwa koniecznych jest przeprowadzenie wielu różnego 

rodzaju analiz. Są to m.in.:

• studia wykonalności instalacji wodorowych,

• określenie bezpiecznej odległości instalacji wodorowych

 od budynków, dróg publicznych itp. (np. na podstawie 

 ilościowej analizy ryzyka QRA),

• karty informacyjne przedsięwzięcia i raporty

 środowiskowe,

Transformacja wodorowa nabiera rozpędu.

W Polsce projektowane i budowane są punkty dystrybucji wodoru i stacje paliw. W ramach dekarbonizacji energetyki 

prowadzone są projekty związane z wdrożeniem elektrolizerów i ogniw wodorowych. Prace związane z budową 

pojazdów zasilanych wodorem przechodzą z fazy prototypowej do etapu regularnej produkcji. Impulsem do dalszego 

rozwoju stają są przyjęte programy krajowe, w tym „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki 

wodorowej w Polsce” i programy Unii Europejskiej. 
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Przyszłość widzimy w nowych technologiach i projektach 

związanych z transformacją energetyczną – mówi Rafał 

Frączek, prezes zarządu EKO-KONSULT. – Jesteśmy w stanie 

angażować się w takie projekty na różnych etapach reali-

zacji, oczywiście zawsze w najszerszym ujęciu. Skupiamy się 

jednak na okresach początkowych inwestycji. Naszymi 

celami są dobór właściwych rozwiązań i technologii, 

opracowanie koncepcji technicznych czy studium

wykonalności.

Wśród ostatnich realizacji EKO-KONSULT warto wymienić ocenę 

oddziaływania dla morskich farm wiatrowych, uzyskanie 

pozytywnej decyzji dla PERN-u na rurociąg relacji Płock-Gdańsk, 

raporty i decyzje środowiskowe dla zbiorników na ropę w Porcie 

Północnym, czy koncepcje techniczne związane z wykorzysta-

niem wodoru dla transportu publicznego.

Natomiast z obszernego portfolio szczególnych wyzwań 

firmy możemy wymienić m.in.:

• budowę podmorskiego gazociągu dla LOTOS Petrobaltic

 i dokumentację związaną z bezpieczeństwem platformy 

 „Baltic Beta”,

• kompleksowe analizy HAZOP i SIL dla Grupy LOTOS,

 PKN Orlen i ANWIL SA,

• analizy z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego

 dla fabryk IKEA, TOYOTA, MONDI,

• analizy bezpieczeństwa pożarowego dla inwestycji 

 Polimerów w Policach,

• szkolenia dla PGE Energia, PGNiG i wiele innych.

EKO-KONSULT świadczy obecnie usługi w zakresie bezpiec-

zeństwa technicznego oraz uczestniczy w procedurach 

środowiskowych projektów związanych z „zieloną energią”, np. 

w projektach związanych z budową przyłączy elektroener-

getycznych dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

www.ekokonsult.pl
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z liderów produkcji zielonego wodoru, czyli takiego, który jest 

zeroemisyjny i nie szkodzi naszemu środowisku. Przed nami 

ambitne, ale możliwe do wykonania zadanie. Mamy zdolnych 

naukowców, nowocześnie myślących przedsiębiorców - musi- 

my tylko zacząć działać mądrze i w sposób przemyślany.

W wodorowym wyścigu możemy wyprzedzić największych 

światowych graczy. 

I w końcu trzecie „w”. Węgiel. Kto by pomyślał, że w trzeciej 

dekadzie XXI w. będziemy chcieli opierać gospodarkę

na węglu… Ale Bankowi Gospodarstwa Krajowego nie chodzi

o węgiel energetyczny. Nie chodzi o skałę, która wykorzysty-

wana do pozyskiwania energii psuje nasze środowisko

i powoduje, że odbija się to mocno na naszym zdrowiu i jakości 

naszego życia. Węgiel bowiem to nie tylko skała. To pierwias-

tek, który jest z nami wszędzie, bo nawet ciało ludzkie składa 

się prawie z 20 procent z węgla. Węgiel to grafit, grafen, 

diament, fulereny, nanorurki węglowe. Można wykorzystywać 

go w budownictwie, przemyśle, innowacyjnych technologiach, 

kosmetologii. Może być używany także w medycynie ratując 

ludzkie życie. 

Wizja przyszłości pod znakiem 3W jest więc bardzo atrakcyjna. 

Pytanie więc co musimy zrobić, by stała się ona realna. Świat 

biznesu i świat nauki muszą grać do jednej bramki i ściśle

ze sobą współpracować. Chodzi o to, by pomysły naukowców 

nie pozostawały na dnie szuflad, a były komercjalizowane.

Do tego konieczna jest również pomoc administracji 

państwowej. I w końcu to od czego zaczęliśmy. Nic nie uda się, 

jeśli do zmian nie będziemy gotowi my sami. 

3W, czyli gospodarka przyszłości

Pod skrótem „3W” kryją się trzy zasoby. To woda, wodór

i węgiel. Pomysłodawcą inicjatywy 3W jest Bank Gospo- 

darstwa Krajowego. BGK w swojej strategii zwraca uwagę 

m.in. na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy,

a idea 3W wpisuje się właśnie w jego założenia. Oferuje ona 

nam wszystkim coś bardzo ważnego: zdrowszą, czystszą

i opartą na zaawansowanych technologiach przyszłość.

Pierwsze „w” to woda. Każdy z nas doskonale zdaje sobie 

sprawę z tego, że bez niej nie byłoby życia. Ale co tam, w końcu 

ponad 70% powierzchni Ziemi pokrywa właśnie woda, więc kto 

by się przejmował, że możemy mieć tu jakieś problemy… Tyle, 

że tylko jeden procent wody to woda pitna, a tej w wielu regio- 

nach brakuje. Żeby sprawę jeszcze bardziej utrudnić, trzeba 

pamiętać, że w niektórych miejscach jest ona tak

zanieczyszczona, że nie zawsze nadaje się do spożycia. A jeśli 

dodać do tego powodzie, to łatwo można dojść do wniosku,

że z jednej strony mamy problemy z niedoborem wody,

a z drugiej z jej nadmiarem. A to już może powodować spore 

kłopoty. Zwłaszcza w dobie zmian klimatycznych, wodą należy 

dobrze gospodarować: budować zbiorniki retencyjne, 

prowadzić odpowiednie strategie melioracyjne, dbać o jej 

czystość, oszczędzać ją.

Pod drugim „w” kryje się wodór, który jest odmieniany 

ostatnio przez wszystkie przypadki. Nazywa się go 

przyszłością energetyki, choć ta przyszłość już zdążyła stać się 

teraźniejszością. Pociągi wodorowe, samochody wodorowe, 

ogniwa wodorowe - to coś, co powoli wchodzi już do naszego 

życia. Polska ma ogromne szanse na to, by stać się jednym 

Każdy z nas każdego dnia podejmuje dziesiątki decyzji. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze 

codzienne wybory wpływają nie tylko na nas, na naszych najbliższych i na nasze najbliższe otoczenie. To my naszymi 

decyzjami kształtujemy rzeczywistość. Inicjatywa 3W chce sprawić, by ta rzeczywistość rysowała się

w jak najbardziej optymistycznych barwach. 
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Aby móc sprostać tym wyzwaniom w 2023 roku konsorcjum 

projektu zorganizuje misje gospodarcze w takich krajach,

jak Korea Południowa, Maroko, Brazylia oraz Chile.  

Międzynarodowe misje mają na celu zrozumienie głównych 

wyzwań i możliwości na rynkach pozaeuropejskich oraz 

nawiązanie potencjalnej współpracy między firmami.

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony projektu 

https://h2globalcluster.eu w celu pozyskania informacji

o możliwościach, jakie oferuje projekt.

H2GLOBAL

Głównym celem projektu jest zbudowanie partnerstwa wiodą-

cych europejskich klastrów w celu utworzenia „Europejskiego 

strategicznego partnerstwa klastrów – Going International” 

skoncentrowanego na współpracy klastrów i internacjo- 

nalizacji dostosowanej do wspierania i promowania przedsię- 

biorstw, technologii i usług związanych z wodorem.

H2GLOBAL prowadzi nie tylko współpracę między krajami Unii 

Europejskiej, ale również wychodzi poza granice sektora 

technologii wodorowych w Europie.

Działania podjęte przez konsorcjum projektu mają na celu 

uruchomienie nowych, międzysektorowych wspólnych 

propozycji przemysłowego łańcucha wartości poprzez 

tworzenie nowych możliwości i długofalowej współpracy 

przedsiębiorstw oraz przemysłu. H2GLOBAL obejmuje 

testowanie pilotażowej strategii internacjonalizacji dostoso-

wanej do potencjalnych rynków wzrostu ekologicznego

w zakresie technologii wodorowych.

Projekt H2GLOBAL realizowany w ramach programu COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME - Programme for the Competitiveness

of Enterprises and small and medium-sized enterprises) ma na celu przyczynienie się do pozycjonowania Europy

jako światowego lidera technologicznego i przemysłowego w obszarze zielonej gospodarki wodorowej.

Działania podjęte przez konsorcjum projektu mają na celu 

uruchomienie nowych, międzysektorowych wspólnych 

propozycji przemysłowego łańcucha wartości poprzez 

tworzenie nowych możliwości i długofalowej współpracy 

 obejmuje 

testowanie pilotażowej strategii internacjonalizacji dostoso-

wanej do potencjalnych rynków wzrostu ekologicznego

Anna Kwaśnik
Dyrektor Operacyjny
a.kwasnik@rigp.pl, tel. +48 601 758 437
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GreenSkills4H2

Jako jedyny Partner z Polski, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza współpracuje z 40 Partnerami z Europy w ramach 

Projektu GreenSkills4H2, będąc członkiem konsorcjum koordynowanego przez Hydrogen Europe, Hydrogen Europe 

Research oraz Karlsruher Institut für Technologie.

wymagań rynku. Nie zapominamy także o promocji, 

komunikacji i pracach nad trwałością projektu.

Po przeanalizowaniu potrzeb w zakresie umiejętności

i opracowaniu strategii w zakresie umiejętności (rok 1) zostanie 

przygotowany podstawowy program nauczania oraz materiały 

szkoleniowe (rok 2-3). Następnie będą wdrożone szkolenia

w celu przetestowania materiałów opracowanych przez różne 

grupy odbiorców (rok 3-4).

Oficjalne uruchomienie projektu odbyło się w dniach 6 i 7 lipca 

2022 roku w Brukseli w formie wideokonferencji z udziałem 

przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Udział 

RIGP w tym europejskim projekcie pozwoli kontynuować

i zintensyfikować prace prowadzone przez Izbę związane

z kompetencjami i kształtowaniem rynku pracy.

W zaproszeniu do składania projektów Komisja Europejska 

zaproponowała utworzenie, w sektorach szczególnie dotknię-

tych COVID-19, zmianami klimatu oraz transformacją cyfrową, 

„Alliances for Sectoral Cooperation on Skills” poświęconego 

realizacji konkretnych działań. Regionalna Izba Gospodarcza 

Pomorza wybrana jako część sojuszu ukierunkowanego

na wodór, dołączyła do konsorcjum złożonego z 40 partnerów

z sektora szkolnictwa wyższego i badań naukowych, szkolenia 

zawodowego, przedsiębiorstw, klastrów, krajowych

lub europejskich stowarzyszeń w dziedzinie wodoru i władz 

lokalnych.

Czas trwania projektu wynosi 4 lata. Zaplanowane są działania, 

takie jak analiza potrzeb w zakresie podniesienia kompetencji 

w ramach technologii wodorowych. Dodatkowo planowane są 

szkolenia zawodowe i kwalifikacje w celu zaspokojenia 
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NeptHyne

Wspomniany projekt ma na celu produkcję wodoru na terenie 

morskiej farmy wiatrowej, co wymagać będzie zaprojekto- 

wania poza elementami związanymi z przesyłem energii 

elektrycznej także różnych urządzeń i systemów, między 

innymi systemu do odsalania wody oraz jej demineralizacji, 

baterii elektrolizerów, układu do sprężania wodoru, magazynu 

wodoru, układu automatyki odpowiedzialnego za lokalne 

bilansowanie energii i przeznaczenie jej do produkcji wodoru.

Obecnie nie ma zaprojektowanej podstacji (stacji) transforma-

torowej, która poza wyposażeniem do celów energetycznych 

byłaby wyposażona w instalację do odsalania wody morskiej, 

następnie jej deminenaralizacji, produkcji wodoru, jego sprę- 

żenia, zmagazynowania i na końcu bunkrowania wodorem 

jednostek serwisowych. Projekt NeptHyne może stanowić 

kluczowy element w procesie realizacji inwestycji w morskie 

farmy wiatrowe. Projekt idealnie wypełnia wszelkie kryteria 

związane z planowanym „local content”.

Projekt NeptHyne może rozwiązać kwestie wielkoskalowej produkcji wodoru oraz jego dystrybucję z „morza

na ląd”. Poza wykorzystaniem wodoru do napędu statków, może być on także wykorzystywany do celów 

energetycznych i grzewczych. W perspektywie do 2030 roku wodór produkowany z energii elektrycznej 

wytwarzanej przez morskie farmy wiatrowe będzie konkurencją do wodoru produkowanego z gazu ziemnego.
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PDA Support

Gdynia razem z Gdańskiem, Tczewem i Wejherowem, jako jeden z 11 europejskich regionów skorzystała

ze wsparcia Project Development Assistance (PDA) - kompleksowego doradztwa dotyczącego koncepcji 

wdrożenia pojazdów wodorowych w komunikacji miejskiej. Wniosek o wsparcie PDA został przygotowany przez 

konsorcjum samorządów przy współpracy przedstawicieli Grupy LOTOS, będącej członkiem Klastra Wodorowego. 

Wstępna koncepcja wdrożenia wodoru w regionie pomorskim 

opiera się na założeniu wykorzystania autobusów zasilanych 

wodorowymi ogniwami paliwowymi w komunikacji miejskiej 

oraz na wykorzystaniu wodoru produkowanego przez Grupę 

LOTOS w ramach realizowanego projektu PURE H2.

W pierwszym etapie założono wprowadzenie do taboru 10 – 

15 autobusów zasilanych wodorem, a w drugim kolejnych 41 

autobusów w Gdańsku, Gdyni, Tczewie i Wejherowie.

Łącznie planowana jest wymiana 51 autobusów „solo”

i 40 przegubowych, aby osiągnąć udział od 8% do 54% floty 

eksploatowanej w miastach do 2028 r., zmniejszając emisję 

gazów cieplarnianych o 2,847 t/rok i emisję Nox o 3,892 kg/rok.

Projekt PDA został zrealizowany we współpracy z doświad-

czonymi doradcami w zakresie wdrażania technologii

wodorowych w krajach, w których paliwo wodorowe jest już 

stosowane na szeroką skalę. 
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Organizując coroczną konferencję wodorową PCHET,

docieramy do kluczowych gałęzi przemysłu odpowiedzial-

nych i zainteresowanych dekarbonizacją. Ułatwiamy 

możliwość interakcji z ekspertami oraz liderami przemysłu.

 

W Klastrze udostępniamy aktualne analizy ekonomiczne

i energetyczne. A także wpływamy na pozycjonowanie marki 

jako proekologicznej i nowoczesnej. Razem z firmami 

zrzeszonymi w Klastrze budujemy wielopłaszczyznową 

platformę współpracy, która sprzyja efektywnemu połączeniu 

i wykorzystaniu potencjału podmiotów na rzecz rozwoju 

technologii wodorowych.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest koordynatorem 

Klastra Technologii Wodorowych od sierpnia 2017 roku.

W 2018 roku odbyła się pierwsza konferencja poświęcona 

technologiom wodorowym. Był to pierwszy krok do populary-

zacji wodoru w Polsce poprzez przedstawienie szerokiego 

spektrum możliwych zastosowań technologii wodorowych

w gospodarce. Dziś rozmawiamy o narzędziach IT, które 

wspierają rozwój sektora wodorowego, o stacjach tankowania 

H2 i konkretnym finansowaniu innowacji oraz infrastruktury.

W ciągu ostatnich 5 lat braliśmy udział w różnych wydarze- 

niach branżowych, gdzie aktywnie promowaliśmy Klaster 

Technologii Wodorowych (Gdański Dzień Elektromobilności,

I Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych 

H2POLAND, webinary online, autorskie audycje Środa

z  Wodorem, podcast Uwaga wodór! etc.).

Wodór to już realna opcja biznesowa i obecnie dziejąca się transformacja energetyczna, która skupia się wokół 

innowacyjnych firm Klastra Technologii Wodorowych. Dziś tworzymy przyszłość klimatyczną dla kolejnych pokoleń, 

budując modele biznesowe, które mają być oparte na walce o neutralność klimatyczną.
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Jakub Pikulski
Przedsiębiorca od 10 lat
kierujący polskim oddziałem
firmy STASTO Automation

jak to jest w przypadku stacji tankowania, czy narażenie

na wibracje i ekstremalne warunki atmosferyczne, jeżeli 

mówimy o aplikacjach mobilnych. Dodatkowo wielkoskalowe 

użycie wodoru, wymusza także bardziej rygorystyczne wymogi 

odnośnie kwestii bezpieczeństwa, a co za tym idzie testów

i certyfikacji. Można podsumować to tak, że doskonale radzimy 

sobie z każdym z tych niekorzystnych czynników pojedynczo, 

natomiast kłopoty pojawią się, jeżeli występują jednocześnie. 

Przykładowo wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, pulsa- 

cyjne ciśnienie i duże naprężenia konstrukcyjne. Producenci 

zaworów prowadzą obecnie intensywne prace badawczo- 

rozwojowe, aby dostosować swoje produkty do bezpiecznej

i niezawodnej obsługi takich aplikacji.

Słyszymy, że część istniejącej już infrastruktury gazow- 

niczej będzie można przystosować do przesyłu wodoru.

Czytałem opracowania, że nawet do 70 proc. obecnie istnieją-

cych instalacji do przesyłu gazu ziemnego można przerobić

na obsługę wodoru. Nie znam szczegółów, na czym dokładnie 

taka modyfikacja miałaby polegać, ale ciężko mi jest sobie 

wyobrazić, aby udało się dostosować zainstalowane zawory 

stosowane w przypadku gazu ziemnego do pracy z wodorem. 

Chociażby z tego powodu, że większość zaworów do gazu 

Żaneta Kłostowska: Wiemy, że rozwój gospodarki wodorowej 

będzie wymagał budowy nowej infrastruktury do produkcji, 

magazynowania, przesyłu oraz utylizacji wodoru. Czy są 

jakieś specjalne wymagania, materiały, które będą polecane 

do budowy takich instalacji? Które z elementów takiej 

infrastruktury są kluczowe? Czy sektor jest przygotowany

i będzie w stanie sprostać tym wyzwaniom?

Jakub Pikulski: Wodór ze względu na swoje właściwości 

fizyczne jest trudnym medium i wymaga specjalnej konstrukcji 

zaworu oraz odpowiedniego doboru materiałów, aby dać sobie 

z nim radę. Po pierwsze wodór jest bardzo przenikliwy, więc 

zawór musi mieć odpowiednią budowę, szczególnie elementów 

uszczelniających, żeby zagwarantować szczelność zamknięcia 

oraz zapobiec wyciekom na zewnątrz do atmosfery. Po drugie 

ze względu na zjawisko kruchości wodorowej stal lub stopy,

z których są wykonane zawory do wodoru, powinny mieć 

odpowiedni skład chemiczny – który warunkuje parametry 

fizyczne. Najlepiej nadają się stale stopowe o wysokiej zawar-

tością niklu. Wielu producentów zaleca także, aby korpusy 

zaworów były kute lub wykonane z tzw. bar stock, czyli poprzez 

obróbkę pełnego pręta, a nie zrobione z odlewów, co jest 

standardem przy innych rodzajach medium ze względu

na znacznie niższe koszty produkcji. Nie są to oczywiście 

wyzwania nie do pokonania, ale wodór wymaga

od producentów zaworów specjalnego podejścia.

Wodór nie jest odkryciem ostatnich lat, jest stosowany

w przemyśle od dziesięcioleci, i zapewne istnieją już 

sprawdzone rozwiązania zaworowe, które można bez 

problemu stosować do tego medium.

Zgadza się. Od lat z powodzeniem dostarczamy zawory 

pracujące z wodorem. Nie oznacza to jednak, że skoro zawór 

sprawdził się w jednej aplikacji wodorowej, to bez zastanowie-

nia można go stosować w innych. Rozwój gospodarki wodo- 

rowej sprawił, że pojawiły się nowe zastosowania wodoru 

posiadające odmienne wymogi techniczne. Chociażby wyższe 

ciśnienia, inne zakresy temperatur, większa częstotliwość 

przesterowania, potrzeba zagwarantowania czystości medium 

Z każdym dniem przybywa informacji o innowacjach, finansowaniu i rozwoju technologii związanych z zielonym 

wodorem. Kluczowym punktem jest obecność odpowiedniej, i przede wszystkim bezpiecznej infrastruktury, która 

stanowi znaczącą część projektów. Do rozmowy dotyczącej wymagań instalacji i jej elementów zaprosiłam eksperta, 

współautora podcastu Uwaga Wodór! Jakuba Pikulskiego dyrektora STASTO Automation.
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zawory, żeby sterować przepływem. Ze względu na wysoką 

jakość naszych produktów oraz duże doświadczenie w doborze 

zaworów zawsze łatwiej nam było się przebić w aplikacjach

o podwyższonych parametrach technicznych bądź w newral-

gicznych punktach instalacji, gdzie wymagana była duża 

niezawodność oraz żywotność produktów. Chociaż ostatnio 

sprzedajemy coraz więcej produktów standardowych,

„z półki”, do prostych aplikacji typu woda, powietrze, czy olej 

hydrauliczny. Jest to związane w dużej mierze z problemami

w łańcuchu dostaw i utrudnioną dostępnością towarów. My, 

dzięki dużemu magazynowi, możemy obsłużyć wiele zapytań 

szybciej niż konkurencja.

Pozostawiając na chwilę kwestie zaworów, Czytelnicy 

Zielonej Gospodarki mogą Pana znać z podcastu Uwaga 

Wodór! Skąd pomysł na nagrywanie? Czy jest to w jakiś 

sposób powiązane z Pana działalnością zawodową?

Zawodowo mam do czynienia z wodorem w dosyć wąskim 

zakresie związanym z zaworami, ale całą gospodarką zeroemi-

syjną i transformacją energetyczną interesuje się w dużo 

szerszym kontekście. Obaj z Pawłem Trojanowskim, z którym 

wspólnie tworzymy podcast Uwaga Wodór!, zdajemy sobie 

sprawę, że żyjemy w czasach przełomowych. Chcemy być 

świadomymi uczestnikami zachodzącej przemiany, czy wręcz 

może nawet w jakimś stopniu ją kształtować - docierając

do innowacji i przekazując te informacje dalej. Nagrywanie 

podcastu to świetny sposób na podnoszenie własnej wiedzy, 

zdobywanie nowych umiejętności i kontaktów oraz po prostu 

ciekawa przygoda i fajna zabawa.

Jaka była motywacja? Czy nagrywanie podcastu to też 

sposób na zarabianie pieniędzy?

Zarabianie absolutnie nie jest naszą motywacją do działania. 

Robimy to amatorsko, po godzinach, czerpiąc z tego przyjem-

ność i satysfakcję. Dla mnie jednak największą wartością

z nagrywania podcastów jest docieranie do niezwykle interesu-

jących ludzi związanych ze środowiskiem wodorowym. 

Zaczęliśmy raptem pół roku temu, a już mieliśmy okazję poznać 

wiele niesamowitych osób, których w innych okolicznościach 

pewnie nigdy byśmy nie spotkali. Każdy z kolejnych odcinków 

dociera do coraz szerszego grona - co nas niezmiernie cieszy. 

Wiem, że niektóre zagraniczne podcasty o podobnej tematyce 

generują przychody, chociażby wypuszczając odcinki sponso-

rowane, gdzie firmy płacą za to, aby wypromować swoje 

produkty czy usługi. Myśmy jeszcze takiego odcinka nie 

stworzyli, chociaż wysłaliśmy już kilka ofert. Ciekawe, kiedy 

znajdzie się pierwszy odważny (śmiech)… Nawet jak się nikt nie 

zdecyduje zainwestować, to i tak będziemy nagrywać dalej. 

Może nie z taką częstotliwością i na tak dobrym sprzęcie, 

jakiego byśmy sobie życzyli, gdyby robić to w zupełności 

profesjonalnie.

Źródło: zielonagospodarka.pl (Żaneta Kłostowska)

ziemnego wykonana jest ze stali węglowej, która nie nadaje się 

do kontaktu z czystym wodorem.

Jako argument hamujący rozwój gospodarki wodorowej 

często pojawia się brak odpowiednich ram regulacyjnych. 

Jak to wygląda w przypadku branży zaworowej i czy takie 

regulacje są tu w ogóle niezbędne?

Jak najbardziej. Przede wszystkim w celu zapewnienie odpo- 

wiedniego poziomu bezpieczeństwa instalacji wodorowych. 

Przy tak wymagającym i niebezpiecznym medium, jakim jest 

wodór - muszą powstać normy określające minimalne wymogi 

jakościowe dla poszczególnych elementów infrastruktury,

w tym zaworów dopuszczonych do pracy w tym charakte- 

rystycznym środowisku. Standardy branżowe będą też bardzo 

pomocne, aby usprawnić proces wdrażania i budowy 

infrastruktury wodorowej. Duża części projektów będzie 

realizowana w formie przetargów publicznych. W specyfikac-

jach do tych przetargów muszą być podane wymogi dotyczące 

zaworów i najprościej jest się wtedy odnieść do odpowiedniej 

normy. Według mojej wiedzy na ten moment obowiązują dwa 

standardy dotyczące zaworów stosowanych w instalacjach 

wodorowych. Pierwszy to norma ISO19880:3-2018 zawierająca 

wymogi, jakie muszą spełniać zawory stosowane na stacjach 

tankowania wodoru (tzw. HRS’ach). Drugim dokumentem, jest 

rozporządzenie WE 79, które określa wymagania dotyczące 

armatury stosowanej w pojazdach napędzanych wodorem. 

Komitet CEN powołał już jakiś czas temu grupę roboczą

“Hydrogen valves working group” odpowiedzialną

za stworzenie podobnych wytycznych dla innych branż.

Zapowiada się więc, że wkrótce na rynku pojawi się duże 

zapotrzebowanie na elementy do budowy infrastruktury,

w tym zawory dedykowane do aplikacji wodorowych. Jak to 

wygląda w tym momencie? Czy duża część obrotów firmy 

STASTO pochodzi z sektora wodorowego?

Nie, na ten moment jest to nieznaczna część naszych przycho-

dów. Chociaż pojawia się coraz więcej konkretnych zapytań,

a niektóre projekty są już na zaawansowanych etapach przygot-

owań. W tym momencie skupiamy się jednak na rozwoju portfolio 

produktów dedykowanych do wodoru, żeby być w pełni gotowy-

mi, w momencie gdy fala inwestycji ruszy na dobre.

Skoro wodór jest kwestią przyszłości, to w jakich branżach 

obecnie znajdują zastosowanie specjalistyczne zawory 

STASTO?

Nasze zawory można spotkać we wszelkich aplikacjach 

przemysłowych, od branży spożywczej, przez budowę maszyn 

oraz pojazdów specjalistycznych, po branżę paliwową, 

energetykę, czy sektor chemiczny i petrochemiczny. Wszędzie 

tam, gdzie rurociągami transportowane jest jakieś medium, 

czy to w formie ciekłej, gazowej bądź sypkiej potrzebne są 27



Druga edycja wydarzenia zgromadziła 300 uczestników 

reprezentujących obszary gospodarcze, naukowe i badawcze 

oraz administrację samorządową. Kulminacyjnym punktem 

konferencji była zapowiedź inicjatywy Pomorskiej Doliny 

Wodorowej.

Przeniesienie wydarzenia do formuły online w 2020 roku 

okazało się być wyzwaniem zarówno dla organizatorów, jak 

również dla prelegentów. Śmiało możemy stwierdzić, że 

formuła online wydarzenia sprawdziła się i już za rok odbyła się 

kolejna edycja w formacie hybrydowym.

5 sal konferencyjnych i networkingowych, współpraca

2 województw, patronaty Samorządu i Ministerstw, 

sponsorzy z Polski i Europy. To w skrócie bilans IV edycji 

konferencji PCHET.

Tegoroczna V. edycja Konferencji PCHET to 2-dniowe 

wydarzenie, które już po raz kolejny gromadzi ekspertów

i liderów branży z Polski i Europy, jak również przedstawicieli 

świata nauki oraz reprezentantów biznesu.

PCHET 2022 odbywa się w Gdyni - która słynie z innowacji

i nowoczesności oraz pierwszego polskiego portu morskiego. 

To właśnie na Pomorzu tworzone będą zasoby OZE, które dadzą 

podstawę do produkcji zielonej energii i czystego wodoru. 

Szczegóły: www.pchet.klasterwodorowy.pl

Polish Conference for Hydrogen 
Energy and Technologies (PCHET) 

Konferencja Polish Conference for Hydrogen Energy and Technologies (PCHET) jest organizowana od 2018 roku. 

PCHET łączy ze sobą dwa kluczowe cele: popularyzację wodoru jako nośnika energii w dobie dekarbonizacji i budowę 

łańcucha powiązań biznesowych oraz współpracy firm w tym obszarze.

Szczegóły: www.pchet.klasterwodorowy.plSzczegóły: www.pchet.klasterwodorowy.pl
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Klaster
Technologii

Wodorowych
Pierwszy Polski Klaster Technologii Wodorowych działa od 2017
i koordynowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Naszą misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia 
technologii wodorowych oraz czystych technologii energetycznych. 
Prowadzimy działania mające na celu promocję firm krajowych, 
analizujemy światowe i europejskie trendy.

Pomagamy wdrażać strategie biznesowe, budować partnerstwa
i ułatwiać wymianę wiedzy poprzez konferencje, seminaria i projekty 
EU na rzecz Klastra i jego firm. 

Dziś Klaster to ponad 50 firm członkowskich, wśród których
znajdują się przedsiębiorcy z różnych obszarów technologii zero-
emisyjnych, energetyki lub inżynierii, instytucje naukowe, a także 
władze wojewódzkie i samorządowe. 



Port Gdynia

Stale rozwija się i zwiększa wolumeny obsługiwanych 

ładunków. Jego rozwój dotyczy nie tylko potencjału produkcyj-

nego, ale też oferty usługowej. Jest portem innowacyjnym,

w którym podejmowane są różnorodne inicjatywy służące 

rozwojowi zrównoważonemu, w tym wiele dedykowanych 

ochronie środowiska naturalnego.

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie infrastrukturą

i terenami portowymi jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA 

(ZMPG-a SA), zaś działalność eksploatacyjna (tj. obsługa 

ładunków, pasażerów i środków transportu) w granicach 

administracyjnych portu pozostaje domeną przedsiębiorstw 

usługowych. Wszystkie te podmioty tworzą łącznie ośrodek 

podaży usług portowych funkcjonujący pod marką Port Gdynia.

Port Gdynia jest nowoczesnym uniwersalnym portem morskim, zaliczanym do portów

o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w Polsce oraz do grona największych portów w regionie

Morza Bałtyckiego, a także jest ważnym węzłem transportowym w sieci bazowej TEN-T. 

(ZMPG-a SA), zaś działalność eksploatacyjna (tj. obsługa 

ładunków, pasażerów i środków transportu) w granicach 

administracyjnych portu pozostaje domeną przedsiębiorstw 

usługowych. Wszystkie te podmioty tworzą łącznie ośrodek 

podaży usług portowych funkcjonujący pod marką Port Gdynia.
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 Zarząd ZMPG-a SA, w ramach swoich uprawnień, od kilku lat 

prowadzi działania zmierzające do wyboru optymalnego 

scenariusza transformacji paliwowo-energetycznej Portu 

Gdynia, z uwzględnieniem możliwości rozwoju gospodarki 

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 

dotyczących transformacji paliwowo-energetycznej,

w szczególności w zakresie  zastosowania wodoru jako paliwa 

dedykowanego dla statków, portowych urządzeń przeładun-

kowych i sprzętu, środków transportu drogowego i kolejowego, 

ale także do innych celów, w tym w obszarze energetyki. 

ZMPG-a SA monitoruje rozwój branży paliwowo-

energetycznej i podejmuje odpowiednie działania zmierzające 

do poszukiwania rozwiązań służących ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń pochodzących ze środków transportu, 

urządzeń przeładunkowych i sprzętu przeładunkowego 

zarówno na terenie Portu Gdynia, jak i w regionie portowym. 

Spółka realizuje projekty związane z transformacją 

paliwowo-energetyczną, które dotyczą m.in.: paliw alterna- 

tywnych (zapewnienia bunkrowania statków paliwem LNG), 

odnawialnych źródeł energii (instalacja paneli fotowolta-

icznych na dachach budynków w porcie), elektromobilności 

(zapewnienia zasilania statków energią elektryczną z lądu

w czasie ich pobytu w porcie) oraz szeroko pojętej cyfryzacji 

procesów realizacji inwestycji i zarządzania nieruchomościami.
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Rockfin od ponad 20 lat zajmuje się dostawą systemów pomoc-
niczych do turbo zespołów, które pracują w energetyce 
zawodowej, gdzie używane są węglowodory – czyli nielubiany już 
praktycznie gaz ziemny, ale ciągłe potrzebny, bo nasza energety-
ka jest o niego mocno oparta. W ubiegłym roku wykonaliśmy 
pierwszy system dostarczania paliwa gazowego do turbiny, 
który  dozuje również wodór.

Czyli powoli zmieniacie się też jako firma? Przestawiacie się…
To wynika oczywiście z potrzeby rynku. Troszkę węglowodory 
idą w odstawkę i coraz więcej jest zleceń wodorowych?
Tak to należy rozumieć?
Jest coraz więcej zleceń wodorowych. Wykonaliśmy w ubiegłym 
roku taką mikroelektrownię, wytwarzający energię elektryczną 
może nie z wodoru, ale z gazu ziemnego. Z tym, że urządzenie to, 
samo już w małym reformerze parowym, wytwarza wodór i energia 
elektryczna powstaje w wysokotemperaturowym ogniwie. Jest to 
oparte na technologii firmy Mitsubishi. Jest to rozwiązanie, które
w Japonii jest już dobrze rozwinięte – tam na miejscu pracują już 
trzy prototypy. Natomiast w tej chwili do Europy trafił pierwszy taki 
prototyp, który będzie testowany w instytucie w Niemczech. 
Oprócz tego realizujemy także projekty związane z doczyszcza- 
niem wodoru do wysokiej klasy dokładności. Ogólnie patrząc
na historię i rozwój firmy, te technologie wodorowe pojawiają się 
coraz częściej. Mamy coraz częściej nowe projekty, nowe tematy 
związane z wodorem, tak jak np. systemy wykorzystywane
do tworzenia mieszanki wodorowo-gazowej. Trochę przypomina mi 
to historycznie połowę, a w zasadzie początek XIX w., gdzie 
wytwarzano gaz poprzez gazowanie węgla w wysokiej tempe- 
raturze w atmosferze próżni. To był gaz miejski, a w zasadzie 
świetlny, ponieważ zasilał lampy uliczne. W tej kwestii prekursorem 
był Londyn. I ten gaz miejski, a potem zresztą nazywał się 
koksowniczy, zawierał 50% wodoru, 30% metanu, 10% tlenku 
węgla i inne domieszki. Dzisiaj tak jakby wracamy do tego. Ten gaz 
oczywiście nie pochodzi z gazowania węgla. Wodór jest wytwarza-
ny metodami, gdzie energia pochodzi ze źródeł odnawialnych. 
Jednak ponownie wracamy do tej technologii, gdzie ten gaz jest 
wzbogacany wodorem. Instalacje zatłaczania wodoru do ruro- 
ciągów gazowych, przesyłowych już pracują, chociażby
w Niemczech. Tam wodór wytwarzany jest w elektrolizerach 
zasilanych z siłowni wiatrowych i ten powstały wodór jest dozowa-
ny do rurociągu przesyłowo-gazowego. Stężenie objętościowe 
wodoru nie jest duże, bo wynosi 2%, natomiast ten projekt pokazu-
je, że to da się zrobić i że to funkcjonuje. Jest to czysty, ekologiczny 
i zielony wodór. A o te 2% będzie mniejsza emisja zanieczyszczeń
ze spalenia gazu w kuchenkach domowych. 

Czy te 2% się nie ulotni? To jest tak mała ilość. 
Wodór ma wyższą temperaturę spalania niż metan i inną szybkość 
spalania. Niemieckie towarzystwo zajmujące się infrastrukturą 

gazowniczą z Niemczech opracowało wytyczne, które umożliwiają 
wstrzykiwanie wodoru do gazu ziemnego, w ilości do 20%,
bez wprowadzania istotnych modyfikacji do infrastruktury 
gazowniczej. 

W jaki sposób to funkcjonuje, skoro nie zmienia się infrastruktury? 
Wodór jest bardziej przenikliwym gazem, który bardziej penetruje 
struktury metali, jednak nie na tyle, żeby powodował jakieś 
przecieki, które mogłyby być zmierzone. My produkując systemy 
uszczelnienia olejowego do generatorów chłodzonych wodorem, 
stosujemy sprawdzone rozwiązania rurociągów ze stali 
węglowych. Także standardowe instalacje gazowe, jeśli pracują
z wodorem o ciśnieniach nawet do 60 barów, nie stanowią 
problemów i można z powodzeniem takie instalacje zasilać. 

A jak sytuacja wygląda w Polsce? 
W Polsce są prowadzone badania, ale niestety nie ma jeszcze 
uruchomionych takich instalacji. W Niemczech już takie pracują
i dodatkowo jest to wodór zielony. Jest to najlepsza forma utylizacji 
wodoru poprzez jego spalenie, wówczas odzyskujemy całą energię. 
Jeśli dostarczymy wodór do ogniwa paliwowego, zawsze odbywa 
się to ze stratą na poziomie około 40%. Natomiast spalenie wodoru 
w mieszance gazowej pozwala uzyskać całą wartość opałową 
wodoru. 

Byłby Pan zwolennikiem silników samochodowych spalających 
bezpośrednio wodór w komorze silnika? 
Wiem, że były takie prace prowadzone i to w drugiej połowie XX w., 
jednak nie znam szczegółów. Z wodorem jest kłopot w przypadku 
turbin. Producenci turbin, w tym Siemens, światowy potentat
w zakresie produkcji turbin zapewnia, deklaruje, że do roku 2030 
przystosuje swoje wszystkie turbiny do zasilania czystym 
wodorem. A problemy technologiczne, jakie tam są, dotyczą 
wysokiej temperatury spalania oraz dynamiki spalania. Wodór 
spala się dużo szybciej od gazu ziemnego. W przypadku gazu 
ziemnego możemy zmniejszyć dopływ gazu, ale w przypadku 

Najnowsze prognozy rozwoju
rynku wodoru 

O najnowszych prognozach rozwoju rynku wodoru rozmawiamy z Dariuszem Mroczką, Dyrektorem działu 
technicznego i rozwoju w Rockfin.

Dariusz Mroczka
Dyrektor działu technicznego
i rozwoju w Rockfin
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Rozumiem, że to wszystko jest kwestią czasu. A jak wygląda 
Wasze miejsce w przemyśle energetycznym? Jakie oferujecie 
urządzenia? Na jakim etapie jesteście? 
My produkujemy dużo urządzeń pomocniczych do generatorów lub 
kompresorów, czyli tak naprawdę współpracujemy z klientami, 
bazując na ich wymaganiach. Naszym autorskim produktem, który 
rozwijamy, jest Green Box – jest to wytwornica wodoru metodą 
elektrolizy, która ma być zasilania min. ze źródeł odnawialnych. 
Jednak dla zachowania pewnej ekonomiki i ciągłości produkcji 
wodoru, trzeba korzystać z energii sieciowej, jednak kluczem
w tym przypadku jest system do zarządzania energiami, który
w odpowiednim momencie będzie przełączał źródło energii, 
uwzględniając przy tym zmienność warunków pogodowych
lub ceny energii. To jest tak naprawdę, poza samą mechaniką, 
serce takiego układu, żeby mógł optymalnie funkcjonować. 

Czy ten Green Box integruje źródła odnawialne, w ten sposób,
że jest w stanie połączyć się z siecią elektroenergetyczną
czy ma swój magazyn energii? 
Może mieć swój magazyn. Natomiast obecnie skupiamy się
na samym module wytwarzania i sprężania wodoru. Pozostałe 
elementy, takie jak np. magazyny energii, panele fotowoltaiczne lub 
magazyny wodoru, są elementami, które na ten moment stanowią 
jedynie uzupełnienie. Naszą ideą jest stworzenie infrastruktury 
umożliwiającą zasilanie ze źródeł odnawialnych i taki produkt 
chcemy w przyszłości sprzedawać. W tej chwili stawiamy sobie
za cel uruchomienie prototypu w 2024 r. 

Czyli zdążycie do 2030 roku.
Biorąc pod uwagę, że czeka nas jeszcze faza testów użytkowych – 
to jak najbardziej. 

Jak wyglądają prognozy dla rozwoju rynku? Ciągle pada ta
magiczna data 2030 roku? Jak ten rynek będzie wyglądał
w najbliższych latach? 
Ja myślę, że będzie podobnie jak z rozwojem motoryzacji,
pod koniec XIX czy XX w. W tej chwili już przełączamy się na inne 
paliwo, ale widzę pewne podobieństwa. Na początku XIX w. trzech 
pasjonatów: Otto, Benz, Daimler rozwijali swoje silniki spalinowe, 
jedno, dwucylindrowe, dwusuwowe, o zawrotnych na tamtych 
latach mocach – 5-10 koni mechanicznych i obrotach wału 
korbowego 200 do 600. Później te silniki zostały zaadaptowane go 
automobili. Znów grupka pasjonatów rozwijała samochody,
a większość ludzi uważała, że to się nie przyjmie, że przeciętnego 
kowalskiego nie będzie stać na taki samochód. I tak naprawdę było 
do 1930 roku, kiedy to Henry Ford i Toyoda postawili na seryjną 
produkcję samochodów, doprowadzając do dużego obniżenia 
kosztów produkcji, co spowodowało, że samochód stał się 
dostępny praktycznie dla każdego. I w mojej ocenie, tak samo 
będzie w najbliższym czasie z wodorem.  

Czyli równo po 100 latach mamy spodziewać się przełomu i zmiany 
na rynku paliw? 
Ja widzę taką relację. Historia lubi się powtarzać. Sądzę, że będzie 
wyglądało to w podobny sposób i ten 2030 rok będzie takim 
magicznym rokiem i jednocześnie nawiązaniem do lat 30 XX w., 
kiedy to doszło do komercjalizacji silników spalinowych. I tak samo 
w XXI w. latach 30 upowszechnią się ogniwa paliwowe. 

Więcej o realizacji prac i wyzwaniach w zakresie B+R oraz
o planowanych inwestycjach znajdziecie na kanale YouTube: 
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Środa z wodorem.

wodoru, zachowanie się w ten sam sposób, spowoduje niestabil-
ność płomienia. Jednak prace nad wykorzystaniem czystego 
wodoru trwają. Ostatnio byłem na targach w Hannoverze, gdzie 
japońska firma KAWASAKI, zaprezentowała prototyp, mały 
wirniczek służący do spalania czystego wodoru. 

Hannover to ogromne targi. To ogromne hale i piętra, coś 
niebywałego. Jedynie targi poznańskie mogłyby konkurować
z tym przedsięwzięciem. Jak na tle targów w Hanowerze wygląda 
Polska? 
W Hannoverze cała jedna hala i połowa drugiej była opanowana 
przez wystawców zajmujących się technologiami wodorowymi.
To, co rzuca się w oczy, to powstanie różnej wielkości ogniw 
paliwowych, które można przymocować do hulajnogi lub roweru 
przy pomocy maszyn roboczych. Zaprezentowano także rozwiąza-
nia, które mogą być wykorzystane w samochodach ciężarowych.  

Skąd pochodziła największa liczba producentów? 
Zachodnie firmy – włoskie, niemieckie oraz francuskie. Wbrew 
wszelkim oczekiwaniom było niewiele firm z Azji. Natomiast to,
na co zwróciłem uwagę, to agregaty prądotwórcze wytwarzające 
prąd z wodoru, w formie kompaktowych skrzynek, które mogą być 
zamontowane w dowolnym miejscu. Podczas targów zwróciłem 
także uwagę na agregat przewoźny, który wytwarza prąd z wodoru 
i osiągi tego agregatu były imponujące. I ten agregat, który składał 
się z dwóch butli po około 150 litrów wodoru każda i każda z nich 
była naładowana do 700 bar, zdaniem producentów, może 
dostarczać około w sposób ciągły,  10kW energii elektrycznej przez 
36 godzin. I ta energia, przy obecnych cenach paliw już jest tańsza. 
Natomiast różnica jest  w cenie urządzeń. Niestety infrastruktura 
paliwowa jest tańsza niż wodorowa. Wiele firm zajmuje się 
wodorem, ale u większości z nich urządzenia te znajdują się w fazie 
prototypów. I to z kolei powoduje, że ceny tych urządzeń są tak 
wysokie.  

W takim razie, ile potrzeba jeszcze czasu na wprowadzenie tych 
produktów na rynek po atrakcyjnych cenach? 
Myślę, że nastąpi to w przeciągu 5 lat. Sądzę, że do 2030 roku 
powinny być bardziej rozpowszechnione. 

Ten rok 2030 jest spójny z innymi międzynarodowymi, euro- 
pejskimi strategiami. Widać, że nie da się tego przyspieszyć, 
jeżeli nie będzie wcześniejszego dofinansowania. Jednak czy jest 
to tylko jedyna bariera? 
 Barierą technologiczną są testy w rzeczywistych warunkach 
użytkowania. Oglądaliśmy ciężarówkę wodorową, z ogniwami 
paliwowymi o mocy 900 koni mechanicznych i to auto według 
deklaracji producenta może przejechać 1000 kilometrów
na jednym tankowaniu. Auto jest gotowe do użytku, ale dopiero
w przyszłym roku rozpocznie fazę testów użytkowych. Tak samo 
wygląda sytuacja w przypadku lokomotyw czy pociągów 
wodorowych. Polska firma PESA rozwija swoją lokomotywę,
ale nadal pozostaje trochę w tyle do firm zachodnich, które już 
wdrożyły te rozwiązania, jednak nadal nie są one skomer- 
cjalizowane. Jednak na to wszystko potrzeba czasu. Średni czas 
testów użytkowych wynosi minimalnie od 2 do 3 lat. Drugą barierą 
jest bariera ekonomiczna – w tym aspekcie potrzebna jest większa 
konkurencja, która wpłynie na obniżenie kosztów. Jeszcze 
niedawno najtańszy był napęd elektryczny, drugi w kolejce był 
napęd paliwami kopalnymi, a najdroższy wodorowy. Natomiast już 
dziś wodór zamienił się miejscem z benzyną, ale wciąż droga jest 
infrastruktura wodorowa. 37
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