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POLSKI STANDARD BEZPIECZE ŃSTWA TECHNICZNEGO  
GAZOCI ĄGÓW PRZESYŁOWYCH 

 
Anatol Tkacz 

Inżynieria Gazu i Ropy „POLSLOTAN” 
 
 

Referat zawiera omówienie koncepcji opracowania Normy IGG pod nazwą Polski Standard 
Bezpieczeństwa Technicznego Gazociągów Przesyłowych i zastosowania jej w działalności 
gospodarczej firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa dla podniesienia jakości i 
niezawodności przesyłu gazu ziemnego po całkowitym otwarciu polskiego rynku gazu ziemnego. 
 
 

Systematycznie, choć powoli, następuje liberalizacja polskiego rynku gazu ziemnego tak w 
zakresie stanowionego prawa, jak i zwiększania się sprzedaży gazu. Od 1 stycznia 2006 roku prawnie 
nastąpiła już liberalizacja rynku gazu w zakresie uzyskania przez odbiorców prawa do korzystania z 
usług przesyłowych (rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 
stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z 
usług przesyłowych – Dz. U. Nr, poz. 158). W całej Unii Europejskiej nastąpi to najpóźniej 1 lipca 
2007 roku zgodnie z art. 23 Dyrektywy 2003/55/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
czerwca 2003 roku dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej 
Dyrektywę 98/30/WE.  

Sprzedaż gazu ziemnego w Polsce sięga już ponad 13,5 mld m3 rocznie i oczekuje się, że 
wzrastać będzie corocznie o około 3% i osiągnie poziom około 20 mld m3 w roku 2020. Jak podaje 
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Sp. z o.o. w roku 2005 przesłano siecią gazociągów 
przesyłowych 15,4 mld m3 gazu ziemnego. Ciągłość dostawy takich ilości gazu wymagać będzie 
odpowiedniej pojemności magazynowej ocenianej na 3,5 – 4,0 mld m3 pojemności czynnej 
magazynów gazu w roku 2020 (w 2005 r. około 1,6 mld m3). Dla tak zwiększającego się rynku gazu 
ziemnego jest miejsce na powstanie nowych 1 lub 2 operatorów, którzy zbudują własne sieci gazowe 
wysokich ciśnień o średnicach przekraczających 300-400 mm w ilości, co najmniej około 3500 – 
4000 km do roku 2020 (w 2005 r. OGP Gaz-System Sp. z o.o. dysponował siecią przesyłową o 
długości 14 830 km).  

Dzisiejsze prawo określa, że operator systemu przesyłowego działa w formie spółki 
akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (art. 9k ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
roku Prawo energetyczne), ale tak przecież nie musi być przez następne kilkanaście lat.  

Otwarcie polskiego rynku gazu ziemnego dające wybór dowolnego koncesjonowanego 
dostawcy gazu, w tym przesyłającego gazociągami gaz, stawia przed wybierającym usługę przesyłu 
gazu pytanie, komu powierzyć swój gaz do transportu, jaką wybrać drogę, jak sprawdzić czy 
oferujący usługę ma możliwości zagwarantowania niezawodności dostaw i kto to może potwierdzić, 
zweryfikować.  

Dyrektywa gazowa ( Dyrektywa 2003/55/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
czerwca 2003 roku dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca 
Dyrektywę 98/30/WE) w rozdziale 1 „Zakres i definicje” w artykule 2 „Definicje” pkt 32 wymienia 
określenie „bezpieczeństwo”, które oznacza zarówno bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, jak i 
bezpieczeństwo techniczne. Dyrektywa ta także w art. 6 „Przepisy techniczne” stwierdza, że państwa 
członkowskie powinny zapewnić zdefiniowanie kryteriów bezpieczeństwa technicznego oraz w art. 8 
Państwa Członkowskie mogą wymagać od operatorów systemu przesyłowego przestrzegania 
minimalnych wymogów konserwacyjnych i remontowych ….  
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Dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zostały określone kryteria zawarte w Dyrektywie 
2004/67/WE Rady z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącej środków zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw gazu ziemnego. Równocześnie, z tymi kryteriami, określono, że obowiązki z tytułu 
bezpieczeństwa dostaw nakładane na przedsiębiorstwa nie powinny utrudniać sprawnego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku i nie powinny powodować nałożenia nieuzasadnionego i 
niewspółmiernego ciężaru na uczestników rynku, włącznie z nowymi podmiotami wchodzącymi na 
rynek i małymi uczestnikami rynku.  

Polskie przepisy prawa także zawierają uregulowania w odniesieniu do zapewnienia 
bezpieczeństwa np.: w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane stwierdza się, że obiekt 
budowlany (gazociąg przesyłowy jest obiektem budowlanym) wraz ze związanymi z nim 
urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, 
projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych, oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych: - 
bezpieczeństwa konstrukcji, - bezpieczeństwa pożarowego, -bezpieczeństwa użytkowania, -
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, -ochrony przed 
hałasem i drganiami, -oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej oraz określa, że 
obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub 
zarządcę: - okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego, - okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, - w trakcie kontroli należy 
dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzednich kontroli. 

Ustawa Prawo energetyczne czyni operatora systemu przesyłowego odpowiedzialnym za: -
bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania 
systemu gazowego oraz eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z 
podłączeniami z innymi systemami gazowymi w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania 
systemu.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97, poz. 1055) określa, że sieć 
gazowa powinna być projektowana i budowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w sposób 
zapewniający jej bezpieczną eksploatację oraz dostawę paliwa gazowego w ilościach wynikających z 
bieżącego i planowanego zapotrzebowania. 

Co to jest Standard Bezpieczeństwa Technicznego Gazociągów Przesyłowych? Jest to 
norma zawierająca uznane zasady techniki w zakresie eksploatacji gazociągów przesyłowych, 
zapewniająca przede wszystkim bezpieczeństwo konstrukcji gazociągu, pozwalająca na dokonanie 
przez eksploatującego samooceny stanu bezpieczeństwa technicznego użytkowanych gazociągów.  

Norma ta zawiera definicję pojęcia bezpieczeństwo techniczne, wymienione główne 
zagrożenia mające wpływ na konstrukcję gazociągu, wykaz przepisów prawa i norm, które 
wyznaczają działania użytkownika eksploatującego gazociąg przesyłowy, kryteria oceny stanu 
bezpieczeństwa technicznego, karty ocen punktowych wykonanych działań, opis ocen stanu 
bezpieczeństwa technicznego i wzór certyfikatu i zasady jego uzyskiwania.  

Ustanawiającym normę jest Izba Gospodarcza Gazownictwa a stosującymi, na zasadach 
dobrowolności, operatorzy gazociągów przesyłowych będący członkami Izby. 

Stosowanie tej normy pozwala na wiarygodną ocenę techniczną istniejących gazociągów 
przesyłowych, na kontrolę, certyfikację wystawionej przez przedsiębiorstwo oceny stanu 
bezpieczeństwa technicznego przez stronę trzecią a przede wszystkim ma zastosowanie do wybranej 
drogi przesyłu gazu ziemnego, którą jest zainteresowany klient – odbiorca gazu zlecający usługę 
przesyłu. Uzyskaną ocenę stanu bezpieczeństwa technicznego dla wybranej drogi przesyłu podaje się 
do publicznej wiadomości. 
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Dla zbudowania Standardu Bezpieczeństwa Technicznego Gazociągów Przesyłowych 
koniecznym jest zdefiniowanie pojęcia „bezpieczeństwo techniczne” w taki sposób, aby można było 
jednoznacznie określić kryteria oraz zbudować standard, wzorzec bezpieczeństwa technicznego, 
który uznajemy za właściwy, akceptowalny w aktualnych warunkach techniki, technologii i 
ekonomii. W standardzie tym, przede wszystkim trzeba uwzględnić istniejące prawo, co najmniej 
ustawy wraz z ich rozporządzeniami: Prawo energetyczne, Prawo budowlane, Prawo ochrony 
środowiska i inne mające wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji gazociągu oraz związane z nimi 
istniejące Polskie Normy czy Zakładowe Normy, aby nie powodować ponoszenia przez 
przedsiębiorstwa dodatkowych kosztów.  

W ocenie działalności przedsiębiorstwa w zakresie zgodności z przyjętym standardem 
należy wykorzystać istniejącą samokontrolę i samoocenę działalności, a wynikającą ze stosowania 
aktualnych przepisów prawa.  

Przyjęty i stosowany w praktyce w przedsiębiorstwie zajmującym się przesyłem gazu 
ziemnego Polski Standard Bezpieczeństwa Gazociągów Przesyłowych pozwala usługodawcy 
przesyłu gazu na ocenę wiarygodności technicznej istniejących gazociągów do niezawodnego 
przesyłu gazu oraz ocenienie czy proponowane stawki za przesył odpowiadają możliwością 
technicznym niezawodnego przesyłu. Dlatego koniecznym jest wprowadzenie elementu weryfikacji, 
certyfikacji uzyskanych przez przedsiębiorstwo ocen stosowania PSBTGP. Ta ocena musi być 
zrozumiała dla odbiorcy usługi przesyłu gazu. 

Dlaczego PSBTGP winien być Normą Izby Gospodarczej Gazownictwa? Dlatego, że jest 
tworzony i adresowany dla firm zrzeszonych w IGG. Korzyści uzyskują firmy projektujące, 
wykonawcze, serwisowe i bezpośrednio użytkujące gazociągi przesyłowe, które mogą dostosować 
swoją pracę do wymogów standardu stosowanego przez operatorów gazociągów przesyłowych. 
Koniecznym też będzie uzyskanie od firm ubezpieczeniowych, w wyniku uzgodnień oraz negocjacji 
między nimi a IGG, zastosowanie upustów cenowych za ubezpieczenie gazociągów, świadczonej 
usługi przesyłu gazu, na rzecz firm stosujących PSBTGP. Organizując opracowanie a potem 
certyfikowanie PSBTGP w przedsiębiorstwach IGG staje się wiarygodnym partnerem dla rozwoju 
otwartego rynku gazu ziemnego. 

Co zawiera PSBTGP? Zbiór arkuszy ocen, które pozwalają na ocenę stosowania przyjętych 
do standardu przepisów prawa, w tym norm oraz wycenionych w postaci wskaźników ocen w 
zakresie działalności przedsiębiorstwa i oczywiście możliwość wyliczenia oceny ogólnej 
stosowanego standardu. Dla przykładu: zastosowane techniki projektowania gazociągu, w tym 
wskaźników bezpieczeństwa wytrzymałości, stosowanych materiałów i ich atestów itp., wielkości 
środków finansowych przeznaczonych w ocenianym okresie na remonty gazociągu przesyłowego w 
stosunku do potrzeb wynikających z okresowego przeglądu, stosowanych technik badania stanu 
technicznego konstrukcji, czy istnieje Pogotowie Techniczne i jaki jest jego zasięg i czas reakcji, 
określone okresy przeglądowe urządzeń i ich wykonanie. Standard powinien zawierać 7 może 9 czy 
11 wskaźników oceny stanu technicznego gazociągu, które mają zasadnicze znaczenie dla jego pracy. 
Skala ocen winna być „ szkolna”, np. bardzo dobry, dobry, dość dobry, zadawalający czy 
niedostateczny. Ocenę bardzo dobrą wg PSBTGP winien otrzymać gazociąg przesyłowy po 
uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie na okres np. 5 lat do czasu przeprowadzenia kolejnego 
przeglądu stanu technicznego (wynika z ustawy Prawo budowlane). Przeprowadzone w formie 
arkuszy ocen porównanie standardu z aktualnym stanem stosowania przepisów prawa oraz norm w 
przedsiębiorstwie i wyliczenie oceny stosowania standardu winno być poddane weryfikacji przez 
zespół uznanych ekspertów, specjalistów wyznaczonych przez IGG. Mogą to być osoby 
indywidualne lub instytuty naukowe czy np. firmy mające upoważnienie IGG. Weryfikacja jest 
odpłatna na rzecz IGG. 

PSBTGP stosuje się do wybranej drogi przesyłu gazu ziemnego gazociągami przesyłowymi 
danego operatora tychże gazociągów i podaje się do publicznej wiadomości. Te informacje o 
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wydanych certyfikatach stosowania PSBTGP dla wybranych dróg przesyłu powinna publikować IGG 
w swoim wydawnictwie np. w czasopiśmie „Przegląd gazowniczy”. 

Jak wprowadzić w życie opracowanie i stosowanie PSBTGP? Przede wszystkim trzeba 
uzyskać aprobatę członków IGG. Powołać zespół specjalistów, którzy przygotują Normę IGG, 
wykorzystując dotychczasowe doświadczenia przy opracowywaniu norm zakładowych PGNiG S.A. 
czy Polskich Norm i poddając projekt pod ogólną dyskusję (np. konferencję podczas jesiennych 
Targów Nafta Gaz w Warszawie) wśród członków Izby oraz uzyskując opinię wybranych instytutów 
czy stowarzyszeń lub organizacji związanych z gazownictwem? Konieczna też będzie opinia 
znaczących odbiorców gazu ziemnego korzystających z usług przesyłowych gazu ziemnego 
gazociągami przesyłowymi. W przedsiębiorstwach chcących uzyskać ocenę bezpieczeństwa 
technicznego zgodnie z normą IGG należy przeszkolić osoby zajmujące się kontrolą eksploatacji 
gazociągów przesyłowych w jej stosowaniu w praktyce działalności z wykorzystaniem już 
istniejących dokumentów kontroli. 

Czy nie istnieje konflikt między stosowanym systemem zarządzania jakością a proponowaną 
normą IGG PSBTGP? Nie, ponieważ system jakości poprzez procedury opisuje sposób postępowania 
dla uzyskania określonych efektów a Polski Standard Bezpieczeństwa Technicznego Gazociągów 
Przesyłowych daje możliwość oceny stany gazociągu w określonym czasie w porównaniu z 
przyjętym standardem, wzorcem. 

Przedstawiona propozycja opracowania w ramach Izby Gospodarczej Gazownictwa normy 
Polski Standard Bezpieczeństwa Technicznego Gazociągów Przesyłowych daje nowe otwarcie dla 
działalności Izby na rzecz polskiego gazownictwa w interesie firm jak i odbiorców gazu ziemnego.  

Uważam, ze koniecznym jest opracowanie i wdrożenie Standardu Bezpieczeństwa 
Technicznego Gazociągów Przesyłowych a stosowane działania eksploatacyjne na gazociągach 
przesyłowych winny być porównywalne ze wzorcem a wynik winien być podany do publicznej 
wiadomości. Organizatorem tworzenia normy ustalającej Polski Standard Bezpieczeństwa 
Technicznego Gazociągów Przesyłowych powinna być Izba Gospodarcza Gazownictwa. 

 
Korzyść i strata 

„Wiele tracimy wskutek tego, 
że przedwcześnie uznajemy coś za stracone” 

Johann Wolfgang Goethe  
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