List intencyjny
o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej
i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego

podpisany w Warszawie, w dniu 7 lipca 2020 r., pomiędzy:
Ministrem Klimatu – Panem Michałem Kurtyką a
Stowarzyszeniem Polski Wodór, reprezentowanym przez:
Daniela Ozona, Wiceprezesa Zarządu

zwanymi dalej łącznie „Sygnatariuszami”, a każdy z osobna „Sygnatariuszem”.

Mając na uwadze wzrost znaczenia technologii wodorowych dla rozwoju gospodarki światowej,
biorąc pod uwagę wyzwania europejskiej polityki klimatycznej, wyrażające się w dążeniu do
neutralności klimatycznej, a także możliwość zwiększenia konkurencyjności polskich firm na rynkach
międzynarodowych, Minister Klimatu, jako odpowiedzialny za działy administracji państwowej
energia i klimat, wspólnie z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców i nauki, deklarują wolę
podjęcia współpracy na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia
wodorowego.
I
Sygnatariusze Listu oświadczają, że wyrażają wolę podjęcia wspólnych działań mających na celu
wypracowanie, podpisanie i realizację porozumienia sektorowego o współpracy na rzecz rozwoju
gospodarki wodorowej w Polsce, w tym technologii wodorowych i krajowego łańcucha wartości,
zwanego dalej „Polskim porozumieniem wodorowym”.
II
Polskie porozumienie wodorowe określi cele i zasady współpracy pomiędzy Sygnatariuszami Listu.
III
1. Sygnatariusze Listu w Polskim porozumieniu wodorowym określą listę działań na rzecz rozwoju
gospodarki wodorowej, w tym w szczególności działania na rzecz:
1) budowy łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych;
2) rozwoju silnych krajowych i lokalnych kompetencji w zakresie wytwarzania kluczowych
komponentów z łańcucha wartości technologii wodorowych;
3) rozwoju czystego transportu opartego o wodór;
4) rozwoju wodoru w sektorach gospodarki, w których trudno jest osiągnąć neutralność
klimatyczną.
2. Minister Klimatu deklaruje:
1) podjęcie działań na rzecz opracowania projektu dokumentu i przyjęcia przez Radę
Ministrów „Polskiej Strategii Wodorowej”, w której określone zostaną realne i osiągalne

cele w zakresie rozwoju wykorzystania wodoru dla potrzeb przemysłu, energetyki oraz
transportu do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku;
2) przedstawienie projektu rozwiązań prawnych wspierających rozwój wykorzystania
wodoru;
3) podjęcia wszelkich działań będących w kompetencji Ministra Klimatu w celu budowy w
Polsce wodorowego łańcucha wartości wykorzystującego silne strony polskiej
gospodarki.
3. Sygnatariusze reprezentujący środowisko naukowe i przedsiębiorców deklarują opracowanie
„Planu inwestycji wodorowych”, zawierającego priorytetowe projekty w zakresie gospodarki
wodorowej, które pozwolą stworzyć krajowy łańcuch wartości, w szczególności zapewnią rozwój:
1)
2)
3)
4)
5)

instalacji do produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych;
sieci dystrybucji wodoru, w tym wybudowanie rurociągu dystrybucyjnego wodorowego;
magazynów wodoru;
infrastruktury tankowania wodoru do celów transportowych;
produkcji ogniw paliwowych wykorzystywanych w energetyce, ciepłownictwie;
transporcie i innych sektorach gospodarki.

- lista proponowanych projektów stanowi załącznik do Listu.
IV
Sygnatariusze deklarują wsparcie rozwoju i upowszechnienia metod produkcji wodoru z
odnawialnych źródeł energii, co nie będzie skutkować wykluczeniem z obrotu wodoru
produkowanego ze źródeł konwencjonalnych.
V
Sygnatariusze uznają, że rozwój technologii wodorowych jest jednym z kluczowych elementów
umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i
zeroemisyjnym. Wykorzystanie krajowego potencjału naukowo-badawczego i gospodarczego, w
szczególności przemysłu, przyczyni się do rozwoju nowych kompetencji, budowy nowych sektorów
gospodarki, a także do wzmocnienia konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych.
VI
1. Rolę koordynatora działań zmierzających do realizacji celów Listu będzie pełnił Pełnomocnik
Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.
2. Sygnatariusze deklarują gotowość współpracy w celu stworzenia sektorowego porozumienia
wodorowego poprzez:
1) wspólne opracowanie harmonogramu prac nad porozumieniem;
2) przygotowanie zapisów porozumienia ze wzajemnym poszanowaniem swoich
interesów;
3) organizację cyklicznych spotkań roboczych w celu wypracowania treści porozumienia;
4) wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących technologii wodorowych pomiędzy
Sygnatariuszami;
5) integrację środowisk zaangażowanych w rozwój gospodarki wodorowej;
6) przekazywanie w dobrej wierze wiedzy oraz informacji dotyczących technologii
wodorowych oraz rozwoju rynku wodoru w Polsce i w Unii Europejskiej;
7) dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie implementacji technologii wodorowych,
przy poszanowaniu chronionej prawnie tajemnicy przedsiębiorstwa;

8) ułatwianie kontaktów pomiędzy ekspertami w dziedzinie technologii i rynku wodoru
a właściwymi organami administracji rządowej i interesariuszami z sektora wodorowego.
VII
1. Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w pracach nad przygotowaniem wodorowego
porozumienia sektorowego mogą przystąpić do Listu poprzez przekazanie pisemnego
oświadczenia Pełnomocnikowi Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii o woli przystąpienia do
wypełniania postanowień Listu. Strony takie stają się Partnerami Współpracującymi.
2. List stanowi wyrażenie woli współpracy, z zastrzeżeniem, że nie kreuje on wiążących zobowiązań
dla żadnego z Sygnatariuszy ani Partnerów Współpracujących, ani też nie stanowi on podstawy
do jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych względem siebie, ani też osób
trzecich.
3. Realizacja postanowień Listu ma charakter nieodpłatny, a każdy z Sygnatariuszy we własnym
zakresie ponosi ewentualne koszty ich realizacji.
4. Każdy z Sygnatariuszy może w dowolnej chwili wypowiedzieć w formie pisemnej uczestnictwo w
partnerstwie realizowanym na podstawie Listu.
VIII
1. Wszystkie zmiany postanowień Listu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Przystąpienie Partnera Współpracującego do Listu i aktualizacja listy Sygnatariuszy i
Partnerów Współpracujących oraz listy priorytetowych projektów wodorowych nie stanowi
zmiany jego postanowień.
2. List podpisano w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdego z
Sygnatariuszy.

Podpis: ________________________
Imię i Nazwisko: Michał Kurtyka
Minister Klimatu

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polski Wodór:

Podpis: ________________________

Podpis: ________________________

Partnerzy Współpracujący, którzy przystąpili do partnestwa w ramach Listu intencyjnego
[Firma Partnera Wspópracującego]
Data przystąpienia:

