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Agenda
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PKN ORLEN – cele strategiczne i nowe kierunki biznesowe

PKN ORLEN 

Kierunki transformacji energetycznej z wykorzystaniem wodoru i morskich 

farm wiatrowych

Podsumowanie



3

Zgodnie z Strategią Grupy ORLEN 2030 +, morska energetyka wiatrowa i 

wodór jest jednym z głównych obszarów napędzających rozwój Koncernu 

Logika strategiczna Główne segmenty i obszary biznesowe

Maksymalizacja 

wyników

Strategiczny rozwój

Inwestowanie w przyszłość

Wydobycie Rafineria
Detal 

paliwowy
Dystrybucja 

energii / gazu

Nowa 

mobilność

Detal poza 

paliwowy
Petrochemia

Energetyka 

odnawialna

Energetyka 

gazowa

Technologie 

wodorowe Recycling

H2

B+R 

i cyfryzacja

Dynamiczny rozwój 

w obszarze energetyki odnawialnej, 

a w szczególności 

w morskiej energetyce wiatrowej

Nabywanie unikatowych 

kompetencji wodorowych. 

Lider wodorowy do 2030
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PKN ORLEN – Inwestowanie w przyszłość
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Mapa sytuacyjna potencjalnych koncesji MEW w polskiej wyłącznej 

strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim

lokalizacja koncesji MFW Baltic Power

koncesje wydane morskich farm wiatrowych

potencjalne koncesje morskich farm wiatrowych, możliwe do pozyskania w postępowania rozstrzygających

Wydane koncesje morskich farm wiatrowych

1 Bałtyk II Polenergia + Equinor 600 MW

2 Bałtyk III Polenergia + Equinor 600 MW

3 B-Wind OceanWinds 200 MW

4 C-Wind OceanWinds 200 MW

5 Baltica 2 PGE + Orsted 1500 MW

6 Baltica 3 PGE + Orsted 1045 MW

7 Baltic Power PKN ORLEN + NPI 1200 MW

8 Baltic II RWE 350 MW

9 Bałtyk I Polenergia + Equinor 1560 MW

10 Baltica 1 PGE + Orsted 900 MW

Potencjał nowych koncesji w Polsce

11 lokalizacji - ok. 7- 9 GW (pierwsze estymacje)
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Rozwój segmentu morskich farm wiatrowych oraz technologii 

wodorowych w GK ORLEN

Morska energetyka 

wiatrowa

Technologie 

wodorowe

• Morskie farmy wiatrowe to strategiczny element rozwoju segmentu 

energetycznego w GK ORLEN 

• Cel budowy ponad 2,5 GW mocy w  OZE zgodnie ze Strategią 2030

• Duży potencjał analizowanych rynków dla rozwoju projektów morskich farm 

wiatrowych w regionie Morza Bałtyckiego do 2030 r.

 Polska do 9 GW w 11 lokalizacjach

 Litwa, Łotwa, Estonia - jeszcze większy potencjał 

• Wodór jest rozpatrywany jako przyszłe strategiczne paliwo alternatywne w GK 

ORLEN

• Budowa hubów wodorowych w Trzebini  Płocku i Włocławku

• HYDROGEN EAGLE – projekt infrastrukturalny dla Polski Czech i Słowacji

• Współpraca z aglomeracjami miejskimi nad wdrożeniem wodorowego transportu 

publicznego

• Pilotaż wodorowej lokomotywy manewrowej z PESA

• Produkcja paliw syntetycznych e-metanolu oraz amoniaku

Bieżące kierunki 

rozwoju
Działania strategiczne

Potencjalne nowe 

strumienie biznesowe

Morska energetyka 

wiatrowa
Technologie 

wodorowe

Wielkoskalowa produkcja zielonego wodoru 

z morskich farm wiatrowych w krajach regionu Morza Bałtyckiego 

(Polska, Litwa, Łotwa i Estonia)

3 modele funkcjonowania:

• Produkcja H2 in situ przy morskich farmach wiatrowych i dystrybucja 

do sieci wodorowej 

• Produkcja wodoru w systemie rozproszonym przy dużych 

jednostkach przemysłowych 

• Produkcja wodoru przy offshore z konwersją do amoniaku, paliw 

syntetycznych, e-metanolu, 

synergia

know-how
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Kontekst regionalny  

European Hydrogen Backbone –– strategiczna infrastruktura przesyła wodoru 

• Paneuropejska koncepcja rozwoju sieci rurociągów wodorowych w całej UE zainicjowana przez europejskich OSP gazu ziemnego (w tym

Gaz-System)

• Na lata 2030 – 2040 planowana jest budowa podmorskiego rurociągu wodorowego, który będzie zlokalizowany w rejonie Morza Bałtyckiego,

w niewielkiej odległości od obszarów lokalizacji wind offshore (alternatywa dla gazociągu Nord Stream 2).

• Zgodnie z dokumentem, od 2037 roku gazociąg Baltic Pipe będzie transportować wyłącznie wodór.

• Prognozy rynkowe zawarte w dokumencie zakładają, że dominującym sektorem produkcji zielonego wodoru będzie morska

energetyka wiatrowa
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Projekt Hydrogen Eagle to flagowy projekt budowy infrastruktury wodorowej w 

Polsce, Czechach i Słowacji

Najważniejsze 

parametry 

projektu:
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Kierunek Green Deal Europy do neutralności emisyjnej stawia nowe wyzwania przed przemysłem 

rafineryjnym petrochemicznym i chemicznym. Pakiet „Fit for 55” jest tego przykładem.

Wyzwania w obszarze gospodarki wodorowej 

Redukcja emisyjności w paliwach 
transportowych - udział paliw odnawialnych 

13% do 2030 roku

Wodór do celów 
pozapaliwowych w 
50% z OZE do 2030

Cele obligatoryjne w 
zakresie infrastruktury 
dla paliw 
alternatywnych 

Wprowadzenie taksonomii 
określającej progi 

emisyjności

Nowy cel 2,6% paliw RFNBO 
(Renewable Fuels of Non-

Biological Origins) w paliwach 
transportowych do 2030 roku

• Technologie produkcji wodoru zero i 

niskoemisyjnego elektroliza, zgazowanie, piroliza)

• Technologie produkcji paliw syntetycznych (Fisher-

Tropsch, metanizacja, produkcja e-metanolu, 

zielonego amoniaku)

• Magazyny energii

• Technologie wychwytu i utylizacji CO2 (CCU)
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 Spółki GK ORLEN są stroną drugiego w Europie, po Wielkiej Brytanii,

porozumienia sektorowego polegającego na zawarciu pomiędzy kluczowymi

interesariuszami z sektora Morskich Farm Wiatrowych (przedstawicielami rządu,

inwestorami, podmiotami łańcucha dostaw, portami krajowymi, organizacjami

branżowymi, itd.) umowy mającej na celu wsparcie rozwoju morskiej energetyki

wiatrowej, w tym łańcucha lokalnego dostaw.

 Porozumienie zawiera cele strategiczne w zakresie rozwoju MFW w Polsce oraz

działania poszczególnych stron (w tym rządu, inwestorów) mające prowadzić do ich

osiągnięcia.

 W sierpniu PKN ORLEN zawarł strategiczne partnerstwo z firmą GE Renewable Energy,

działającym na wielu rynkach światowych, producentem turbin do morskich elektrowni

wiatrowych. Współpraca z koncernem GE, ma wesprzeć Grupę ORLEN, ale również

rozwój geograficzny Morskich Farm Wiatrowych w akwenie Morza Bałtyckiego. Poprzez

realizację porozumienia, GE Renewable Energy ma dążyć do rozbudowy swoich

zdolności produkcyjnych w Polsce.

 W październiku planowane podpisanie Porozumienia Wodorowego w Polsce

Porozumienie 

sektorowe na 

rzecz rozwoju 

MFW w Polsce

Partnerstwo 

technologiczne                              

z General Electric

Sektorowe porozumienie na rzecz rozwoju Morskiej Energetyki 

Wiatrowej i porozumienie PKN ORLEN z General Electric
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1.PKN ORLEN dąży do neutralności emisyjnej co wiąże się 

z transformacją energetyczną zarówno w obszarze 

produkcyjnym jak też w obszarze paliw transportowych

2.W zakresie działalności PKN ORLEN jest wytwarzanie 

i dostarczanie wodoru zarówno dla potrzeb transportu, jak 

też lokalnych rozwiązań obniżających emisyjność 

3. PKN ORLEN  chce wykorzystać synergię pomiędzy 

morskimi farmami wiatrowymi a produkcją zielonego 

wodoru

4. Posiadamy kompetencje w zakresie technologii 

wodorowych, które zdobyliśmy przy wieloletniej obsłudze 

instalacji rafineryjnych i chemicznych

Podsumowanie
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