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KN ORLEN jako pierwsza firma paliwowa w Europie Środkowej zapowiedział osiągniecie neutralności emisyjnej do 2050 r. Taka strategia ma realne i mocne podstawy. Łącznie na inwestycje w tym
obszarze koncern planuje przeznaczyć ok. 25 miliardów złotych. W perspektywie 10 lat da to możliwość
zrealizowania ponad 60 projektów zwiększających
jego efektywność energetyczną.
Do 2030 r. koncern zamierza zredukować o 20 proc.
emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Strategię dążenia do neutralności emisyjnej PKN ORLEN oparł na czterech filarach:
efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej
energetyce, paliwach przyszłości oraz na zielonym
finansowaniu. Przede wszystkim będą to inwestycje zwiększające efektywność emisyjności obecnych
segmentów biznesowych, ale również rozwój nowych obszarów w zakresie paliw alternatywnych.

Odważna strategia

Eksperci są przekonani, że przyniesie to nie tylko wymierne oszczędności i korzyści samej Grupie ORLEN,
pozwalając jej stać się regionalnym w liderem zmian
w zakresie upowszechniania zielonej energii, ale także
środowisku naturalnemu i całej polskiej gospodarce.
– Plany PKN ORLEN są nie tylko bardzo ambitne, ale
też jak najbardziej realne. Mając na uwadze, jak dynamicznie w ostatnich latach rozwija się ten koncern i jak dobre
wyniki finansowe prezentuje, można bez sceptycyzmu patrzeć na jego strategiczne cele w dochodzeniu do neutralności emisyjnej – komentuje Maria Cholewińska, prezes Fundacji Instytut im. Kazimierza Promyka.
Prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek już we wrześniu podczas Forum Ekonomicznego 2020 oświadczył, że jako największa firma w regionie PKN ORLEN chce jeszcze mocniej zaangażować się w proces
osiągania neutralności klimatycznej i ma ku temu silne podstawy. Podkreślił, że realizacja planowanych
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przez PKN ORLEN przejęć pozwoli w pełni wykorzystać nowe możliwości, jakie niosą ze sobą globalne
trendy w energetyce i konsekwentnie budować wartość koncernu w długiej perspektywie.
– Jestem przekonany, że PKN ORLEN ma równe
szanse w rywalizacji z innymi narodowymi koncernami, jeśli chodzi o skuteczną realizację zielonej strategii – mówi Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im.
Adama Smitha. – Ponieważ jednak perspektywa roku
2050 jest dosyć odległa, a ciągle dokonuje się postęp
technologiczny, warto, by firma uszczegółowiała swoją strategię, czyli by wyznaczała cele odcinkowe i sposoby ich realizacji, a potem oceniała efekty działań na
poszczególnych etapach – radzi ekspert.

Inwestycje w biopaliwa

PKN ORLEN już teraz zajmuje pozycję lidera w regionie w obszarze biopaliw, którą jeszcze

wzmocni, realizując pięć znaczących inwestycji w HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy i biometan Dzięki temu do 2030 r. będzie
zwiększał produkcję biopaliwa o ok. 500 tys. ton
rocznie.
Cały czas koncern prowadzi prace w zakresie
rozwoju technologii pozyskiwania biopaliw z surowców celulozowych, olejów roślinnych, a także
produkcji biogazu. Inspiruje się przy tym doświadczeniami innych krajów, przede wszystkim technologii tzw. współuwodornienia olejów roślinnych na
skalę przemysłową. W zakładzie w Płocku będzie
implementowana nowoczesna technologia uwodornienia olejów roślinnych (HVO-Hydrotreated
Vegetable Oil) i zużytych tłuszczów (UCO – Used
Cooking Oil). Ta inwestycja wesprze przemysł i rolnictwo, pomagając wyprodukować w odpowiednich
ilościach oczekiwany przez UE zielony olej napę-
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dowy. Nowa instalacja HVO ułatwi także spełnienie przez koncern i Polskę wymogów unijnych dotyczących zwiększenia udziału biokomponentów
w produkcji paliw. Trwają analizy pozwalające ocenić możliwość produkcji bioetanolu z surowców
celulozowych oraz pozyskanie biokomponentów
zaawansowanych z innych źródeł.
– Cieszy fakt, że nasz lider na rynku paliwowym
wyznacza trendy i wskazuje kierunek rozwoju dla pozostałych koncernów działających w Polsce. Należy również pamiętać, że obecnie mamy ogromny postęp w zakresie rozwoju i zwiększenia dostępności OZE,
zwłaszcza energetyki wiatrowej, fotowoltaiki czy wykorzystania wodoru. Powstaje coraz więcej inwestycji związanych z tymi źródłami energii, a PKN ORLEN,
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angażując się w transformację energetyczną, również
będzie dążył do rozwoju – dodaje Marta Cholewińska
z Fundacji Instytut im. Kazimierza Promyka.

Energia z wodoru

Grupa ORLEN będzie rozwijała technologie wodorowe oraz rozbudowywała sieć dystrybucji paliw
alternatywnych. Dziś wytwarza ok. 45 ton wodoru na godzinę, z czego większość zużywana jest na
potrzeby procesów produkcyjnych. Grupa przystąpiła do realizacji hubu wodorowego we Włocławku
o mocy 600 kg/h, dzięki któremu zajmie wiodącą
pozycję na polskim rynku paliw wodorowych wykorzystywanych w transporcie. Podobny hub powstanie w biorafinerii w Trzebini a w kolejnym etapie

[Transformacja energetyczna]
w Płocku. Koncern chce zarówno magazynować, jak
i sprzedawać wodór nie tylko do autobusów, ale również do statków i promów, a nawet lokomotyw.

Na ważny, ogólny aspekt zamierzeń inwestycyjnych wpisujących się w strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej, na koniec zwraca uwagę Andrzej
Sadowski. – Warto, by PKN ORLEN traktował wszystkie
technologie wytwarzania zielonej energii komplementarne i by rozwijał je synchronicznie. Do dobrej synchronizacji
działań potrzebne są w Polsce także duże magazyny energii. Również w tym aspekcie PKN ORLEN ma szansę stać
się nie tylko koncernem multienergetycznym, ale i technologicznym. Przy tym upowszechniającym technologie
zeroemisyjne także w instytucjach i obiektach należących
do samorządów terytorialnych – konkluduje prezydent
Centrum im. Adama Smitha.

Moc z wiatru...

Realizacja planów rozwoju morskiej farmy wiatrowej
jest kluczowa nie tylko w kontekście strategii PKN ORLEN, zakładającej rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, ale także w procesie transformacji
całej polskiej energetyki. Blisko 1,2 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku, wraz z planowanymi inwestycjami w aktywa gazowe, mogłyby trwale zmienić miks
energetyczny w Polsce, zapewniając stabilność dostaw, przy znaczącej redukcji emisji.

Materiał przygotowany we wspópracy z PKN ORLEN

...i ze słońca

Do kluczowych inwestycji PKN ORLEN należy też budowa elektrowni fotowoltaicznej, wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na gruncie o powierzchni około 5 ha we Włocławku. Powstanie farma
o mocy około 2,5 MW, wytwarzająca w skali roku
2,5 GWh energii elektrycznej. Koncern inwestuje także w zeroemisyjne mikroinstalacje fotowoltaiczne,
na razie przede wszystkim na swoje potrzeby. Pilotażowo zamontował m.in. panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 180 kwh na dachach i wiatach 11 wybranych stacji paliw w Polsce.
Eksperci podkreślają, że choć zielony zwrot w energii związany jest z wysiłkiem i kosztami, jakie trzeba
będzie podjąć, to nie wolno zapominać, że to przede
wszystkim szansa na powstanie nowych gałęzi przemysłu, a co za tym idzie – setek tysięcy nowych
miejsc pracy. To wreszcie szansa na bardzo duży skok
jakościowy dla polskiej gospodarki i jej dynamiczny
rozwój.
– Nie wszystkie nowe trendy są złe. Warto zwrócić
uwagę na to, że epoka kamienia łupanego nie skończyła się dlatego, że skończyły się kamienie. Nadal mamy
kamienie, ale epoki tamtej już od dawna nie ma. Tak
samo jest z transformacją energetyczną. Musimy skorzystać z postępu technologicznego. Bardzo dobrym
hasłem jest „Zielony konserwatyzm”. W oparciu o to
hasło powinniśmy budować nowe gałęzie gospodarki.
Trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to pewna niewiadoma. Porównałbym to do skoku do basenu, który nie
jest jeszcze do końca wypełniony wodą. I tutaj upatrywałbym gigantycznej szansy dla wszystkich polskich
spółek energetycznych, by znalazły w tym basenie niszę dla siebie. Niszę, która stanie się ogromnym, prorozwojowym impulsem – uważa Marcin Roszkowski,
prezes Instytutu Jagiellońskiego.
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W stronę koncernu multienergetycznego
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Inwestycje PGNiG
w zieloną energię

P

GNiG dotychczas kojarzyło się głównie z produkcją i importem gazu ziemnego. Obecnie,
stając się firmą zieloną, wchodzi w nowy obszar,
którym są OZE. – Pozwoli nam to nie tylko na budowanie wartości spółki, na wzrost i stabilizację jej przychodów,
ale także na intensywniejsze włączenie się w transformację w kierunku gospodarki nisko i zeroemisyjnej – mówi
prezes Jerzy Kwieciński. Oznacza to dla koncernu produkcję znacznie większej ilości paliw pochodzących ze
źródeł odnawialnych oraz solidne wsparcie udziału
naszego kraju w Europejskim Zielonym Ładzie, w którym Polska chce mieć znaczącą pozycję.

Odnawialna energia

PGNiG zamierza zainwestować do 4 mld zł w OZE. Celem jest osiągnięcie mocy 900 MW. Stanie się więc jednym z największych producentów energii z tych źródeł. Nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej będzie
można wykorzystać przy produkcji wodoru, ale także
jako instalacje uzupełniające przy biometanowniach.
Kluczowymi projektami realizowanymi w ramach
budowy obszaru OZE będą:
• przejęcia projektów oraz stopniowe budowanie
własnych kompetencji deweloperskich w obszarze
energetyki wiatrowej i fotowoltaiki,
• opracowanie modelu franczyzowego dla inwestycji
w obszarze biometanu,

• przedsięwzięcia o charakterze badawczo-rozwojowym i innowacyjnym w obszarze wodoru i magazynowania energii.

Nowy program wodorowy

O wodorze powszechnie mówi się jako o paliwie przyszłości. Nie tylko bowiem LNG i CNG, ale też wodór
może być wykorzystywany w transporcie. Da się go
także użyć w procesie produkcji energii w sektorze
energetycznym. PGNiG postrzega go przede wszystkim jako szansę swojego rozwoju.
– Poprzez realizację zaplanowanych projektów wodorowych włączymy się w rozwój rynku paliw alternatywnych, a tym samym przyczynimy się do wypełnienia
przez Polskę celów polityki klimatycznej UE – informuje
prezes Jerzy Kwieciński.
Koncern zamierza na związane z tym prace badawcze wydać najmniej 31 mln zł w ciągu czterech kolejnych lat. W ramach stworzonego przez siebie programu wodorowego będzie realizować projekty specjalne:
• InGrid – Power to Gas zapewni produkcję „zielonego wodoru”. Będzie on wytwarzany z gazu
ziemnego przy wykorzystaniu energii słonecznej
i wiatrowej i dostarczany do firmowej stacji w Warszawie. Podjęte zostaną też próby wtłaczania mieszanki gazu i wodoru do sztucznej sieci gazowej
oraz testy dotyczące magazynowania wodoru
• HydtraTank to plan budowy specjalnej stacji badawczej, gdzie można będzie tankować samochody i autobusy zasilane tym rodzajem paliwa. Ma to
się przysłużyć rozwojowi gazomobilności w Polsce
• New Fuel Lab to projekt dotyczący rozbudowy laboratorium badającego wodór oraz jego mieszaniny. Będzie to pierwsza w Polsce taka placówka badawcza

Europejski sojusz

W październiku PGNiG przystąpiło do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (ECH2A). Sofot. PGNiG S.A.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dokonuje zielonego zwrotu, stawiając na rozwiązania spełniające wymogi neutralności klimatycznej. Włącza się tym samym w powszechny europejski trend.
Firmy Starego Kontynentu szeroko inwestują w badania i rozwiązania pozwalające pozyskać energię
ze źródeł odnawialnych i przyjazne dla środowiska
paliwa alternatywne. Działania koncernu w doskonały sposób wpisują się w realizację idei zrównoważonego rozwoju Polski.
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jusz ten został stworzony przez Komisję Europejską
w lipcu br. Ma wspierać tworzenie gospodarki opartej o czysty wodór. To platforma szerokiej współpracy przy tworzeniu całego wodorowego łańcucha wartości, która ma umożliwić zbudowanie w ciągu trzech
dekad wodorowego ekosystemu w Europie.
– To ważny krok PGNiG w kierunku realizacji naszych
strategicznych planów związanych z wodorem i kolejny przykład zaangażowania w rozwój rynku wodorowego.
Przyłączenie się do sojuszu stworzonego przez Komisję
Europejską pozwoli nam czerpać z wiedzy i doświadczenia obecnych w nim partnerów, realizujących już działania
związane z czystym wodorem. Aktywny udział w sojuszu
pozwoli nam także na realny wpływ na tworzenie unijnych
regulacji związanych z rozwojem technologii wodorowych,
na włączenie się w proces transformacji sektora energetycznego na poziomie europejskim – komentuje prezes
Kwieciński.
Do sojuszu ECH2A przystąpiło już ponad 250
przedsiębiorstw, wśród nich największe światowe
koncerny energetyczne, ale także przedsiębiorstwa
z wielu innych branż. Wśród członków są także instytucje rządowe i samorządowe, naukowe, finansowe,
a także organizacje pozarządowe.

Biometan w polskich domach

PGNiG ma w planach produkcję 4 mld metrów sześciennych biometanu w ciągu najbliższych 10 lat. Będzie on wykorzystywany w sieci gazowej i transporcie.
Koncern ocenia, że w Polsce jest olbrzymi potencjał rozwoju tego segmentu rynku. Produkcja biogazu może nawet dorównać rocznemu wydobyciu gazu
ziemnego w naszym kraju. Biometanownie powstają
tam, gdzie jest biomasa. Towarzyszyć im będą farmy
słoneczne i wiatrowe. Zakład powstanie praktycznie
w każdej gminie, bo koncern chce pozyskiwać bioma-

sę z rolniczych i miejskich źródeł.
Zdaniem wiceprezesa Zarządu PGNiG SA Jarosława Wróbla, inwestycje w biometan to konieczność. –
Jeżeli nie zapewnimy głównym gałęziom polskiego przemysłu sposobu funkcjonowania na bazie biometanu, czy
ogólnie biokomponentów, to te gałęzie z czasem będą
musiały się zamknąć. Nie dlatego, że technologicznie sobie nie poradzą, ale dlatego, że nie będą miały rynków
zbytu. Po prostu nie ulokują produkcji – uważa wiceprezes Wróbel.
PGNiG w pierwszym kwartale przyszłego roku
przedstawi konkretny model ekonomiczny z uwzględnieniem franczyzy umożliwiający stworzenie rynku
biometanu w Polsce. – Chcemy to robić z uwzględnieniem współpracy z lokalnymi biznesmenami, a jako
PGNiG specjalizować się głównie w organizacji rynku
i dystrybucji biometanu w sieciach, ponieważ na tym
znamy się najlepiej – informuje wiceprezes PGNiG.

Współpraca z Orlenem

Na początku września PKN ORLEN i PGNiG podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych inwestycji
w energetykę gazową i biogaz. Zawarty w tym liście
zakres wspólnych projektów obejmuje budowę elektrowni gazowej w Ostrołęce o mocy ok. 750 MW do
końca 2024 r. Zaangażowanie PGNiG i PKN ORLEN
w tę inwestycję miałoby charakter wspólnego przedsięwzięcia (joint venture). Projekt rozwoju biogazowni natomiast obejmuje prowadzenie analiz i prac rozwojowych, w tym akwizycje i rozbudowę testowych
biogazowni oraz uruchomienie pilotażowej produkcji. Budowa bazy technologicznej, naukowej, prawnej
i ekonomicznej ma pozwolić na stworzenie do końca
2025 r. ogólnopolskiej sieci biogazowni.
Materiał przygotowany we współpracy z PGNiG SA
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