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Paliwo wodorowe z Grupy ORLEN zasili komunikację miejską w
Krakowie

PKN ORLEN uruchomi? w Krakowie swoj? pierwsz? w Polsce mobiln? stacj? tankowania
wodoru. Wodór pochodz?cy z biorafinerii Grupy ORLEN w Trzebini, b?dzie nap?dza?
ogniwa autobusu zeroemisyjnego testowanego w krakowskiej komunikacji miejskiej. Po
pe?nym zatankowaniu wodoru b?dzie móg? on przejecha? do 350 km. To ju? kolejna
inwestycja, która wpisuje si? w og?oszon? w tym roku strategi? wodorow? Grupy
ORLEN. Do 2030 roku na realizacj? projektów wodorowych Koncern przeznaczy 7,4 mld
z?. W przysz?ym roku otwarte zostan? kolejne dwie stacje wodorowe w Polsce, które
b?d? dost?pne dla wszystkich u?ytkowników pojazdów nap?dzanych paliwem
wodorowym.

- Konsekwentnie realizujemy zadania, które zapewnią Polakom bezpieczeństwo energetyczne, a koncernowi
stabilny, długofalowy rozwój i silną pozycję w Europie. Wzmacniamy kompetencje w obszarze paliw
alternatywnych, w tym wodoru, który będzie odgrywał coraz większą rolę w rozwoju motoryzacji i jest
uważany za jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Planowane inwestycje wodorowe w
horyzoncie strategii do 2030 roku uplasują nas jako lidera i partnera pierwszego wyboru w budowaniu
gospodarki wodorowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególnie duży potencjał dla tego paliwa widzimy

w transporcie publicznym. Pierwszą mobilną stację uruchomiliśmy w Krakowie, a nasze plany zakładają
budowę kolejnych nie tylko w Polsce, ale także za granicą – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN
ORLEN.

Stacja tankowania wodoru zosta?a uruchomiona w Krakowie, w zajezdni autobusowej. Dostawy
tego ekologicznego paliwa odbywaj? si? z rafinerii w Trzebini, nale??cej do spó?ki ORLEN
Po?udnie, za pomoc? „bateriowozu”, czyli kontenera ze zbiornikami, w którym jest
zmagazynowane 400 kg wodoru. To ilo??, która pozwala zatankowa? do pe?na miejski autobus
wodorowy ponad 11 razy.
Autobus wodorowy, z którego b?d? mogli korzysta? mieszka?cy Krakowa, to pojazd ca?kowicie
zeroemisyjny, który „emituje” jedynie par? wodn?. Jest wyposa?ony w ogniwo wodorowe o
mocy 70 kW i 5 zbiorników wodoru o ??cznej pojemno?ci ponad 35 kg. Autobus mo?e
przejecha? na jednym pe?nym tankowaniu do 350 km.
Inwestycja zrealizowana przez PKN ORLEN we wspó?pracy z Miejskim Przedsi?biorstwem
Komunikacyjnym w Krakowie b?dzie wspiera? rozwój ekologicznego, zeromisyjnego transportu
publicznego w stolicy Ma?opolski, poprawiaj?c jako?? ?ycia jej mieszka?ców. Do tej pory
koncern podpisa? listy intencyjne o wspó?pracy z ponad 20 polskimi miastami i 6
przedsi?biorstwami, które s? potencjalnymi odbiorcami produkowanego przez Grup? ORLEN
wodoru. Ponadto, w maju br. podpisane zosta?o porozumienie o strategicznej wspó?pracy z
firm? Alstom przy dostawach bezemisyjnych, ekologicznych poci?gów i paliwa wodorowego dla
publicznego transportu kolejowego.
Zgodnie ze strategi? wodorow?, do 2030 r. koncern przeznaczy 7,4 mld z? na inwestycje w
wodór oparty o odnawialne ?ród?a energii i technologi? przetwarzania odpadów komunalnych.
Dzi?ki temu blisko po?owa wytwarzanego w Grupie ORLEN wodoru b?dzie nisko- i
zeroemisyjna. W ci?gu najbli?szych 8 lat Grupa ORLEN stworzy sie? ponad 100 stacji
tankowania wodoru, z których b?d? mogli korzysta? kierowcy w Polsce, Czechach i na
S?owacji. W Polsce powstanie ok. 57 stacji, na S?owacji ok. 26, a w Czechach ok. 28.
Obecnie koncern posiada ju? dwie stacje tankowania wodoru w Niemczech. W tym roku
korzysta? b?dzie mo?na z kolejnych czterech: trzech w Czechach i jednej w Polsce, w
Krakowie, dedykowanej dla pojazdów komunikacji miejskiej. Z kolei w 2023 r. planowane jest
otwarcie publicznych stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach, które b?d? dost?pne dla
wszystkich u?ytkowników pojazdów wodorowych. W trakcie post?powa? przetargowych s?
kolejne stacje w Wa?brzychu, Pile i W?oc?awku.
Do 2030 roku Grupa ORLEN zbuduje tak?e 10 hubów wodorowych w Polsce i za granic?.
Pierwszy hub wodorowy, o wydajno?ci ok. 50 kilogramów wodoru jako?ci automotive na
godzin?, zosta? uruchomiony ju? w zesz?ym roku w Trzebini. Obecnie produkuje wodór z gazu
ziemnego, z przeznaczeniem dla transportu, a docelowo wytwarzany b?dzie w nim wodór
niskoemisyjny pochodz?cy z biometanu. Grupa ORLEN ju? rozpocz??a prace przygotowawcze
w tym zakresie.
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