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P KN ORLEN jako pierwsza firma paliwowa w Eu-
ropie Środkowej deklaruje dojście do neutral-
ności klimatycznej w 2050 roku.

Cztery filary strategii
W ramach dochodzenia do tego celu do 2030 roku 
koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych 
aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 
proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. 

Ogłoszona przez PKN ORLEN strategia dążenia do 
neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach:

• efektywności energetycznej produkcji,
• zeroemisyjnej energetyce,
• paliwach przyszłości, 
• zielonym finansowaniu.

Zaprezentowana przez koncern strategia neutralno-
ści emisyjnej to przełomowy dokument, definiujący 
podejście do biznesu w kolejnych dekadach. Global-
na transformacja energetyczna  jest olbrzymią szan-
są rozwojową dla Europy Środkowej. Jako największa 
firma w regionie PKN ORLEN chce jeszcze mocniej an-
gażować się w ten proces i ma ku temu silne podsta-
wy. W ostatnich latach spółka nie tylko intensywnie 
rozwija nowe obszary biznesowe, ale jest też liderem 
konsolidacji polskiego sektora energetyczno-pali-
wowego. Realizacja planowanych przez PKN ORLEN 
przejęć pozwoli w pełni wykorzystać nowe możliwo-
ści, jakie niosą ze sobą globalne trendy w energety-
ce i konsekwentnie budować wartość koncernu w dłu-
giej perspektywie.

PKN ORLEN zamierza objąć pozycję lidera trans-
formacji energetycznej w Europie Środkowej. Do 

2030 r. koncern zamierza zainwestować ponad 
25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję od-
działywania na środowisko i otwarcie na nowe mode-
le biznesowe. Strategia neutralności emisyjnej zosta-
ła oparta na filarach biznesowych, w których koncern 
już posiada szerokie doświadczenie i silną pozycję 
rynkową.

Inwestycje te obejmują zarówno działania w popra-
wę efektywności emisyjności obecnych segmentów 
biznesowych, jak również rozwój nowych obszarów. 
W ciągu 10 lat koncern zrealizuje ponad 60 projek-
tów zwiększających efektywność energetyczną obec-
nie istniejących aktywów produkcyjnych. W nowych 
projektach rafineryjnych i petrochemicznych wyko-
rzystywane będą najlepsze i najbardziej efektyw-
ne emisyjnie technologie. PKN ORLEN wzmocni tak-
że pozycję regionalnego lidera w obszarze biopaliw, 
realizując pięć znaczących inwestycji w tym zakresie. 
Pozwolą one w perspektywie 2030 roku na zwiększe-
nie produkcji o ok. 500 tys. ton biopaliw rocznie.

W ramach budowy nowych obszarów biznesowych 
koncern będzie koncentrował się na rozwoju nisko- 
i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, w tym przede 
wszystkim mocy wiatrowych oraz fotowoltaiki. Grupa 
ORLEN będzie rozwijała również technologie wodo-
rowe oraz rozbudowywała sieć dystrybucji paliw al-
ternatywnych. Inwestycje realizowane w ramach stra-
tegii neutralności emisyjnej będą współfinasowane 
m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju 
i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na 
europejskim rynku kapitałowym.

Dzięki dotychczasowym inwestycjom w efektyw-
ność energetyczną rafinerii w Płocku, czeskim Litvi-
novie i litewskich Możejkach, obecnie darmowymi 
uprawnieniami objętych jest ponad 80 proc. emisji 
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CO2 w tym segmencie działalności. Koncern posia-
da 1 GW nowoczesnych gazowych mocy wytwórczych 
oraz ponad 50 instalacji OZE o łącznej zainstalowanej 
mocy 450 MW. PKN ORLEN już dziś jest znaczącym 
producentem biopaliw w regionie, prowadząc prace 
między innymi nad rozwojem technologii pozyskiwa-
nia ich z surowców celulozowych, olejów roślinnych, 
a także produkcji biogazu. Koncern jest również w fa-
zie przygotowawczej do realizacji hubu wodorowego 
we Włocławku o mocy 600 kg/h, dzięki któremu zaj-
mie wiodącą pozycję na polskim rynku paliw wodoro-
wych wykorzystywanych w transporcie.

Morska energetyka wiatrowa
Przygotowując się do budowy morskiej farmy wia-
trowej, koncern konsekwentnie, zgodnie z harmono-
gramem, realizuje badania, pomiary, procesy ad-
ministracyjne i biznesowe. PKN ORLEN posiada już 
warunki przyłączenia do sieci, zakończył wstępne ba-
dania geotechniczne dna morskiego, a także konty-
nuuje pomiary wietrzności.

W lipcu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Gdańsku została dostarczona dokumentacja 
z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla ob-
szaru farmy. Badania niezbędne do przygotowania 
raportu środowiskowego trwały 17 miesięcy i obejmo-
wały swoim zasięgiem obszar ok. 323 km2. W ramach 
zakończonego postępowania PKN ORLEN wybrał do-
świadczonego doradcę technicznego, który przygotu-
je wstępny projekt morskiej farmy wiatrowej, projekt 
budowlany oraz dodatkowe analizy pozwalające pre-
cyzyjnie zaplanować i przeprowadzić proces budowy 
morskiej farmy wiatrowej.

Wybrany przez płocki koncern projektant to bry-
tyjska firma ODE (Offshore Design Engineering Ltd.), 
która ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży 
offshore. Firma projektuje morskie farmy wiatrowe dla 
największych koncernów i inwestorów na świecie. Re-
alizowane przez nią projekty obejmują zaprojektowa-
nie m.in. niemal 8 GW mocy na wodach Wielkiej Bry-
tanii, 3,2 GW na terenie mórz Europy Północnej oraz 
w innych częściach świata, gdzie powstaje kolejne 
2,6 GW mocy wytwórczych zaprojektowanych przez 
ODE. Istotny wpływ na wybór projektanta miało wy-
magane przez PKN ORLEN uwzględnienie w ramach 
przyszłej współpracy tzw. local content. 

Zgodnie z założeniami postępowania przetargo-
wego firma uwzględniła w ofercie współpracę z pol-
skimi kooperantami. Realizowany w ten sposób trans-
fer know-how to istotny element budowy potencjału 
polskiej branży offshore.

Podpisana z wykonawcą umowa obejmuje przede 
wszystkim przygotowanie szczegółowych projektów 

technicznych głównych urządzeń morskiej elektrowni 
wiatrowej. Opracowana dokumentacja będzie zawie-
rała m.in. analizy rozmieszczenia turbin oraz założe-
nia dotyczące przewidywanej produktywności farmy. 
Pomoże także doprecyzować harmonogram i koszto-
rys inwestycji. Wyniki pracy projektanta będą stano-
wić również wsparcie dla realizacji innych obszarów 
projektu jak pozyskanie finansowania i ubezpieczenia 
inwestycji. Z kolei opracowany projekt budowlany bę-
dzie podstawą do złożenia wniosku o pozwolenie na 
budowę morskiej farmy wiatrowej.

Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej 
PKN ORLEN prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, 
która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych 
o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, 
o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest 
ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyc-
kiego, na wysokości Choczewa i Łeby.
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Hub wodorowy
PKN ORLEN rozpoczął również proces wyboru wy-
konawcy hubu wodorowego we Włocławku, któ-
ry docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg 
doczyszczonego wodoru na godzinę. Inwestycja, 
obejmująca instalację produkcyjną, infrastrukturę 
logistyczną oraz dystrybucyjną, jest istotnym ele-
mentem wspierającym realizację strategii neutral-
ności emisyjnej Koncernu w obszarze paliw alter-
natywnych.

Wodór to paliwo przyszłości, które będzie znajdo-
wać szerokie zastosowanie nie tylko w transporcie, ale 

również w energetyce. Już teraz koncern intensyfikuje 
prace nad rozwojem technologii wodorowych, tak by 
od 2022 roku zajmować silną pozycję konkurencyj-
ną w tym segmencie. W pełnym wykorzystaniu szans 
rynkowych związanych z popularyzacją paliw alter-
natywnych wesprze PKN ORLEN także ogłoszone nie-
dawno przystąpienie koncernu do Europejskiego So-
juszu na rzecz Czystego Wodoru.

Hub wodorowy powstanie na terenie należącego 
do Grupy ORLEN zakładu ANWIL we Włocławku. Na 
pierwszym etapie moce produkcyjne instalacji będą 
wynosiły ok. 170 kg na godzinę, jednak jej konstrukcja 

KOMENTARZ
PKN ORLEN idzie w kierunku sprzyjania transformacji energetycznej Polski wpisanej w wyzwania polityki „Zielone-
go Ładu”. Chociaż Polska formalnie nie zadeklarowała jeszcze dojścia do neutralności klimatycznej, to działania i rzą-
du, i samego koncernu zmierzają właśnie w tym kierunku. Trzeba przy tym docenić fakt, że PKN ORLEN jest pierwszym 
koncernem paliwowym w Europie Środkowo-Wschodniej, który zadeklarował działania mające na celu osiągnięcie 
już znaczącej neutralności klimatycznej do 2030 roku – redukcję CO2 z aktywów rafineryjnych i petrochemicznych 
o 20 proc., a w sektorze wytwarzania energii - o 33 proc. Jest to nie tylko świetna deklaracja w kategoriach PR, ale  i po-
kazująca swego rodzaju „miękką siłę” Polski, która bywa ukazywana jako kraj „brudnej”, węglowej energetyki.
Koncern udowodnił więc, że z jednej strony dysponuje wiedzą i siłą ekonomiczną, pozwalającą mu rozwijać nowe kie-
runki działań, z drugiej zaś strony uzasadnia w praktyce sens poczwórnej fuzji, jaka dokonuje się na rynku paliwowym. 
Fuzja ta stanowi realizację najpoważniejszego projektu gospodarczego po 1989 roku, który wzmacnia bezpieczeństwo 
energetyczne Polski. Istotne jest także to, że koncern będzie dostarczał energię odpowiednio „czystą”, co jest ważne dla 
naszych firm eksportowych, by były konkurencyjne, mogąc wykazać się na innych rynkach certyfikatem czystej ener-
gii przy wytwarzaniu produktów.
PKN ORLEN słusznie bierze też pod uwagę fakt, że za ok. 10 lat połowa aut na polskich drogach będzie napędzana 
w inny sposób niż paliwem z nafty. Musi podążać i jak widać chce podążać za zmianami zachodzącymi na rynku mo-
toryzacyjnym. 

dr Dawid Piekarz, 
wiceprezes Instytutu Staszica,  

ekspert w zakresie bezpieczeństwa 
 ekonomicznego i energetycznego
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modułowa pozwoli na elastyczne zwiększanie pro-
dukcji wraz ze wzrostem popytu.

Wodór, który już teraz wytwarzany jest we Wło-
cławku w procesie elektrolizy, będzie doczyszczany 
do jakości paliwa transportowego metodą adsorpcji 
zmiennociśnieniowej (PSA). Wykorzystywany pro-
ces elektrolizy daje możliwość docelowej produkcji 
tzw. zielonego, bezemisyjnego wodoru. Jest to moż-
liwe dzięki zasileniu elektrolizera energią elektryczną 
pochodzącą z odnawialnych źródeł, już obecnie roz-
wijanych i wdrażanych przez Grupę ORLEN.

Paliwo, na pierwszym etapie dystrybucji, będzie 
przeznaczone przede wszystkim dla transportu pu-
blicznego i towarowego. Koncern podpisał już kilka 

porozumień z samorządami (w tym z Górnośląsko-
-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem 
Komunalnym i Miejskim Przedsiębiorstwem Komuni-
kacyjnym w Krakowie oraz Miastem Płock), będącymi 
potencjalnymi odbiorcami wodoru. Zakończenie in-
westycji planowane jest w pierwszym półroczu 2022.

Oprócz hubu wodorowego we Włocławku i podob-
nej inwestycji planowanej w Płocku, Koncern rozwija 
również technologie wodorowe w biorafinerii ORLEN 
Południe w Trzebini. Rozpoczęcie produkcji wodoru 
w jakości paliwa transportowego planowane jest tam 
już w 2021 roku.

Materiał przygotowany we wspópracy z PKN ORLEN

KOMENTARZ
PKN ORLEN nie ma wyjścia, musi iść w tym kierunku, w którym idzie cała Europa. Bo czy nam się nowe trendy globalne 
podobają, czy nie, Polska musi się w nie wpisać – oczywiście możliwie mądrze. 
Globalne koncerny paliwowe najpóźniej za dwadzieścia kilka lat nie będą już koncernami paliwowymi takimi, jakie dziś 
znamy – zmierzamy bowiem w kierunku elektro- i wodoromobilności, które należy rozwijać równolegle.
W osiąganiu neutralności klimatycznej, emisyjnej oraz budowaniu alternatywnych źródeł energii nie ma nic złego ani 
dla PKN ORLEN i innych firm paliwowych, ani dla krajowej gospodarki. Ważne, by idąc w tę stronę, spełniać określo-
ne kryteria, uwzględniając nasz narodowy interes. Takim istotnym kryterium jest rachunek ekonomiczny oraz wykorzy-
stanie w możliwie szerokim zakresie polskiej myśli technicznej. PKN ORLEN właśnie to robi, a sprzyja temu wchłania-
nie innych firm. Koncern zwiększa potencjał i skalę działania, co przekłada się na jego możliwości finansowe do dalszej 
ekspansji. Na naszych oczach powstaje więc poważny gracz multienergetyczny – nie tylko w Polsce, ale w całym regio-
nie. Nowym wyzwaniom mogą sprostać bowiem tylko duże podmioty o zdywersyfikowanym profilu działalności oraz 
o zdywersyfikowanych źródłach przychodów, dysponujące własnymi centrami kompetencyjnymi oraz budujące tzw. 
inteligentne specjalizacje oraz odporne na różne zawirowania zewnętrzne.

dr Marian Szołucha, 
ekonomista, Akademia Finansów  

i Biznesu Vistula
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G rupa LOTOS pokazuje, jak powinny przekształ-
cać się polskie firmy z sektora rafineryjnego, by 
sprostać wyzwaniom dotyczącym zielonej ener-

gii i jednocześnie być współtwórcą rozwoju gospodar-
ki i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W obliczu nowej polityki klimatycznej UE przed gi-
gantycznym wyzwaniem stanął przemysł rafineryjny. 
Już wkrótce radykalnie zmaleje popyt na paliwa płyn-
ne. To wynik redukcji emisji CO2, zwiększenia efektyw-
ności energetycznej, wzrostu znaczenia paliw alterna-
tywnych i odnawialnych źródeł energii.

Alternatywne paliwa 
Grupa LOTOS prowadzi projekty z zakresu wodoru i elek-
tromobilności, CNG czy LNG. W II kwartale 2020 roku za-
kończono studium wykonalności projektu budowy ter-
minala LNG małej skali w Gdańsku. Inwestycja umożliwi 
wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim 
i lądowym. Natomiast głównym kierunkiem prac jest wo-
dór, określany mianem paliwa przyszłości. Dlatego też 
LOTOS szuka nowych szans biznesowych w tym obsza-
rze. Przykładem jest podpisany w listopadzie 2019 roku 
list intencyjny w zakresie współpracy intensyfikującej 
prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodo-
ru w transporcie samochodowym z Toyota Motor Poland. 

W działania te wpisuje się również projekt badaw-
czo-rozwojowy, dotyczący elektrolizerów i ich integracji 
w rynku energii, uruchomiony z Polskimi Sieciami Elek-
troenergetycznymi. 

Opublikowana w lipcu Strategia wodorowa UE na-
kreśla kierunek, w którym będzie rozwijał się rynek wo-
dorowy, oraz etapy tego rozwoju. – Patrząc z perspek-
tywy najbliższych lat, które naszym zdaniem będą 
kluczowe dla zbudowania fundamentów rozwoju rynku 
wodorowego, główne wyzwania stojące przed nami to 
określenie mechanizmów wsparcia dla podmiotów, któ-
re zdecydują się na inwestycje w technologie produkcji 
i wykorzystania wodoru. Od strony rynku detalicznego 
ważne jest uregulowanie formalne kwestii rozwoju in-
frastruktury tankowania wodoru. Brak przepisów wyko-
nawczych i szczegółowych wymogów technicznych dla 
tego typu urządzeń utrudnia planowanie budowy sta-
cji ładowania wodoru. Podobnie jak w przypadku elek-
tromobilności, bardzo istotna jest stymulacja popytu na 
wodór i budowa mechanizmów korzyści, które zachęcą 

przyszłych użytkowników do zainteresowania się po-
jazdami z ogniwami paliwowymi – mówi Paweł Jan Ma-
jewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Projekt PURE H2
Ważnym elementem zielonej strategii grupy jest pilotażo-
wy projekt PURE H2,  w ramach którego LOTOS chce zbu-
dować instalację do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 
zainstalować dwie stacje ładowania pojazdów wodorowych 
(w Gdańsku i Warszawie). Projekt pozwoli na zebranie prak-
tycznych doświadczeń, które zostaną wykorzystane do roz-
woju kolejnych punktów ładowania pojazdów wodorem. 

Nie jest to jednak jedyny kierunek, w którym LOTOS 
zamierza rozwijać się w obszarze produkcji i wyko-
rzystania tzw. paliwa przyszłości. – Nasze prognozy 
pokazują, że zapotrzebowanie na wodór w pierwszej 
kolejności będzie pochodziło z rynku transportu miej-
skiego. Z tego względu nawiązaliśmy relacje i podpi-
saliśmy listy intencyjne o współpracy z samorząda-
mi takich miast jak Gdańsk, Gdynia, Tczew, które chcą 
budować flotę autobusów zasilanych ogniwami pa-
liwowymi. Spodziewamy się, że rozwój wodorowego 
transportu miejskiego pomoże wygenerować „masę 
krytyczną” zapotrzebowania na wodór, która pozwoli 
na rozwój infrastruktury tankowania dla kolejnych ryn-
ków, takich jak pojazdy ciężarowe i osobowe – tłuma-
czy prezes Paweł Majewski.

Pomorska Dolina Wodorowa
Ze względu na swoje położenie geograficzne i kompe-
tencje Grupa LOTOS zaangażowała się również w prace 
nad stworzeniem Pomorskiej Doliny Wodorowej, której 
celem jest wprowadzenie wodoru do komunikacji auto-
busowej, transportu kolejowego oraz transportu mor-
skiego (żegluga pasażerska typu „short sea” – połą-
czenie Trójmiasto–Hel). Inicjatywa ta ma wygenerować 
lokalny rynek wodoru o klasie czystości 5.0 o wielkości 
docelowej 2 tys. ton (do 2030 roku).

– Współpracujemy też z polskimi instytucjami nauko-
wymi nad projektami, które mają podnieść efektywność 
wytwarzania czystego wodoru. Liczymy na to, że projek-
ty te pozwolą nam znaleźć się w gronie liderów polskie-
go rynku wodorowego – dodaje prezes Paweł Majewski.

Materiał przygotowany we współpracy z Grupą LOTOS
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