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Kierunki rozwoju regulacji Kierunki rozwoju regulacji 
dotyczących infrastruktury dotyczących infrastruktury 
do transportu wodorudo transportu wodoru
Przyszłość wykorzystywania wodoru jako nośnika energii, w tym w szczególności  
w kontekście transformacji energetycznej, znalazła się w ostatnim czasie w centrum 
zainteresowania zarówno unijnych, jak i polskich decydentów. Wyrazem tego jest  
m. in. komunikat Komisji Europejskiej z 8 lipca 2020 r. „Strategia w zakresie wodoru 
na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”1 oraz projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 
2030 r., będący przedmiotem niedawnych konsultacji publicznych2. Realizacja polityki 
wodorowej niewątpliwie będzie wymagała różnego rodzaju zmian legislacyjnych, 
bowiem w chwili obecnej rynek wodoru nie jest w żaden sposób regulowany, czy to 
przez prawo unijne, czy też prawo polskie. 

Problem braku odpowiednich ram 
prawnych dla działalności związanej 
z wodorem dotyczy m. in. funkcjono-
wania infrastruktury do transportu wodo-
ru. Wprawdzie art. 1 dyrektywy 2009/73/
WE3 wskazuje na objęcie wynikającymi 
z niej zasadami, w sposób niedyskrymi-
nacyjny, także biogazu, gazu z biomasy 
oraz innych rodzajów gazu, w zakresie 
w jakim mogą być one wprowadzane do 
systemu gazowego i bezpiecznie nim 
transportowane. Trudno jednak przyjąć, 
że już w 2009 r. celem ustawodawcy 
unijnego było tworzenie takich samych 
warunków wykorzystywania sieci gazo-
wych do transportu wodoru, jak w przy-
padku gazu ziemnego. Niezależnie od 

powyższego, brak odpowiednich regu-
lacji na poziomie krajowym. W szcze-
gólności, transport wodoru nie podlega 
obecnie przepisom ustawy Prawo ener-
getyczne4. Niniejszy artykuł ma na celu 
omówienie kilku potencjalnych kierunków 
rozwoju regulacji dotyczących infrastruk-
tury wodorowej w kontekście potrzeb 
oraz możliwości transportu wodoru za 
pomocą rurociągów i ich sieci.

Na obecnym etapie rozwoju rynku 
wodoru, jego użycie będzie zapewne 
w dalszym ciągu następować w tym 
samym miejscu co instalacje wytwór-
cze, bądź w niewielkiej odległości od 
nich (przy wykorzystaniu rurociągów łą-
czących bezpośrednio wytwórcę z od-

biorcą). Jednak wraz ze wzrostem po-
pytu (np. upowszechnieniem rozwiązań 
power-to-gas, wykorzystaniem wodoru 
przy produkcji stali, czy wdrażaniem 
rozwiązań wodorowych w sektorze 
morskim i lotniczym) znaczenie trans-
portu wodoru na większe odległości bę-
dzie rosło. Związana z tym infrastruk-
tura może być tworzona od podstaw 
na potrzeby wodoru. Przy zapewnieniu 
odpowiednich ram regulacyjnych moż-
liwe jest jednak także wykorzystanie do 
wspomnianych celów istniejących sieci 
gazu ziemnego. 

W tym kontekście rozważać można 
dwa sposoby wykorzystania infrastruk-
tury gazowej. Po pierwsze, może ona 
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służyć do przesyłania bądź dystrybu-
cji mieszaniny gazu ziemnego i wodoru 
(powstałej w wyniku tzw. blending’u, tj. 
dodania domieszki wodoru do paliwa ga-
zowego), co - przynajmniej w początko-
wym okresie rozwoju rynku - stanowiłoby 
środek stymulowania popytu na nisko-
emisyjny wodór5. Abstrahując od potrze-
by analizy technicznej wpływu mieszania 
gazu ziemnego i wodoru na poszczegól-
ne elementy sieci gazowych oraz insta-
lacje odbiorcze, umożliwienie transportu 
tego rodzaju mieszaniny wymagać bę-
dzie zmian prawnych. Parametry jako-
ściowe paliw gazowych przesyłanych 
sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi, 
określone w rozporządzeniu w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowa-
nia systemu gazowego6, nie pozwalają 
bowiem obecnie na dodawanie wodoru 
do paliwa gazowego transportowane-
go tymi sieciami. Brak również określe-
nia wymagań technicznych w zakresie 
przyłączania do sieci gazowych insta-
lacji wytwarzania wodoru. Wątpliwości 

może budzić ponadto kwalifikacja kosz-
tów ewentualnego dostosowywania sieci 
do potrzeb transportu mieszaniny gazu 
ziemnego i wodoru (tzw. retrofitting) ja-
ko kosztów uzasadnionych działalności 
w zakresie przesyłania, bądź dystrybucji 
paliw gazowych, uwzględnianych przy 
kalkulacji stawek taryfowych za przesył 
lub dystrybucję gazu ziemnego. Kwe-
stie te wymagałaby uregulowania, by 
stworzyć ramy prawne dla wprowadza-
nia wodoru do istniejących sieci gazu 
ziemnego. Można przy tym zakładać, 
że - przynajmniej częściowo - nastąpi 
to w ramach planowanego przez Ko-
misję Europejską przeglądu i rewizji dy-
rektywy 2009/73/WE, dla których Komi-
sja uruchomiła 26 marca br. konsultacje 
publiczne7. Określenie na poziomie unij-
nym np. maksymalnego udziału wodoru 
w transporcie paliw gazowych sieciami 
przesyłowymi niewątpliwie ułatwiałoby 
uzgodnienie pomiędzy operatorami tech-
nicznych kwestii wymiany transgranicz-
nej w umowach międzyoperatorskich, 

zawieranych na podstawie rozporządze-
nia Komisji 2015/7038. 

Niezależnie od powyższego, ele-
menty sieci gazowych mogą być wy-
korzystywane do transportu samego 
wodoru po ich przekształceniu w infra-
strukturę wodorową (tzw. repurposing). 
Kwestia ta jest o tyle istotna, że we-
dle szacunków operatorów systemów 
przesyłowych gazu ok. 70% przyszłych 
transeuropejskich sieci przesyłania wo-
doru mogą stanowić przekwalifikowane 
rurociągi gazu ziemnego9. Wymaga to 
jednak stworzenia przejrzystych ram 
prawnych dla wyłączania elementów 
infrastruktury gazowej z regulowanej 
bazy aktywów przesyłowych. W szcze-
gólności, dotyczy to identyfikacji tych 
elementów infrastruktury, które mo-
gą zostać przekształcone w sieć wo-
dorową, z uwzględnieniem aspektów 
technicznych oraz analizy kosztów 
i korzyści10. Ich ewentualne przekwali-
fikowanie, bądź zbycie przez operatora 
– powinno znajdować odzwierciedlenie 
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w wartości regulacyjnej jego aktywów, 
nie prowadząc do negatywnych konse-
kwencji finansowych dla użytkowników 
systemu gazowego. Proces identyfika-
cji tych elementów powinien być przy 
tym transparentny, tak by wytwórcy oraz 
odbiorcy wodoru dysponowali niezbęd-
nymi informacjami odnośnie lokalizacji 
i parametrów przyszłej infrastruktury do 
transportu wodoru przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych. Z tego wzglę-
du określenie fragmentów sieci nadają-
cych się do przekwalifikowania mogłoby 
następować w ramach przygotowywa-
nia przez operatorów planów rozwoju, 
w tym w szczególności dziesięciolet-
nich planów rozwoju sieci przesyłowych 
o zasięgu wspólnotowym, i podlegać 
konsultacjom rynkowym.

Istotnym zagadnieniem, które wy-
magać będzie uregulowania wraz ze 
wzrostem zapotrzebowania na wodór, 
są również zasady funkcjonowania i za-
rządzania sieciami wodorowymi. Nie-
wykluczone są w tym zakresie różne 
rozwiązania prawne. W szczególności, 
funkcję operatorów tychże sieci mogły-
by pełnić podmioty wykonujące obecnie 
zadania operatorów systemów gazo-
wych. W tym kierunku może zmierzać 
rewizja dyrektywy 2009/73/WE. Należy 
jednak zauważyć, że umożliwienie ope-
ratorom gazowym zarządzania infra-
strukturą wodorową wymagać będzie 
na poziomie krajowym zmiany zasad 
unbundling’u, wynikających z art. 9d 
ustawy Prawo energetyczne, zgodnie 
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z którymi operatorzy systemów przesy-
łowych powinni pozostawać niezależni, 
pod względem formy prawnej i organi-
zacyjnej oraz podejmowania decyzji, 
od wykonywania innych działalności 
niezwiązanych z przesyłaniem, dystry-
bucją lub magazynowaniem paliw gazo-
wych, tudzież skraplaniem lub regazy-
fikacją gazu ziemnego (a w przypadku 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
- od działalności niezwiązanych z dys-
trybucją paliw gazowych). Jednocze-
śnie, działalność operatorów gazowych 
w zakresie transportu wodoru powinna, 
jak się wydaje, pozostać działalnością 
regulowaną i podlegać analogicznym 
wymogom regulacyjnym, jak w przy-
padku przesyłania (dystrybucji) gazu 

ziemnego. Odnosi się to do takich obo-
wiązków, jak rozdział od wytwarzania 
i obrotu wodorem, zapewnienie dostępu 
stron trzecich do infrastruktury wodo-
rowej, przedstawianie taryf za transport 
wodoru do zatwierdzenia przez organ 
regulacyjny, czy publikacja informacji 
potrzebnych uczestnikom rynku. Istot-
na w tym zakresie będzie także zasa-
da unbundling’u księgowego, chroniąca 
przed subsydiowaniem skrośnym po-
między działalnością dotyczącą gazu 
ziemnego oraz tą dotyczącą  wodoru. 

Ustawodawca unijny bądź krajowy bę-
dzie musiał wreszcie rozstrzygnąć, czy 
wspomniane zasady obowiązywać ma-
ją również inne podmioty prowadzące 
działalność w zakresie transportu wo-
doru za pomocą dedykowanej infra-
struktury. Wydaje się, że powinno to 
dotyczyć operatorów wszelkich syste-
mów wodorowych, które tworzone są 
nie w celu zaopatrywania konkretnego, 
z góry oznaczonego odbiorcy, lecz nie-
oznaczonego kręgu odbiorców11. Jed-
nocześnie, nie wyklucza to pozosta-
wienia poza zakresem regulacji, bądź 
zwalniania spod jej wymogów w drodze 
decyzji organu regulacyjnego już ist-
niejącej infrastruktury wodorowej oraz 
gazociągów służących potrzebom lo-

kalnym bądź indywidualnemu odbior-
cy (na wzór przepisów dotyczących 
zamkniętych systemów dystrybucyj-
nych, czy linii bezpośrednich).

Niezależnie od przyjętego przez 
ustawodawcę kierunku zmian, zakres 
regulacji infrastruktury do transportu wo-
doru powinien być niewątpliwie dosto-
sowany do stopnia rozwoju rynku, zaś 
proponowane ramy prawne gwaranto-
wać przejrzystość jej funkcjonowania 
i ułatwiać podejmowanie decyzji inwesty-
cyjnych przez uczestników rynku.        o
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