
  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0101:2014 
 

Wytyczne wzorcowania 
gazomierzy przy ciśnieniu 

 pr > 4 bar  
 

 

 

 

 

PRZEDMOWA 

W niniejszym Standardzie Technicznym podano informacje niezbędne do zaplanowania i 
przeprowadzenia wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym większym od 4 bar.  

W czasie opracowywania niniejszego Standardu Technicznego wzorcowanie gazomierzy przy 
ciśnieniu większym od 4 bar nie było uregulowane żadnymi przepisami krajowymi z zakresu metrologii 
prawnej.   

W niniejszym Standardzie Technicznym przedstawiono zgodny z obecną wiedzą zbiór zaleceń i 
wytycznych dotyczących wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu pr > 4 bar, które w odróżnieniu od 
legalizacji nie jest czynnością z zakresu metrologii prawnej i z punktu widzenia prawa nie jest 
obligatoryjne.  

Wzorcowanie gazomierzy umożliwia skorygowanie błędów systematycznych a więc zwiększenie 
dokładności pomiarów.  

Niniejszy Standard Techniczny uwzględnia wymagania zawarte w:  

 PN-EN 12261:2005/A1:2008  Gazomierze – Gazomierze turbinowe; 

 PN ISO 17089-1 Pomiar przepływu płynu w przewodach zamkniętych – Gazomierze 
ultradźwiękowe – Część 1: Gazomierze do pomiarów rozliczeniowych i bilansowych;  

 – Zaleceniu OIML R 137-1.Gas meters – Part 1: Requirements (Gazomierze – Część 1; Wymagania) 

W Standardzie Technicznym uwzględniono również wybrane wymagania i zalecenia organizacji 
zagranicznych (m. in. PTB, DVGW, AGA) oraz doświadczenia z eksploatacji w warunkach krajowych 
różnych typów gazomierzy. 

Ilekroć w niniejszym Standardzie Technicznym użyto pojęcia „ciśnienie”, należy przez to rozumieć 
„nadciśnienie”, chyba, że określono inaczej.  

Przyjęto, zgodnie z postanowieniami odpowiednich norm międzynarodowych ISO, jako jednostkę 
miary ciśnienia 1 bar, który równy jest 0,1 MPa. 

Standard Techniczny zawiera cztery załączniki informacyjne oraz bibliografię. 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez podmioty 
stowarzyszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 18/2014  
z dnia 1 grudnia 2014 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

STANDARD TECHNICZNY ST-IGG-0201:2014 

 

Protokół komunikacyjny 
SMART-GAS 

 

 

 

 

 

PRZEDMOWA 

 

W Standardzie Technicznym opisano protokół komunikacyjny wykorzystywany do wymiany informacji 
z rejestratorami przeznaczonymi do zdalnego odczytu gazomierzy. Protokół dedykowany jest komu-
nikacji poprzez sieć GSM za pomocą wiadomości SMS. 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 01/2015  

z dnia 8 stycznia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0202:2014 

 

Pomiary  

i rozliczenia paliwa gazowego 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMOWA 

 

W Standardzie Technicznym opisano określanie ilości paliwa gazowego w jednostkach objętości  
i energii, przeliczenie ilości w jednostkach objętości do warunków bazowych, podstawowe zasady 
rozliczeń, wyznaczanie parametrów jakościowych oraz podstawowe właściwości mieszaniny gazowej. 

W Standardzie Technicznym wszędzie tam gdzie jest mowa o objętości paliwa gazowego wyrażonego 
w [m3], o ile nie zaznaczono inaczej, to należy przez to rozumieć, jako objętość paliwa gazowego  
w warunkach bazowych (273,15 K (00C) i 101,325 kPa). 

W Standardzie Technicznym uwzględniono wymagania zawarte w aktualnych normach, Standardach 
Technicznych IGG. 

Standard Techniczny zawiera załączniki:  

Załącznik A (normatywny) – Przeliczanie temperatury punktu rosy wody z ciśnienia roboczego na
          ciśnienie odniesienia 

Załącznik B (informacyjny) – Przeliczanie jednostek. 

Załącznik C (informacyjny) – Właściwości fizyczne gazów. 

 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

 

 

 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 13/2014  
z dnia 19 sierpień 2014 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 

 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0205:2015 

 

Ocena jakości gazów ziemnych 

Chromatografy gazowe procesowe 

do analizy składu gazu ziemnego 
 

 

Zastępuje 

ST-IGG-0205:2011  

 

 

 

PRZEDMOWA 

Standard Techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa został opracowany w celu usystematyzowania  
i ujednolicenia wymagań, wytycznych, zaleceń, oraz metod nadzoru i kontroli procesowych 
chromatografów gazowych stosowanych do oceny jakości gazów ziemnych. Wymagania zostały tak 
sprecyzowane, że mogą jednocześnie stanowić wytyczne do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przy doborze nowych zestawów procesowych chromatografów gazowych. 

W Standardzie Technicznym uwzględniono wymagania zawarte w: 

- aktualnych normach wyrobu, 

- akredytowanych procedurach badawczych Oddziału Centralne Laboratorium   Pomiarowo-
  Badawcze PGNiG SA, opracowanych i wdrożonych w latach 1990-2010. 

Do czasu opracowania odrębnego Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa 
dotyczącego chromatografów gazowych stosowanych w laboratoriach stacjonarnych, niektóre 
rozwiązania zawarte w niniejszym standardzie mogą znaleźć zastosowanie także dla tychże 
chromatografów gazowych.  

Standard Techniczny zawiera Załączniki:  

Załącznik A    Nazewnictwo składników gazów ziemnych (informacyjny) 
Załącznik B    Książka nadzoru zestawu procesowego chromatografu gazowego (wzór) (informacyjny) 
Załącznik C    Bibliografia (informacyjny) 
 

Niniejszy Standard Techniczny zastępuje ST-IGG-0205:2011 Ocena jakości gazów ziemnych. Część 
1: Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego. W stosunku do wydania  
z 2011 r. w Standardzie wprowadzono następujące zmiany i uzupełnienia: w punkcie 4.5.1.6  
w pierwszym akapicie zmieniono maksymalny okres czasu poprzedzający certyfikację próbki gazu 
ziemnego jako mieszaniny referencyjnej z „3 miesiące” na „12 miesięcy” oraz pod wzorem (9) 
poprawiono opis symbolu „r”, w pkt. 4.2.1 w pierwszym zdaniu zmieniono rekomendowaną lokalizację 
punktu poboru próbki z „minimum 10 średnic” na „minimum 5 średnic”, zaktualizowano odpowiednie 
wydania norm w pkt 2.1 i Bibliografii.  

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez operatorów 
gazociągów zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 20/2015  
 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0206:2015 

 

Ocena jakości gazów ziemnych 

Chromatografy gazowe laboratoryjne 

do analizy składu gazu ziemnego 
 

 

 

 

 

 

PRZEDMOWA 

Niniejszy standard IGG został opracowany w celu usystematyzowania i ujednolicenia wymagań, 
wytycznych, zaleceń, oraz metod nadzoru i kontroli chromatografów gazowych stosowanych  
w laboratoriach stacjonarnych do oceny jakości gazów ziemnych. Wymagania zostały tak 
sprecyzowane, że mogą jednocześnie stanowić wytyczne do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przy doborze nowych zestawów laboratoryjnych chromatografów gazowych. 

W standardzie uwzględniono wymagania zawarte w: 

- aktualnych normach wyrobu, 

- Standardzie Technicznym ST-IGG-0205:2015. 

Niektóre rozwiązania zawarte w niniejszym standardzie mogą znaleźć zastosowanie także dla 
przewoźnych chromatografów gazowych.  

Standard Techniczny zawiera dwa Załączniki informacyjne: 
 
Załącznik A (informacyjny) - Przykładowe algorytmy szacowania niepewności oznaczeń stężeń 

składników w próbkach gazów ziemnych  

Załącznik B (informacyjny) - Bibliografia  

 

Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 25/2015  
 z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 



  

STANDARD TECHNICZNY ST-IGG-0207:2015 

Protokół komunikacyjny  

GAZ-MODEM 3 
 

 

 
 

 

PRZEDMOWA 

 

W Standardzie Technicznym opisano protokół komunikacyjny wykorzystywany do komunikacji 
pomiędzy dowolnym urządzeniem kontrolno-pomiarowym a systemem zbierającym dane (np. system 
dyspozytorski SCADA, proste systemy kontrolno-pomiarowe, podręczne czytniki danych).  

 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały 
Nr 23/2015 z dnia 05 listopada 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowana ani  
kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0301:2012 

 

Próby ciśnieniowe gazociągów z PE  

o maksymalnym ciśnieniu roboczym  

do 0,5 MPa włącznie 
 

 

 

 

PRZEDMOWA 

W niniejszym standardzie określono procedury przeprowadzania prób ciśnieniowych dla gazociągów i 
przyłączy z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie.  

W niniejszym standardzie uwzględniono wymagania zawarte w: 

− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055); 

− PN-EN 12007-2  Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do    
16 bar włącznie – Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar 
włącznie); 

Zapisy dotyczące czasu trwania stabilizacji, próby ciśnieniowej i kryteriów akceptacji opracowano na 
podstawie: 

 DVGW G 469:2010 (A) Druckprüfverfahren Gastransport/Gasverteilung; 

 DVGW G 472:2000 Gasleitungen bis 10 bar Betriebsdruck aus Polyethylen (PE 80, PE 100 
und PE-Xa)-Errichtung.  

Ilekroć w niniejszym standardzie użyto pojęcia „ciśnienie”, to należy przez to rozumieć „nadciśnienie”, 
chyba że określono inaczej. W Polsce jednostką ciśnienia jest megapaskal, przy czym 1 MPa = 10 
bar, natomiast w normach europejskich powszechnie używaną jednostką jest bar. 

Ilekroć w niniejszym standardzie użyto pojęcia „próba gazociągu”, to należy przez to rozumieć próbę 
gazociągu, gazociągu łącznie z przyłączami lub osobnych przyłączy. 

Ilekroć w niniejszym standardzie użyto pojęcia „przyłącze”, to wówczas należy uznać, że dotyczy to 
wyłącznie gazociągu z PE, a nie obejmuje ono „stacji gazowej” lub „instalacji redukcji ciśnienia i/lub 
pomiaru gazu na przyłączu”, które mogą być częścią przyłącza. 

Standard zawiera Załączniki (informacyjne):  

Załącznik A: Zalecenia norm przedmiotowych oraz wyniki badań INiG; 

Załącznik B: Podstawowe parametry elektronicznego rejestratora wyników pomiarów oraz 
wizualizacja próby; 

Załącznik C: Wartości objętości i odpowiadające im długości i średnice rur; 

Załącznik D: Przykłady obliczeń i ustalenia warunków próby; 

Załącznik E: Bibliografia.   

Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa  

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały  Nr 9/2012  
z dnia 23 marca 2012 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0302:2013 

 

Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o 
maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 

0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie 
 

 

 

 

 

PRZEDMOWA 

W niniejszym standardzie określono procedury przeprowadzania prób ciśnieniowych dla gazociągów i 
przyłączy z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie. 

Standard ST-IGG-0302 jest drugą częścią dokumentów normalizacyjnych traktujących o próbach 
ciśnieniowych gazociągów z PE. Pierwszą częścią jest: 

− ST-IGG-0301:2012 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 
0,5 MPa włącznie. 

W niniejszym standardzie uwzględniono wymagania zawarte w: 

− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055); 

− PN-EN 12007-2  Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do    
16 bar włącznie – Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar 
włącznie); 

Zapisy dotyczące czasu trwania próby ciśnieniowej i kryteriów akceptacji opracowano na podstawie: 

− DVGW G 469:2010 (A) Druckprüfverfahren Gastransport/Gasverteilung; 

− DVGW G 472:2000 Gasleitungen bis 10 bar Betriebsdruck aus Polyethylen (PE 80, PE 100 und 
PE-Xa)-Errichtung.  

Ilekroć w niniejszym standardzie użyto pojęcia „ciśnienie”, to należy przez to rozumieć „nadciśnienie”, 
chyba że określono inaczej. W Polsce jednostką ciśnienia jest megapaskal, przy czym 1 MPa = 10 
bar, natomiast w normach europejskich powszechnie używaną jednostką jest bar.  

Ilekroć w wymaganiach niniejszego standardu użyto pojęcia „gazociąg”, to należy przez to rozumieć: 
gazociąg lub gazociąg łącznie z przyłączami lub osobne przyłącza.  

Standard zawiera Załączniki (informacyjne):  

Załącznik A: Podstawowe parametry elektronicznego rejestratora wyników pomiarów oraz 
wizualizacja próby; 

Załącznik B: Wartości objętości i odpowiadające im długości i średnice gazociągu; 

Załącznik C: Bibliografia.   

Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa  

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 13/2013  
z dnia 14 maja 2013 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 



  

 

PRZEDMOWA 

 

Niniejszy Standard Techniczny zastępuje standard ST-IGG-0401:2010. W stosunku do wydania  
z dnia 21 czerwca 2010r. w Standardzie wprowadzono zmiany dokonując aktualizacji powołanych 
rozporządzeń i norm, uzupełniając i korygując część terminów i definicji, doprecyzowując w części 
głównej standardu pojęcia budzące wątpliwości interpretacyjne, poszerzając załącznik C o dodatkowy 
przykład trzech rozwiązań, oraz usuwając błędy redakcyjne. 

   

Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem jest zgodne z Dyrektywą 1999/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16.12.1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r.  
w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych  
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138 poz. 931) oraz  
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 
719).  

 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny był stosowany przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa. 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały   
Nr 18/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani 
kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0401:2015 

 

Sieci Gazowe  

Strefy Zagrożenia Wybuchem  

Ocena i Wyznaczanie 

Zastępuje  

ST-IGG-0401:2010  

 

Postanowienia standardu technicznego dotyczące określania wymiarów stref zagrożenia wybuchem 
opracowano na podstawie normy zakładowej PGNiG S.A. ZN-G-8101 z kwietnia 1998 r. „Sieci 
gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem”, wytycznych BSiPG GAZOPROJEKT S.A z marca 2007 r.  
„Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dla instalacji gazu ziemnego do stosowania na terenach 
obiektów gazowniczych” oraz norm i standardów zagranicznych, a przede wszystkim BGC/PS/SHA1 
British Gas Engineering Standard – Code of Practice for Hazardous Area Classification for Natural 
Gas + Supplement Technical Commentary on Code of Practice for Hazardous Area Classification for 
Natural Gas: June 1986, IGE/SR/25 – Safety Recommendatiions IGE/SR/25 Communication 1665 
Reprint with Amendments, Hazardous area clasification of Natural Gas instalations, March 2006  
i DVGW-Hinweis G 442 Explosionsgefahrdete Bereiche an Ausblaseoffnungen von Leitungen zur 
Atmosphare an Gasanlagen, Dezember 2006. 

 

Ilekroć w niniejszym Standardzie Technicznym użyto pojęcia “ciśnienie”, należy przez to rozumieć 
“nadciśnienie” chyba, że w szczególnym przypadku określono inaczej.  

 

Standard techniczny zawiera 11 załączników i bibliografię 

 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0501:2017 

 

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień 
wejściowych do 10 MPa włącznie 

Wymagania w zakresie projektowania, budowy 
oraz przekazania do użytkowania 

 

Zastępuje ST-IGG-0501:2009 

 

 

 

PRZEDMOWA 

Niniejszy Standard zastępuje ST-IGG-0501:2009 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień 
wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do 
użytkowania.  

Standard ST-IGG-0501 jest częścią zbioru czterech dokumentów normalizacyjnych obejmujących 
całokształt zagadnień projektowania, budowy i obsługi stacji gazowych w przesyle i dystrybucji oraz 
zespołów gazowych na przyłączach, na który składają się: 

  - ST-IGG-0502 Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz 
przekazania do użytkowania; 

  - ST-IGG-0503 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie.  
Wymagania w zakresie obsługi; 

  - ST-IGG-0504 Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi. 

W zakres opracowania powyższych standardów nie wchodzą zagadnienia pomiarów w stacjach 
gazowych, wyznaczania stref zagrożenia wybuchem oraz nawaniania gazu ziemnego, które są 
regulowane odrębnymi standardami Izby Gospodarczej Gazownictwa. 

Projektowanie, budowa i przekazanie do użytkowania stacji gazowych w przesyle i dystrybucji 
powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów, w tym w 
szczególności budowlanych, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, przez osoby mające 
odpowiednie uprawnienia, z zastosowaniem systemu zarządzania jakością. 

W standardzie uwzględniono wymagania zawarte w: 

  - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz.640);  

  - PN-EN 12186  Systemy dostawy gazu - Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji - 
Wymagania funkcjonalne; 

  -  PN-EN 12279  Systemy dostawy gazu - Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach - 
Wymagania funkcjonalne. 

Ilekroć w niniejszym standardzie użyto pojęcia „ciśnienie”, należy przez to rozumieć „nadciśnienie” 
chyba, że określono inaczej. 

W niniejszym standardzie (oprócz tytułu, przedmowy i zakresu standardu) przez termin „stacja 
gazowa” lub „stacja” należy rozumieć termin „stacja gazowa w przesyle i dystrybucji”. 

Standard zawiera następujące załączniki:  

 

- Załącznik A (normatywny) Symbole graficzne urządzeń wchodzących w skład stacji  gazowych; 

- Załącznik B (informacyjny) Przykładowe nastawy ciśnień urządzeń redukcyjnych i 
zabezpieczających; 



  

- Załącznik C (informacyjny) Przykładowe schematy ciągów w stacjach redukcyjnych; 

- Załącznik D (informacyjny) Standardowe urządzenia ciśnieniowe w stacjach gazowych 
podlegających regulacji    

  Dyrektywy PED 2014/68/UE; 

- Załącznik E (informacyjny) Bibliografia. 

Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały   Nr 17/2017 

z dnia 07.04.2017 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 
© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 

jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0502:2017 

 

Zespoły gazowe na przyłączach 

Wymagania w zakresie projektowania, budowy 
oraz przekazania do użytkowania 

 

Zastępuje ST-IGG-0502:2010 

 

 

 

PRZEDMOWA 

Niniejszy standard zastępuje ST-IGG-0502:2010 Instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na 
przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania. 

Standard ST-IGG-0502 jest częścią zbioru czterech dokumentów normalizacyjnych obejmujących 
całokształt zagadnień projektowania, budowy i obsługi stacji gazowych w przesyle i dystrybucji oraz 
zespołów gazowych na przyłączach, na który składają się: 

  - ST-IGG-0501  Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. 
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania; 

  - ST-IGG-0503  Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. 
Wymagania w zakresie obsługi; 

  - ST-IGG-0504 Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi. 

Projektowanie, budowa i przekazanie do użytkowania zespołów gazowych na przyłączach powinno 
być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów, w tym w szczególności 
budowlanych, przeciwpożarowych i ochrony środowiska przez osoby mające odpowiednie 
uprawnienia, z zastosowaniem systemu zarządzania jakością. 

W standardzie uwzględniono wymagania zawarte w: 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie; 

-  PN-EN 12279 Systemy dostawy gazu – Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach - 
Wymagania funkcjonalne. 

Ilekroć w niniejszym standardzie użyto pojęcia „ciśnienie”, należy przez to rozumieć „nadciśnienie”, 
chyba że określono inaczej. 

W niniejszym standardzie (oprócz tytułu, przedmowy i zakresu standardu) przez termin „instalacja 
redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na przyłączu” należy rozumieć termin „zespół gazowy na 
przyłączu”.  

Standard zawiera następujące załączniki:  

Załącznik A (normatywny) Lokalizacja zespołów gazowych na przyłączu 

Załącznik B (normatywny) Wymagania dla punktu gazowego 

Załącznik C (normatywny) Symbole graficzne urządzeń wchodzących w skład zespołu gazowego na 
przyłączu 

Załącznik D (informacyjny) Przykładowe nastawy ciśnień dla systemu redukcji ciśnienia i systemu 
ciśnieniowego bezpieczeństwa 

Załącznik E (informacyjny) Standardowe urządzenia ciśnieniowe w stacjach gazowych podlegające 
regulacji Dyrektywy PED 2014/68/UE 

Załącznik F (informacyjny) Bibliografia 



  

Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały   Nr 17/2017 
z dnia 07.04.2017 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0503:2017 

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla 
ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie  

Wymagania w zakresie obsługi  

 

Zastępuje ST-IGG-0503:2011 

 

 

PRZEDMOWA 
Niniejszy standard zastępuje ST-IGG-0503:2011 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień 
wejściowych do 10 MPa włącznie oraz instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na przyłączach. 
Wymagania w zakresie obsługi.  

Standard ST-IGG-0503 jest częścią serii czterech dokumentów normalizacyjnych obejmujących 
całokształt zagadnień projektowania, budowy i obsługi stacji gazowych w przesyle i dystrybucji oraz 
zespołów gazowych na przyłączach, na który składają się: 

 ST-IGG-0501 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. 
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania; 

 ST-IGG-0502 Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy 
oraz przekazania do użytkowania;. 

 ST-IGG-0504 Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi. 

Obsługa stacji gazowych w przesyle i dystrybucji powinna być prowadzana zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami przepisów, w szczególności budowlanych, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, 
przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje, z zastosowaniem systemu zarządzania jakością.  

W standardzie uwzględniono wymagania zawarte w: 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.   

 PN-EN 12186  Systemy dostawy gazu – Stacje redukcji ciśnienia gazu w przesyle i dystrybucji – 
Wymagania funkcjonalne; 

 PN-EN 12279  Systemy dostawy gazu – Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach – 
Wymagania funkcjonalne. 

Ilekroć w niniejszym standardzie użyto pojęcia „ciśnienie”, należy przez to rozumieć „nadciśnienie”, 
chyba że określono inaczej. 

W niniejszym standardzie (oprócz tytułu, przedmowy i zakresu standardu) przez termin „stacja 
gazowa” lub „stacja” należy rozumieć termin „stacja gazowa w przesyle i dystrybucji” .  

Standard zawiera następujące załączniki: 

- Załącznik A (informacyjny) Ocena stanu technicznego stacji gazowej w oparciu o wartości 
współczynnika oceny WO 

-  Załącznik B (informacyjny) Zakresy poszczególnych czynności obsługi dla elementów stacji gazowej 
-  Załącznik C (informacyjny) Przykład protokołu z oględzin stacji gazowej 
-  Załącznik D (informacyjny) Bibliografia 
Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa. 
 
Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały  Nr 17/2017 

z dnia 07.04.2017r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0504:2014 

Zespoły gazowe na przyłączach 
Wymagania w zakresie obsługi 

 

 

 

 

PRZEDMOWA 

 
W niniejszym Standardzie Technicznym podano zasady obsługi zespołów gazowych na przyłączach 
oraz ich elementów składowych. 

Zapisy Standardu Technicznego mogą być stosowane przy obsłudze instalacji redukcji i/lub pomiaru 
gazu na przyłączach. 

Obsługa zespołów gazowych na przyłączach powinna być prowadzana zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami przepisów, w szczególności: prawa energetycznego, budowlanego, przepisów 
przeciwpożarowych, BHP i ochrony środowiska, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.  

W Standardzie Technicznym uwzględniono również wymagania zawarte w:  

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);  

 PN-EN 12186/A1 Systemy dostawy gazu – Stacje redukcji ciśnienia gazu w przesyle i dystrybucji 
– Wymagania funkcjonalne; 

 PN-EN 12279 Systemy dostawy gazu – Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach – 
Wymagania funkcjonalne; 

 PN-EN 12279/A1 Systemy dostawy gazu – Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach – 
Wymagania funkcjonalne.  

Ilekroć w niniejszym Standardzie Technicznym użyto pojęcia „ciśnienie”, należy przez to rozumieć 
„nadciśnienie” chyba, że określono inaczej. 

Standard Techniczny zawiera dwa załączniki: Załącznik A (informacyjny) i Załącznik B (informacyjny). 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 12/2014  
z dnia 15 lipca 2014 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0601:2012 

 

Ochrona przed korozją zewnętrzną 
stalowych gazociągów lądowych  

Wymagania funkcjonalne i zalecenia 
 

 

zastępuje 

ST-IGG-0601:2008 

 

 

PRZEDMOWA 

 

W niniejszym Standardzie Technicznym podano wymagania i zalecenia w zakresie ochrony 
przeciwkorozyjnej podziemnych odcinków gazociągów lądowych.  

Standard Techniczny jest zgodny z PN-EN 1594, PN-EN 1775, PN-EN 12007-1 i PN-EN 12007-3. 

W zakresie ochrony katodowej w Standardzie Technicznym uwzględniono wybrane wymagania 
określone w PN-EN 12954, PN-EN 13509, PN-EN 50162 i ISO 15598-1. 

W kwestii zabezpieczeń gazociągów przed korozją naprężeniową oparto się m.in. na NACE Standard 
RP 0204-2004. 

W zakresie biernej ochrony przed korozją uwzględniono PN-EN 10288, PN-EN 10289, PN-EN 10290, 
PN-EN 10329, PN-EN 12068, PN-EN ISO 21809-1, ISO 21809-3 i DIN 30677-2. 

W Standardzie Technicznym uwzględniono także wymagania zawarte w obowiązujących przepisach 
krajowych oraz krajowe doświadczenia z zakresu ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów. 

Standard Techniczny zawiera dwa załączniki normatywne (A i B) oraz dwa załączniki informacyjne (C i 
D). 

Niniejszy Standard Techniczny zastępuje ST-IGG-0601:2008. W stosunku do wydania z 2008 r. w 
standardzie wprowadzono następujące zmiany i uzupełnienia: wprowadzono terminy „rura otaczająca” 
i „rura przejściowa”, uwzględniono ustanowienie PN-EN ISO 21809-1, skorygowano zapisy dotyczące 
doboru powłok izolacyjnych, w tym zabezpieczeń układów rurowych układanych w trudnych 
warunkach (w tym techniką HDD), wprowadzono zapisy o zabezpieczeniach układów rurowych 
układanych techniką bezwykopową pod przeszkodami terenowymi, w zestawieniu rozwiązań ochrony 
układów rurowych ułożonych w rurach otaczających uwzględniono przypadek nieizolowanej rury 
przejściowej, rozszerzono zapisy dotyczące zabezpieczeń układów rurowych w obszarach przejść 
„ziemia – powietrze”, skorygowano wymaganą rezystancję skrośną monobloków izolujących, 
rozszerzono zapisy w Załączniku B (informacyjnym), wprowadzono poprawki redakcyjne. 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez operatorów 
gazociągów zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały 
Nr 20/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

 
 

PRZEDMOWA 

W niniejszym Standardzie Technicznym podano wymagania i zalecenia dotyczące ochrony katodowej 
oraz ochrony przed korozyjnym oddziaływaniem prądu przemiennego stalowych gazociągów 
lądowych. 

W kwestiach dotyczących ochrony katodowej uwzględniono wybrane wymagania określone w  PN-EN 
12954:2004, PN-EN 13509:2005, PN-EN 50162:2006 oraz w ISO 15598-1:2003. 

W Standardzie Technicznym określono dopuszczalne oddziaływania ochrony katodowej na sąsiednie 
metalowe konstrukcje podziemne, wzorując się na określonych w PN-EN 50162:2006 dopuszczalnych 
oddziaływaniach prądów błądzących. 

W zakresie zabezpieczeń gazociągów przed korozją naprężeniową oparto się m.in. na NACE 
Standard RP 0204 – 2004. 

Standard Techniczny jest zgodny z PN-EN 12732:2004 w zakresie dotyczącym łączenia kabli ze 
ścianką gazociągu oraz z PN-EN 61204:2001 i PN-EN 61204-3:2006 w zakresie wymagań 
dotyczących źródeł prądu w stacjach ochrony katodowej. 

W Standardzie Technicznym uwzględniono także wymagania zawarte w obowiązujących przepisach 
krajowych oraz krajowe doświadczenia z zakresu ochrony katodowej gazociągów. 

Standard Techniczny zawiera cztery załączniki normatywne (A, B, C, D) oraz cztery informacyjne (E, 
F, G, H). 

Niniejszy Standard Techniczny zastępuje ST-IGG-0602:2009. W stosunku do wydania z 2009 r. w 
Standardzie Technicznym wprowadzono następujące zmiany i uzupełnienia: wprowadzono terminy 
„rura otaczająca” i „rura przejściowa”; przeredagowano rozdział 7 dotyczący oddziaływań ochrony 
katodowej na obce konstrukcje; doprecyzowano Załączniki A i B; w Załączniku C dopisano, że w 
dokumentacji projektowej ochrony katodowej należy określić kryteria skuteczności ochrony oraz 
ograniczenie potencjału polaryzacji, jeśli jest ono niezbędne; w Załączniku D doprecyzowano 
wymagania dotyczące poziomu izolacji rurociągu dla zdalnego monitoringu ochrony katodowej II 
stopnia; w Załączniku F dodano przykłady liczbowe dotyczące kryteriów w ocenie skuteczności 
ochrony katodowej na podstawie potencjału załączeniowego i natężenia prądu polaryzacji lub 
rezystancji przejścia odcinka/rurociągu; wprowadzono poprawki redakcyjne. 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez operatorów 
gazociągów zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały   
 Nr 15/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0602:2013 

 

Ochrona przed korozją zewnętrzną 
stalowych gazociągów lądowych  

Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa 
i użytkowanie 

 

zastępuje 

ST-IGG-0602:2009 



  

 

  

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0702:2012 

Nawanianie paliw gazowych 

Wymagania dotyczące postępowania  

z środkami nawaniającymi 

oraz ich przechowywania i transportu 

 

 

 

 

PRZEDMOWA 

W niniejszym Standardzie Technicznym podano wymagania dotyczące zasad postępowania, 
przechowywania i transportu środków nawaniających stosowanych do nawaniania paliw gazowych w 
przesyle i dystrybucji.  

Standard ten jest częścią zbioru pięciu dokumentów normalizacyjnych obejmujących całokształt 
zagadnień związanych z nawanianiem paliw gazowych, na który składają się: 

ST-IGG-0701:2013 Nawanianie paliw gazowych. Wymagania ogólne dotyczące nawaniania gazu 
ziemnego; 

ST-IGG-0703:2012 Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania paliw gazowych; 

ST-IGG-0704:2013 Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawonienia paliw gazowych metodami 
odorymetrycznymi; 

ST-IGG-0705:2012 Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu 
(THT). 

W zakres opracowania powyższych Standardów Technicznych nie wchodzą szeroko pojęte 
zagadnienia pomiarów w stacjach gazowych, wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, które są 
regulowane odrębnymi Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa. 

Czynności związane z przechowywaniem, transportem i posługiwaniem się środkami nawaniającymi, 
stosowanymi do nawaniania paliw gazowych w przesyle i dystrybucji, powinny być 
przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z przepisami 
budowlanymi, przeciwpożarowymi oraz przepisami ochrony środowiska, przez osoby posiadające 
właściwe uprawnienia, stosując system zarządzania jakością. 

Standard zawiera dwa załączniki normatywne (A, B) oraz załącznik informacyjny (C): 

 Załącznik A (normatywny) – Pojemniki transportowe wielokrotnego użytku (opakowania 
zwrotne), 

 Załącznik B (normatywny) – Strefy zagrożenia wybuchem dla magazynów i podręcznych 
składów środków nawaniających, 

 Załącznik C (informacyjny) – Zalecane, ze względu na uciążliwość dla otoczenia, odległości 
magazynów i podręcznych składów środków nawaniających od obiektów terenowych. 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 19/2012  
z dnia 28 grudnia 2012 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

  

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0703:2012 

 

Nawanianie paliw gazowych  

Instalacje do nawaniania paliw gazowych 
 

 

 

 

 

PRZEDMOWA 

W niniejszym Standardzie Technicznym podano wymagania dotyczące projektowania, budowy i 
eksploatacji instalacji do nawaniania paliw gazowych oraz ich elementów instalowanych w sieci 
gazowej. 

Niniejszy Standard Techniczny jest częścią zbioru pięciu dokumentów normalizacyjnych 
obejmujących całokształt zagadnień związanych z nawanianiem paliw gazowych, na który dodatkowo 
składają się: 

 prST-IGG-0701:2013 Nawanianie paliw gazowych – Wymagania ogólne dotyczące 
nawaniania gazu ziemnego; 

 ST-IGG-0702:2012 Nawanianie paliw gazowych – Wymagania dotyczące postępowania z 
środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu;  

 prST-IGG-0704:2013 Nawanianie paliw gazowych – Kontrola nawonienia paliw gazowych 
metodami odorymetrycznymi; 

 ST-IGG-0705:2012 Nawanianie paliw gazowych – Metody oznaczania zawartości 
tetrahydrotiofenu (THT). 

W zakres opracowania powyższych Standardów Technicznych nie wchodzą szeroko pojęte 
zagadnienia pomiarów w stacjach gazowych, wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, które są 
regulowane odrębnymi Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa. 

Projektowanie, budowa i przekazanie do użytkowania urządzeń nawaniających w przesyle 
i dystrybucji powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów 
w tym szczególności budowlanych, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia stosując system zarządzania jakością. 

Standard Techniczny zawiera sześć załączników informacyjnych: 

 Załącznik A (informacyjny) – Przykładowy schemat knotowego urządzenia nawaniającego, 

 Załącznik B (informacyjny) – Przykładowy schemat kontaktowego (powierzchniowego) 
urządzenia nawaniającego,  

 Załącznik C (informacyjny) – Przykładowy schemat kontaktowego (powierzchniowego) 
urządzenia nawaniającego -  stałotemperaturowego i samopoziomującego, 

 Załącznik D (informacyjny) – Przykładowy schemat barbotażowego (przeburzającego) 
urządzenia nawaniającego, 

 Załącznik E (informacyjny) – Przykładowe schematy wtryskowego urządzenia nawaniającego. 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 19/2012  
z dnia 28 grudnia 2012 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

  

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0704:2014 
 

Nawanianie paliw gazowych  

Kontrola nawaniania  

paliw gazowych metodami 
odorymetrycznymi 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMOWA 

W Standardzie Technicznym opisano odorymetryczne metody kontroli nawonienia paliw gazowych 
grup E i L przeznaczonych dla odbiorców komunalnych i domowych oraz dla tych odbiorców 
przemysłowych, którzy są podłączeni do sieci gazowej gazu nawonionego. 

Niniejszy standard jest częścią zbioru pięciu dokumentów normalizacyjnych obejmujących całokształt 
zagadnień związanych z nawanianiem paliw gazowych, na który składają się: 

 prST-IGG-0701:2014 Nawanianie paliw gazowych – Wymagania ogólne dotyczące nawaniania 
gazu ziemnego; 

 ST-IGG-0702:2012 Nawanianie paliw gazowych – Wymagania dotyczące postępowania z 
środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu;  

 ST-IGG-0703:2012 Nawanianie paliw gazowych – Instalacje do nawaniania paliw gazowych; 

 ST-IGG-0705:2012 Nawanianie paliw gazowych – Metody oznaczania zawartości 
tetrahydrotiofenu (THT). 

W standardzie określono zasady i metody kontroli nawonienia paliw gazowych poprzez pomiar 
intensywności zapachu gazu. Zapisy standardu odnoszą się głównie do paliw gazowych nawanianych 
tetrahydrotiofenem (THT). 

Kontrolę nawonienia paliw gazowych należy prowadzić w celu wykazania zgodności jakości 
nawaniania z obowiązującymi przepisami regulującymi parametry jakościowe paliw gazowych. 

Standard Techniczny zawiera cztery załączniki informacyjne: 

Załącznik A (informacyjny)  – Opis działania odorymetru, 

Załącznik B (informacyjny)  – Krzywa zapachowa dla gazu ziemnego grupy E, nawonionego THT, 

Załącznik C (informacyjny) – Przykład doświadczalnego wyznaczania wartości K, 

Załącznik D (informacyjny) – Sposób obliczania dolnej granicy wybuchowości (DGW) dla paliw 
gazowych. 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 17/2014  
z dnia 1 grudnia 2014 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-0705:2012 

 

Nawanianie paliw gazowych 

Metody oznaczania zawartości 
tetrahydrotiofenu (THT) 

 

 

 

PRZEDMOWA 
Niniejszy Standard Techniczny opracowano w celu ujednolicenia czynności związanych 
z oznaczaniem zawartości tetrahydrotiofenu (THT) w nawonionych paliwach gazowych grupy E i L wg 
PN-C-04753: 2011 metodą:  

- chromatografii gazowej, 

- bezpośredniej detekcji elektrochemicznej, 

- kolorymetryczną – rurek wskaźnikowych. 

Standard ten jest częścią zbioru pięciu dokumentów normalizacyjnych obejmujących całokształt 
zagadnień związanych z nawanianiem paliw gazowych, na które składają się: 

ST-IGG-0701:2013 Nawanianie paliw gazowych. Wymagania ogólne dotyczące nawaniania gazu 
ziemnego, 

ST-IGG-0702:2012 Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania z środkami 
nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu, 

ST-IGG-0703:2012  Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania paliw gazowych, 

ST-IGG-0704:2013 Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawonienia paliw gazowych metodami 
odorymetrycznymi. 

W Standardzie podano sposoby poboru próbek, metody wzorcowania i sprawdzania aparatury 
pomiarowej, dozowania próbki i wykonania oznaczenia oraz elementy walidacji i kontroli wewnątrz- 
laboratoryjnej stosowanej metody pomiarowej. 
 
Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

Ponadto Standard zawiera:  
- Załącznik A (normatywny) – Wykaz materiałów, z których powinny być wykonane elementy 

układu poboru i dozowania próbki oraz worki próbnikowe, 
- Załącznik B (informacyjny) – Elementy nadzoru laboratoriów badawczych i walidacji metod 

analitycznych, 
- Załącznik C (informacyjny) – Charakterystyka i zasada działania wybranych detektorów 

stosowanych w analizie środków nawaniających,  
- Załącznik D (informacyjny) – Przeliczanie stężenia THT wyrażonego w różnych jednostkach, 
- Załącznik E (informacyjny) – Bibliografia. 

 
 
 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 11/2012  
z dnia 26 czerwca 2012 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 
 



  

 

STANDARD TECHNICZNY ST-IGG-0901:2013 

Gazociągi i instalacje 
gazownicze 

Obliczenia wytrzymałościowe 

 

 

PRZEDMOWA 

 

W Standardzie Technicznym podano zasady obliczeń wytrzymałościowych rurociągów gazu ziemnego 
wykonanych z rur stalowych o przekroju kołowym obciążonych ciśnieniem wewnętrznym  
i dodatkowymi obciążeniami zewnętrznymi. 

W niniejszym Standardzie Technicznym uwzględniono wymagania zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. poz. 640), PN-M-34502:1990 Gazociągi i 
instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe, PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu. 
Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar. Wymagania funkcjonalne, PN-EN 
12007-1:2004  Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar 
włącznie. Wymagania funkcjonalne, PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o 
maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Szczegółowe zalecenia funkcjonalne 
dotyczące stali, PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne 
ciśnienie robocze ≤ 5 bar - Zalecenia funkcjonalne, Det Norske Veritas, Offshore Standard OS-F101, 
Submarine Pipeline System. 

W zakresie doboru kołnierzy, kształtek, armatury, gatunków stali uwzględniono wymagania określone 
w PN-EN 1591-1: 2007, PN-EN 10253-2: 2010, PN-EN 14141: 2005, PN-EN 10208-2:2011. 

Standard Techniczny zawiera: 

Załącznik A (informacyjny)     Objaśnienie metodologii obliczeń wytrzymałościowych 

Załącznik B (informacyjny)     Wskazówki stosowania standardu  

Załącznik C (informacyjny)     Bibliografia 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez operatorów 
gazociągów zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

 

 

 

 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 17/2013  
z dnia 19 listopada 2013 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowana ani  
kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-1001:2015 
 

 

Gazociągi 

Oznakowanie tras gazociągów 

Wymagania ogólne  

Zastępuje 

ST-IGG-1001:2011  

 

 

PRZEDMOWA 

Gazociągi oraz przyłącza gazowe są w większości zlokalizowane pod powierzchnią ziemi, a więc są 
niewidoczne. W związku z tym należy stosować oznakowanie tras gazociągów, mające na celu 
informowanie oraz ostrzeganie osób postronnych i służb eksploatacyjnych o obecności gazociągu. 
Umieszczenie elementów oznakowania pomaga również operatorowi sieci gazowej w prowadzeniu 
nadzoru nad strefą kontrolowaną oraz w bieżącej eksploatacji. 

W Standardzie określono wymagania ogólne dotyczące oznakowania tras gazociągów za pomocą 
taśm ostrzegających, siatek ostrzegających, taśm oznaczeniowych strefy kontrolowanej, taśm 
lokalizacyjnych lub przewodów lokalizacyjnych, znaczników elektromagnetycznych, słupków 
oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych oraz tablic orientacyjnych.  

W standardzie uwzględniono wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, 
(Dz.U. z. 2013 r. poz. 640, w którym Ustawodawca zobowiązuje operatora sieci gazowej do trwałego 
oznakowania trasy gazociągów. 

Jest on częścią zbioru czterech dokumentów normujących zagadnienia oznakowania tras gazociągów 
z wykorzystaniem oznakowania ostrzegającego i lokalizacyjnego, znaczników elektromagnetycznych, 
słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych, tablic informacyjnych, na które oprócz 
niniejszego standardu składają się:  

ST-IGG-1002:2015  Gazociągi – Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne – Wymagania  
   i badania. 

ST-IGG-1003:2015  Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe – Wymagania  
   i badania.  

ST-IGG-1004:2015  Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania.  

 Standard zawiera cztery załączniki informacyjne: 

Załącznik A (informacyjny) – Oznakowanie gazociągów elementami ostrzegającymi i lokalizacyjnymi,  

Załącznik B (informacyjny) – Przykład rozmieszczenia elementów systemu oznakowania gazociągu, 

Załącznik C (informacyjny) – Wykrywanie tras gazociągów,  

Załącznik D (informacyjny) – Bibliografia  

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 26/2015  
 z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-1002:2015 
 

Gazociągi 

Oznakowanie ostrzegające  

i lokalizacyjne 

Wymagania i badania 

Zastępuje 

ST-IGG-1002:2011  

 

 

PRZEDMOWA 

Gazociągi oraz przyłącza gazowe są w większości zlokalizowane pod powierzchnią ziemi, a więc są 
niewidoczne. W związku z tym należy stosować oznakowanie tras gazociągów, mające na celu 
informowanie oraz ostrzeganie osób postronnych i służb eksploatacyjnych o obecności gazociągu. 
Umieszczenie elementów oznakowania pomaga również operatorowi sieci gazowej w prowadzeniu 
nadzoru nad strefą kontrolowaną oraz w bieżącej eksploatacji. 

Standard określa szczegółowe wymogi i badania dla oznakowania ostrzegającego i lokalizacyjnego. 
Określa również zalecenia odnośnie oznaczenia, badania, pakowania, przechowywania i transportu 
oznakowania ostrzegającego i lokalizacyjnego. 

W standardzie uwzględniono wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 
2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640). 

Standard ST-IGG-1002:2014 jest częścią zbioru czterech dokumentów normalizacyjnych 
obejmujących całokształt zagadnień oznakowania tras gazociągów, na które oprócz niniejszego 
standardu składają się: 

ST-IGG-1001:2015  Gazociągi – Oznakowanie tras gazociągów – Wymagania ogólne. 

ST-IGG-1003:2015  Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe – Wymagania  
   i badania.  

ST-IGG-1004:2015  Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania.  

Standard zawiera dwa załączniki normatywne i trzy informacyjne: 

Załącznik A (normatywny) – Przewody lokalizacyjne,  

Załącznik B (normatywny) – Znaczniki elektromagnetyczne dla gazociągów, 

Załącznik C (informacyjny) – Przykład nadruku na taśmie i siatce ostrzegającej,  

Załącznik D (informacyjny) – Przykład wykonania połączenia taśm lokalizacyjnych,  

Załącznik E (informacyjny) – Bibliografia. 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 26/2015  

 z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-1003:2015 
 

Gazociągi 

Słupki oznaczeniowe 

 i oznaczeniowo-pomiarowe 

Wymagania i badania 

Zastępuje 

ST-IGG-1003:2011  
 

 

PRZEDMOWA 

Gazociągi oraz przyłącza gazowe są w większości zlokalizowane pod powierzchnią ziemi, a więc są 
niewidoczne. W związku z tym należy stosować oznakowanie tras gazociągów mające na celu 
informowanie oraz ostrzeganie osób postronnych i służb eksploatacyjnych o obecności gazociągu. 
Umieszczenie elementów oznakowania pomaga również operatorowi sieci gazowej w prowadzeniu 
nadzoru nad strefą kontrolowaną oraz w bieżącej eksploatacji. 

Standard określa szczegółowe wymagania i badania dla słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo – 
pomiarowych. Określa również zalecenia dotyczące oznaczenia, badania kontroli jakości, składowania 
i transportu słupków oznaczeniowych  oraz oznaczeniowo – pomiarowych. 

Postanowienia Standardu Technicznego opracowano w oparciu o doświadczenia przedsiębiorstw 
gazowniczych w podziemnym i naziemnym oznakowaniu tras gazociągów oraz jego punktów 
charakterystycznych. 

W Standardzie Technicznym uwzględniono wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w którym Ustawodawca zobowiązuje 
operatora sieci gazowej do trwałego oznakowania trasy gazociągów w terenie. 

Jest on częścią zbioru czterech dokumentów normujących zagadnienia oznakowania tras gazociągów 
z wykorzystaniem oznakowania ostrzegającego i lokalizacyjnego, znaczników elektromagnetycznych, 
słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych, tablic informacyjnych na które oprócz 
niniejszego standardu składają się:  
 
ST-IGG-1001:2015  Gazociągi – Oznakowanie tras gazociągów– Wymagania ogólne. 
ST-IGG-1002:2015  Gazociągi – Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne – Wymagania  
   i badania. 
ST-IGG-1004:2015  Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania.  
 
Standard zawiera trzy załączniki informacyjne: 
 
Załącznik A (informacyjny) –  Przykłady konstrukcji słupków betonowych 
Załącznik B (informacyjny) –  Przykłady konstrukcji słupków z tworzyw sztucznych 
Załącznik C (informacyjny) – Bibliografia  
 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 26/2015  

 z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-1004:2015 
 

Gazociągi 

Tablice orientacyjne 

Wymagania i badania 
 

Zastępuje 

ST-IGG-1004:2011  

 

 

PRZEDMOWA 
 

Gazociągi oraz przyłącza gazowe są w większości zlokalizowane pod powierzchnią ziemi, a  więc są 
niewidoczne. W związku z tym należy stosować oznakowanie tras gazociągów, mające na celu 
informowanie oraz ostrzeganie osób postronnych i służb eksploatacyjnych o obecności gazociągu. 
Umieszczenie elementów oznakowania pomaga również operatorowi sieci gazowej w prowadzeniu 
nadzoru nad strefą kontrolowaną oraz w bieżącej eksploatacji. 
Standard określa szczegółowe wymagania i badania dla tablic orientacyjnych. Określa również 
zalecenia odnośnie oznaczenia, badania kontroli jakości, pakowania, przechowywania i transportu 
tablic orientacyjnych. 
Postanowienia Standardu opracowano w oparciu o doświadczenia przedsiębiorstw gazowniczych  
w naziemnym oznakowaniu tras gazociągów i/lub jego punktów charakterystycznych  
z  wykorzystaniem tablic orientacyjnych. 
W standardzie uwzględniono wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640) § 8.1. pkt.5, w którym Ustawodawca zobowiązuje operatora sieci gazowej 
do trwałego oznakowania trasy gazociągu w terenie. 
Jest on częścią zbioru czterech dokumentów normujących zagadnienia oznakowania trasy 
gazociągów z wykorzystaniem taśmy ostrzegającej i lokalizacyjnej, słupków oznaczeniowych  
i oznaczeniowo-pomiarowych, tablic informacyjnych na które oprócz niniejszego standardu składają 
się: 
ST-IGG-1001:2015 Gazociągi– Oznakowanie tras gazociągów - Wymagania ogólne 

ST-IGG-1002:2015 Gazociągi – Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania 

ST-IGG-1003:2015 Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe – Wymagania  
i badania 

Standard zawiera cztery załączniki informacyjne:  

Załącznik A (informacyjny) – Wymiary tablicy orientacyjnej 

Załącznik B (informacyjny) – Wymiary tablicy orientacyjnej z dodatkowym polem  

Załącznik C (informacyjny) – Wymiary tablicy orientacyjnej do oznaczania przyłączy gazowych 

Załącznik D (informacyjny) – Bibliografia 
 
 
 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 26/2015  
 z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

 
 STANDARD TECHNICZNY  

 
ST-IGG-1101:2017 

 

Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego 

wraz ze stalowymi elementami do 
włączeń oraz elementami do przyłączeń  

 

 

Zastępuje ST-IGG-1101 :2011 

 

 

 

PRZEDMOWA 

W niniejszym Standardzie Technicznym podano wymagania dla połączeń polietylenowo – stalowych 
(PE/stal) stanowiących element sieci gazowej, elementów stalowych do włączeń do czynnych sieci 
gazowych oraz elementów do przyłączeń, wykorzystywanych przy budowie przyłączy gazowych.  

Elementy sieci gazowych w zakresie w jakim stanowią wyroby budowlane powinny być wprowadzane 
do obrotu lub udostępniane na rynku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 
305/2011 (CPR) opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UE dnia 4 kwietnia 2011 r. Rozporządzenie 
CPR określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, 
poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk. Dla wyrobów budowlanych, dla 
których nie ustanowiono zharmonizowanej specyfikacji, Rozporządzenie dopuszcza regulacje krajowe.  

W Polsce system krajowy określony został w ustawie o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1570), ustawie prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 290) oraz ustawie  
o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 655). 
Z uwagi na brak zharmonizowanej specyfikacji dla połączeń PE/stal, elementów do włączeń oraz 
przyłączeń (trójników do wcinek, przyłączy domowych do gazu), wyroby te w zakresie w jakim 
stanowią wyroby budowlane, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, 
jeżeli zostały oznakowane znakiem budowlanym.  

Producent wyrobu budowlanego, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 
upoważniony przedstawiciel, dokonuje oceny zgodności i wydaje, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.  

Od dnia 1 stycznia 2017 r. należy stosować nowe zasady wprowadzania i udostępniania wyrobu 
budowlanego, tj. oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla 
którego producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości 
użytkowych. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, producent deklaruje zgodnie z właściwą 
przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub Krajową Oceną Techniczną. Ponieważ dla połączeń PE/stal, 
elementów do włączeń oraz przyłączeń (trójników do wcinek, przyłączy domowych do gazu) nie 
ustanowiono Polskiej Normy, producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego zgodnie 
z Krajową Oceną Techniczną lub zgodnie z aktualną Aprobatą Techniczną wydaną przed dniem  
1 stycznia 2017 r. (postanowienia przejściowe). 

Ilekroć w niniejszym standardzie mowa jest o Specyfikacji Technicznej, należy przez to rozumieć 
Aprobatę Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną w myśl opisanych powyżej regulacji. 

Jako nadrzędną zasadę przy tworzeniu niniejszego Standardu Technicznego przyjęto, że postawione 
wymagania i ich spełnienie przez kompetentnych uczestników procesu w trakcie produkcji i montażu 
gwarantują bezpieczną i bezawaryjną pracę sieci gazowej.   

Elementy objęte zakresem Standardu Technicznego są montowane i pracują w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, dlatego ich jakość ma 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo odbiorców gazu ziemnego. 



  

 

Standard Techniczny został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy oraz 
najnowsze specyfikacje techniczne krajowe i zagraniczne.  

Standard Techniczny zawiera cztery załączniki informacyjne: 

Załącznik A (informacyjny) - Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne 

Załącznik B (informacyjny) - Przykład  oznakowania – naklejka 

Załącznik C (informacyjny) - Świadectwo Jakości Wyrobu – wzór 

Załącznik D (informacyjny) – Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 16/2017 
z dnia 30 marca 2017 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

STANDARD TECHNICZNY ST-IGG-1201:2014 

Metoda próżniowa 
Odpowietrzanie i napełnianie 
gazem ziemnym sieci gazowej 

zastępuje 

ST-IGG-1201:2010 

 

Przedmowa 

Odpowietrzanie sieci gazowych, a następnie ich napełnianie gazem ziemnym może odbywać się 
metodami tradycyjnymi bądź metodą próżniową. Zastosowanie jednej z nich zależeć będzie od 
okoliczności wynikających z konkretnych sytuacji, a wyboru metody winien dokonać operator sieci, 
uwzględniając między innymi bezpieczeństwo otoczenia, ochronę środowiska i aspekty ekonomiczne. 

Niniejszy Standard Techniczny dotyczy metody próżniowej odpowietrzania sieci gazowych a 
następnie ich napełniania gazem ziemnym.  

Standard Techniczny jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. z 2010 Nr 2, poz. 6).  

Metoda próżniowa została opatentowana patentem nr 199490 na rzecz Mazowieckiego Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., Warszawa, Polska, udzielonym na wynalazek pt „Sposób  
i urządzenie do napełniania gazem gazociągu lub instalacji gazowej”. 

Informacja o udostępnieniu patentu Izbie Gospodarczej Gazownictwa znajduje się w Załączniku C 
(informacyjny). 

Standard Techniczny zawiera załączniki informacyjne: 

 

Załącznik A (informacyjny)       Protokół z odpowietrzenia i napełnienia sieci gazowej gazem 
ziemnym metodą próżniową 

Załącznik B (informacyjny)     Przykładowa charakterystyka odpowietrzania zbiornika o pojemności  
1 m3 hipotetyczną pompą próżniową typu „XX12” 

Załącznik C (informacyjny) Pismo DMT/DJ/69/2009 z 19.03.2009 r. dotyczące udostępnienia 
Izbie Gospodarczej Gazownictwa patentu na wynalazek pt. „Sposób  
i urządzenie do napełniania gazem gazociągu lub instalacji gazowej” 

Załącznik D (informacyjny)   Bibliografia 

Niniejszy Standard Techniczny zastępuje ST-IGG-1201:2010. W stosunku do wydania z 2010 r. w 
Standardzie Technicznym wprowadzono zmiany w zakresie standardu, uaktualniono przepisy, dodano 
definicję pkt. 3.15 (obiekty sieci gazowej), uaktualniono definicje w pkt. 3.5, 3.7, 3.9, 3.20, 3.24, 3.25, 
uzupełniono zapis w pkt. 5.2.3 ppkt. 13) i uaktualniono bibliografię. 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały  
Nr 02/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 



  

   STANDARD TECHNICZNY ST-IGG-1202:2014 

Metoda próżniowa 
Odpowietrzanie i napełnianie 

gazem ziemnym instalacji gazowej 
Kontrolna próba szczelności 

 

                  zastępuje 
ST-IGG-1202:2010 

 

 

Przedmowa 

Odpowietrzanie instalacji gazowych, a następnie ich napełnianie gazem ziemnym może odbywać się 
metodami tradycyjnymi bądź metodą próżniową. Zastosowanie jednej z nich zależeć będzie od 
konkretnych sytuacji i okoliczności a wyboru metody winno dokonać przedsiębiorstwo gazownicze –
operator sieci napełniające instalacje gazem dostarczanym do niej z sieci, uwzględniając między 
innymi bezpieczeństwo otoczenia, ochronę środowiska i aspekty ekonomiczne. 

Niniejszy Standard Techniczny dotyczy metody próżniowej odpowietrzania instalacji gazowych, a 
następnie ich napełniania gazem ziemnym oraz jednoczesnego dokonywania kontrolnej próby 
szczelności tą metodą. 

Standard Techniczny jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu 
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. z 2010r. Nr 2, poz.6). 

Metoda próżniowa została opatentowana patentem nr 199490 na rzecz Mazowieckiego Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o., Warszawa, Polska, udzielonym na wynalazek pt „Sposób i 
urządzenie do napełniania gazem gazociągu lub instalacji gazowej”. 

Informacja o udostępnieniu Izbie Gospodarczej Gazownictwa patentu znajduje się w Załączniku C 
(informacyjny). 

Standard zawiera załączniki informacyjne: 

Załącznik A (informacyjny)       Protokół z kontrolnej próby szczelności i napełnienia paliwem 
gazowym instalacji gazowej metodą próżniową 

Załącznik B (informacyjny)     Przykładowa charakterystyka odpowietrzania zbiornika o pojemności  
1 m3 hipotetyczną pompą próżniową typu „XX12” 

Załącznik C (informacyjny)      Pismo DMT/DJ/69/2009 z 19.03.2009 r. dotyczące udostępnienia 
Izbie Gospodarczej Gazownictwa patentu na wynalazek pt „Sposób  
i urządzenie do napełniania gazem gazociągu lub instalacji gazowej” 

Załącznik D (informacyjny) Bibliografia 

Niniejszy Standard Techniczny zastępuje ST-IGG-1202:2010. W stosunku do wydania z 2010 r. w 
Standardzie Technicznym wprowadzono zmiany w zakresie standardu, uaktualniono przepisy, dodano 
definicję pkt. 3.19 (obiekty sieci gazowej), uaktualniono definicje w pkt. 3.5, 3.9, 3.24, 3.25, 3.28, 3.31, 
poprawiono numerację w Załączniku A (informacyjny) i uaktualniono bibliografię.  

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały 
Nr 02/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-1401:2015 

 

Kody kreskowe dla urządzeń 

w punktach gazowych 

Kody kreskowe dla gazomierzy 
miechowych 

  

Zastępuje  

ST-IGG-1401:2010  

 

 

PRZEDMOWA 

Gazomierze miechowe stanowią największą grupę urządzeń stosowanych do pomiaru objętości 
paliwa gazowego w punktach wyjścia z systemu gazowego. Stosowane są w większości przypadków 
u odbiorców indywidualnych. 

Ze względu na potrzebę ewidencji bardzo dużej liczby tego typu urządzeń niezbędne jest 
zautomatyzowanie procesu ich ewidencji w systemach informatycznych. 

Zastosowanie dodatkowego oznakowania gazomierzy kodem kreskowym umożliwi szybką i skuteczną 
ewidencję gazomierzy w systemach informatycznych oraz przyczyni się do zminimalizowania ryzyka 
wystąpienia błędów w ewidencji (poprawa jakości danych). 

Niniejszy standard oparto na ustaleniach zawartych w 1997 r. pomiędzy PGNiG a ówczesnymi 
producentami gazomierzy miechowych na rynku polskim, zachowując przyjęty wówczas układ 
i standard kodu oraz na dotychczasowych doświadczeniach przedsiębiorstw gazowniczych 
związanych z wykorzystywaniem kodów kreskowych do ewidencjonowania gazomierzy. 

W standardzie podano wymagania dot. oznaczania i identyfikacji gazomierzy miechowych 
stosowanych w punktach gazowych przy użyciu kodów kreskowych. 

Na potrzeby oznaczenia gazomierzy miechowych przyjęto kod kreskowy typu 128, który 
charakteryzuje się dużą elastycznością i uniwersalnością zastosowań. Standard ten umożliwia zapis 
pełnego zestawu znaków alfanumerycznych - zarówno cyfr jak i liter. 

Zakres informacji zawartych w kodzie kreskowym zawiera podstawowe dane niezbędne w procesie 
eksploatacji gazomierzy miechowych oraz zapewnia jednoznaczną identyfikację poszczególnych 
urządzeń.  

Standard określa również miejsce i sposób umieszczenia kodu kreskowego na gazomierzach 
miechowych oraz związane z wykorzystaniem kodu kreskowego wymagania odnośnie sposobu 
pakowania gazomierzy przez producentów. 

Standard ST-IGG-1401:2015 jest częścią zbioru trzech dokumentów normujących zagadnienie 
ewidencji elementów punktów gazowych z wykorzystaniem kodów kreskowych, na który składają się: 

- ST-IGG-1402:2015 – Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla 
reduktorów. 

- ST-IGG-1403:2015 – Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb. 

Przy opracowaniu niniejszego standardu ograniczono się do zdefiniowania wymagań istotnych ze 
względu na ewidencję gazomierzy miechowych przez przedsiębiorstwa gazownicze. 

Szczegółowe wymagania techniczne związane z typami i budową kodów kreskowych zawarte są 
w odrębnych przepisach i Polskich Normach, między innymi: 

- PN-EN 841:1999 Kody kreskowe. Wymagania techniczne. 

- PN-EN 1556:2001 Kody kreskowe. Terminologia. 



  

i nie są przedmiotem niniejszego standardu. 

 

Niniejszy Standard Techniczny zastępuję ST-IGG-1401:2010 Kody kreskowe dla urządzeń  
w punktach gazowych Kody kreskowe dla gazomierzy miechowych 

Wydanie Standardu Technicznego z 2010 r było z powodzeniem stosowane w branży gazowniczej,  
a na etapie aktualizacji nie wpłynęły uwagi istotnie zmieniające regulacje w nim zawarte. W stosunku 
do poprzedniego wydania zaktualizowano i uzupełniono definicje dostosowując je do aktualnie 
obowiązujących norm i aktów prawnych oraz wprowadzono poprawki o charakterze porządkowym. 

Obecnie coraz większe zastosowanie znajdują kody dwuwymiarowe (2D), które w najbliższych latach 
mogą zastąpić kody jednowymiarowe, jednakże biorąc pod uwagę obecne potrzeby branży 
gazowniczej w tym zakresie pozostawiono kody jednowymiarowe. 

Standard zawiera jeden załącznik informacyjny – bibliografię. 

Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały 

Nr 19/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-1402:2015 

 

Kody kreskowe dla urządzeń 

w punktach gazowych 

Kody kreskowe dla reduktorów 

 

Zastępuje 

 ST-IGG-1402:2010 

 

 

PRZEDMOWA 

Reduktory średniego ciśnienia gazu o przepustowości do 60 m3/h stanowią grupę urządzeń 
stosowaną do redukcji ciśnienia gazu ziemnego w punktach wyjścia z systemu gazowego. Stosowane 
są w większości przypadków u odbiorców indywidualnych. 

Ze względu na potrzebę ewidencji bardzo dużej liczby tego typu urządzeń niezbędne jest 
zautomatyzowanie procesu ich ewidencji w systemach informatycznych.  

Zastosowanie dodatkowego oznakowania reduktorów kodem kreskowym umożliwi szybką i skuteczną 
ewidencję reduktorów w systemach informatycznych oraz przyczyni się do zminimalizowania ryzyka 
wystąpienia błędów w ewidencji (poprawa jakości danych). 

Niniejszy standard oparto na dotychczasowych doświadczeniach przedsiębiorstw gazowniczych oraz 
producentów reduktorów, związanych z wykorzystywaniem kodów kreskowych do oznaczania 
reduktorów i ich ewidencjonowania. 

W standardzie podano wymagania dotyczące oznaczania i identyfikacji reduktorów średniego 
ciśnienia gazu stosowanych w punktach gazowych przy użyciu kodów kreskowych. 

Na potrzeby reduktorów średniego ciśnienia gazu przyjęto kod kreskowy typu 128, który 
charakteryzuje się dużą elastycznością i uniwersalnością zastosowań. Standard ten umożliwia zapis 
pełnego zestawu znaków alfanumerycznych - zarówno cyfr jak i liter. 

Zakres informacji zawartych w kodzie kreskowym zawiera podstawowe dane niezbędne w procesie 
eksploatacji reduktorów średniego ciśnienia oraz zapewnia jednoznaczną identyfikację 
poszczególnych urządzeń. 

Standard określa również miejsce i sposób umieszczenia kodu kreskowego na reduktorach oraz 
związane z wykorzystaniem kodu kreskowego wymagania odnośnie sposobu pakowania reduktorów. 

Standard ST-IGG-1402:2015 jest częścią zbioru trzech dokumentów normujących zagadnienie 
ewidencji elementów punktów gazowych z wykorzystaniem kodów kreskowych, na który składają się: 

- ST-IGG-1401:2015 – Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla 
gazomierzy miechowych. 

- ST-IGG-1403:2015 – Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb. 

Przy opracowaniu niniejszego standardu ograniczono się do zdefiniowania wymagań istotnych ze 
względu na ewidencję reduktorów średniego ciśnienia gazu przez przedsiębiorstwa gazownicze. 

Szczegółowe wymagania techniczne związane z typami i budową kodów kreskowych zawarte są 
w odrębnych przepisach i Polskich Normach, między innymi: 

- PN-EN 841:1999 Kody kreskowe. Wymagania techniczne 

- PN-EN 1556:2001 Kody kreskowe. Terminologia 

i nie są przedmiotem niniejszego standardu. 



  

Niniejszy Standard Techniczny zastępuję ST-IGG-1402:2010 Kody kreskowe dla urządzeń  
w punktach gazowych Kody kreskowe dla reduktorów 

Wydanie Standardu Technicznego z 2010 r. było z powodzeniem stosowane w branży gazowniczej,  
a na etapie aktualizacji nie wpłynęły uwagi istotnie zmieniające regulacje w nim zawarte. W stosunku 
do poprzedniego wydania standardu zaktualizowano i uzupełniono definicje dostosowując je do 
aktualnie obowiązujących norm i aktów prawnych, zaktualizowano normy i dokumenty powołane oraz 
wprowadzono poprawki o charakterze porządkowym. 

Obecnie coraz większe zastosowanie znajdują kody dwuwymiarowe (2D), które w najbliższych latach 
mogą zastąpić kody jednowymiarowe, jednakże biorąc pod uwagę obecne potrzeby branży 
gazowniczej w tym zakresie pozostawiono kody jednowymiarowe. 

Standard zawiera załączniki: 

Załącznik A (normatywny) Parametry charakteryzujące kod typu (odmiany) reduktorów 

Załącznik B (informacyjny) Układ króćców oraz ich wymiary 

Załącznik C (informacyjny) Bibliografia 

Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały 

Nr 19/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-1403:2015 

 

Kody kreskowe dla urządzeń 

w punktach gazowych 

Kody kreskowe dla plomb 

 

Zastępuje  

ST-IGG-1403:2010 

 

 

PRZEDMOWA 

Ze względu na potrzebę ewidencji bardzo dużej liczby plomb zamontowanych u odbiorców gazu 
ziemnego niezbędne jest zautomatyzowanie procesu ich ewidencji w systemach informatycznych. 

Zastosowanie kodów kreskowych umożliwi szybką i skuteczną ewidencję plomb w systemach 
informatycznych oraz przyczyni się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów w ewidencji 
(poprawa jakości danych). 

Niniejszy standard opracowano w oparciu o doświadczenia przedsiębiorstw gazowniczych 
w wykorzystaniu kodów kreskowych do ewidencji plomb. 

W standardzie podano wymagania dotyczące wykorzystania kodów kreskowych do zautomatyzowania 
procesu ewidencji plomb stosowanych w punktach gazowych. 

Na potrzeby ewidencji plomb przyjęto kod kreskowy typu 128, który charakteryzuje się dużą 
elastycznością i uniwersalnością zastosowań. Standard ten umożliwia zapis pełnego zestawu znaków 
alfanumerycznych - zarówno cyfr jak i liter. 

Zakres danych zawartych w kodzie kreskowym zawiera podstawowe dane niezbędne do 
jednoznacznej identyfikacji plomb. 

Standard określa również zalecenia odnośnie oznaczania plomb oraz związane z wykorzystaniem 
kodu kreskowego wymagania odnośnie sposobu pakowania plomb przez producentów. 

Standard ST-IGG1403:2014 jest częścią zbioru trzech dokumentów normujących zagadnienie 
oznaczania elementów punktów gazowych z wykorzystaniem kodów kreskowych, na który składają 
się: 

- ST-IGG-1401:2014 – Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla 
gazomierzy. 

- ST-IGG-1402:2014 – Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla 
reduktorów. 

Przy opracowaniu niniejszego standardu ograniczono się do zdefiniowania wymagań istotnych ze 
względu na ewidencję plomb przez przedsiębiorstwa gazownicze. 

Szczegółowe wymagania techniczne związane z typami i budową kodów kreskowych zawarte są 
w odrębnych przepisach i Polskich Normach, między innymi: 

- PN-EN 841:1999 Kody kreskowe. Wymagania techniczne 

- PN-EN 1556:2001 Kody kreskowe. Terminologia 

i nie są przedmiotem niniejszego standardu. 

Niniejszy Standard Techniczny zastępuję ST-IGG-1403:2010 Kody kreskowe dla urządzeń  
w punktach gazowych Kody kreskowe dla plomb. 

Wydanie Standardu Technicznego z 2010 r. było z powodzeniem stosowane w branży gazowniczej,  
a na etapie aktualizacji nie wpłynęły uwagi istotnie zmieniające regulacje w nim zawarte. W stosunku  



  

do poprzedniego wydania zaktualizowano i uzupełniono definicje dostosowując je do aktualnie 
obowiązujących norm i aktów prawnych, zaktualizowano normy i dokumenty powołane oraz 
wprowadzono poprawki o charakterze porządkowym. 

Obecnie coraz większe zastosowanie znajdują kody dwuwymiarowe (2D), które w najbliższych latach 
mogą zastąpić kody jednowymiarowe, jednakże biorąc pod uwagę obecne potrzeby branży 
gazowniczej w tym zakresie pozostawiono kody jednowymiarowe. 

Standard zawiera jeden załącznik informacyjny – bibliografię. 

Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały 

Nr 19/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 



  

 

 
PRZEDMOWA 

 
W niniejszym standardzie podano wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, budowy i 
wykonania oraz prób i badań filtrów gazu stosowanych na sieciach gazowych. 

 
Projektowanie, wykonanie, badanie i przekazanie filtrów powinno być przeprowadzane z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym w szczególności ppoż., bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz ochrony środowiska.  
 
W standardzie uwzględniono wymagania zawarte w:  

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 640), 

- Dyrektywie 97/23 WE z dnia 29 maja 1997r.,  
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2005 Nr  
263, poz.2200). 
 

W standardzie uwzględniono także wymagania zawarte w innych obowiązujących przepisach 
krajowych oraz krajowe doświadczenia związane z projektowaniem oraz badaniami filtrów. 
 
W niniejszym standardzie użyto pojęcia „ciśnienie”, każdorazowo należy przez to rozumieć 
„nadciśnienie” chyba, że z określeń wynika inaczej.  
 
Standard zawiera cztery załączniki informacyjne: 
Załącznik A (informacyjny) - Konstrukcje filtrów-przykłady, 
Załącznik B (informacyjny) - Obliczenia stopnia zanieczyszczenia filtra, 
Załącznik C (informacyjny) - Program badań, 
Załącznik D (informacyjny) - Bibliografia. 
 
Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez projektantów, 
wykonawców oraz operatorów gazociągów, zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały 
Nr 27/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 

STANDARD TECHNICZNY 
 

ST-IGG-1501:2015 

 

Filtry do stosowania  
na sieciach gazowych  

  
Zastępuje: 

 
ST-IGG-1501:2011 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 

 

ST-IGG-1601:2012 

 

 

Projektowanie, budowa i użytkowanie 
stacji CNG. Wymagania i zalecenia 

 

 

  

 

 
 

PRZEDMOWA 

 

W Standardzie Technicznym uwzględniono obowiązujące w Polsce przepisy prawne odnoszące się do 
omawianego zakresu, tj. dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, normy oraz przepisy branżowe. 
Uwzględniono również postanowienia standardów zagranicznych, a mianowicie: 

− projektu normy międzynarodowej: prEN 13638 „NGV filling stations”; 

− standardu niemieckiego: „Erdgastankstellen. Technische regel. Arbeitsblatt G651/VdTÜV 
M 510/07.2009 DVGW, Bonn i VDTÜV, Berlin, Juli 2009; 

− standardu czeskiego: Plnici stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla. TDG G 304 
02, 2006. 

Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji CNG powinno być prowadzone przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia, stosując system zarządzania jakością. 

Ilekroć w niniejszym standardzie użyto pojęcia „ciśnienie”, należy przez to rozumieć „nadciśnienie”, 
chyba że określono inaczej.  

Ilekroć w niniejszym standardzie użyto terminu „gaz” oznacza to „gaz ziemny”.  
 

Standard Techniczny zawiera cztery załączniki: 

Załącznik A (informacyjny) Przykład schematu technologicznego stacji tankowania CNG.  

Załącznik B (normatywny) Minimalne odległości zbiorników magazynowych i urządzeń do wydawania 
paliwa CNG od innych obiektów i urządzeń. 

Załącznik C (normatywny) Strefy zagrożenia wybuchem wokół sprężarki, osuszacza gazu i zbiorników 
magazynowych zainstalowanych w pomieszczeniach oraz wokół urządzenia do 
wydawania paliwa CNG. 

Załącznik D (normatywny) Strefy zagrożenia wybuchem wokół sprężarki, osuszacza gazu i zbiorników 
magazynowych zainstalowanych na wolnym powietrzu oraz wokół urządzenia do 
wydawania paliwa CNG. 

 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 19/2012  
z dnia 28 grudnia 2012 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 



  

 

STANDARD TECHNICZNY 
 

ST-IGG-1602:2012 

 

Urządzenia do tankowania pojazdów 
zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG 

do ciśnień tankowania poniżej 20 MPa  

 

  

 

 
 

PRZEDMOWA 

 

W Standardzie Technicznym uwzględniono obowiązujące w Polsce przepisy prawne odnoszące się do 
omawianego zakresu, tj. dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, normy oraz przepisy branżowe. 
Uwzględniono również postanowienia standardów zagranicznych, a mianowicie: 

− projektu prEN 13945 NGV Refuelling Appliances; 

− standardu czeskiego: Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG. NGV 
Refuelling Appliances TDG G 982 03, 2008. 

 

Budowa i użytkowanie urządzeń do tankowania pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym 
CNG powinno być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, stosując system 
zarządzania jakością. 

 

Ilekroć w niniejszym standardzie użyto terminu „ciśnienie”, należy przez to rozumieć „nadciśnienie”, 
chyba że określono inaczej.  

Ilekroć w niniejszym standardzie użyto terminu „gaz” oznacza to „gaz ziemny”.  
 

Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 19/2012  
 z dnia 28 grudnia 2012 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

 

 



  

STANDARD TECHNICZNY ST-IGG-1901:2016 

Kontrola połączeń zgrzewanych 
doczołowo i elektrooporowo 

przy budowie gazociągów z polietylenu 
Wymagania i zalecenia 

 

 

PRZEDMOWA 

W Standardzie Technicznym podano wymagania i zalecenia dotyczące oceny jakości połączeń rur             
i kształtek z polietylenu (PE) wykonywanych metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego 
oraz kwalifikacji osób wykonujących połączenia oraz osób nadzorujących prace montażowe. 

Przy budowie gazociągów z polietylenu wykorzystuje się dwie metody zgrzewania: 
 zgrzewanie doczołowe, 
 zgrzewanie elektrooporowe. 

UWAGA -  w Polsce nie stosuje się zgrzewania kielichowego. 

Zgrzewanie elementów polietylenowych polega na uplastycznieniu określonej grubości warstwy tych 
elementów, a następnie przy odpowiednim docisku – ciśnieniu (dot. zgrzewania doczołowego) 
uplastycznionych stref, na naturalnym chłodzeniu połączenia przez czas określony w parametrach 
zgrzewania. W procesie zgrzewania ważne są następujące parametry: temperatura, czas i ciśnienie.  

Wykonanie i kontrola jakości procesu zgrzewania powinna być przeprowadzane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym                          
w szczególności ppoż., bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. 

W Standardzie Technicznym uwzględniono wymagania zawarte w: 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 640), 

 PN-EN 12007-2 Infrastruktura gazowa – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do  
16 bar włącznie – część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące polietylenu 
(MOP do 10 bar włącznie), 

oraz krajowe doświadczenia związane z budową gazociągów polietylenowych. 

W Standardzie Technicznym użyto pojęcia „ciśnienie” - każdorazowo należy przez to rozumieć 
„nadciśnienie” chyba, że z określeń wynika inaczej.  

Standard Techniczny zawiera załączniki informacyjne: 

Załącznik A: Zasady i wymagania procesu zgrzewania 
Załącznik B:  Typowe wady powstające podczas zgrzewania doczołowego  
Załącznik C: Typowe wady powstające podczas zgrzewania elektrooporowego 
Załącznik D:  Karta technologiczna zgrzewania 
Załącznik E: Karta kontrolna zgrzewania doczołowego 
Załącznik F: Karta kontrolna zgrzewania elektrooporowego 
Załącznik G: Protokół zgrzewania 
Załącznik H: Lista zgrzewów 
Załącznik I:  Bibliografia 
 
Zaleca się, aby niniejszy Standard został wprowadzony do stosowania przez wykonawców oraz 
operatorów systemu gazowego, zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. 
 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 28/2016 
z dnia 05 lipca 2016 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 



  

 

 

 

PRZEDMOWA 

Podstawowe wymagania dotyczące użytkowania obiektów budowlanych określa Prawo budowlane. 
Operator, właściciel lub zarządcy sieci gazowej w całym okresie eksploatacyjnym jest zobowiązany  
użytkować obiekty sieci gazowej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 
środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając 
do utraty właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W trakcie prowadzonej eksploatacji  
należy gromadzić niezbędną dokumentację i informacje dotyczące m.in. wykonanych kontroli, 
ekspertyz i remontów, a ich wyniki i zalecenia zapisywać w Książce Obiektu Budowlanego. 

W niniejszych Wytycznych Technicznych przedstawiono zasady prowadzenia i wzór Książki Obiektu 
Budowlanego Sieci Gazowej. Zawarte w opracowaniu zalecenia zostały dostosowane do potrzeb 
i charakterystyki obiektów sieci gazowej, w tym liniowych obiektów budowlanych, jakimi są gazociągi 
oraz opracowane w oparciu o doświadczenie i wiedzę techniczną przedsiębiorstw gazowniczych. 

Wytyczne Techniczne są zbieżne z wymaganiami Prawa budowlanego i nie zwalniają operatora, 
właściciela lub zarządcę obiektu sieci gazowej z obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz innych badań i kontroli wymaganych 
przepisami prawa. 

 

 

Wytyczne Techniczne zawierają następujące Załączniki: 

Załącznik  A  (informacyjny)  - wzór Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej, 

Załącznik B (informacyjny)    - wzór upoważnienia do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego 
Sieci Gazowej. 

 
 

Przedstawione w Wytycznych Technicznych zalecenia nie mogą być powszechnie stosowane 
w całości do czasu wprowadzenia niezbędnych zmian w regulacjach krajowych. 

 

WYTYCZNE TECHNICZNE WT-IGG-2301:2017 

Książka Obiektu Budowlanego 

Sieci Gazowej 

Wzór i wymagania 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 61/2017  

z dnia 20 grudnia 2017 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszych Wytycznych Technicznych nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 

 

WYTYCZNE TECHNICZNE 

 

WT-IGG-2501:2016 

 

Okresowe kontrole instalacji gazowych 
wewnątrz budynków/obiektów 

 
 

 

 

 

 

PRZEDMOWA 

 

Niniejsze Wytyczne Techniczne (WT, Wytyczne) opracowano na podstawie wieloletnich doświadczeń 
firm członkowskich IGG a w szczególności Państwowego Instytutu Naukowo - Badawczego INiG  
w Krakowie. Wykorzystano również doświadczenia i wskazówki ekspertów w zakresie instalacji 
gazowych wewnątrz budynków zrzeszonych w innych niż IGG korporacjach i stowarzyszeniach. 

W niniejszych WT podano definicje, zalecenia oraz wymagania związane z kontrolami instalacji 
gazowych wynikających z poszczególnych przepisów prawa a także praktyczne zalecenia, zakres  
i metodykę prowadzenia tych kontroli. Wytyczne obejmują kontrolę instalacji zasilanych wszystkimi 
rodzajami paliw gazowych, bez względu na sposób zasilania.  

Ustanowione dotychczas Polskie Normy  „PN-M-34507:2002 Instalacje gazowe. Kontrola okresowa” 
oraz „Pr PN-M-34506 Instalacje gazowe. Eksploatacyjna próba szczelności”  nie są  normami do 
obligatoryjnego stosowania co obecnie stwarza szereg problemów dla wykonujących kontrole jak 
 i zlecających te kontrole.  

WT są zgodne z Ustawą Prawo budowlane oraz podjętymi na podstawie tej ustawy rozporządzeniami 
wykonawczymi. W odniesieniu do tych dokumentów wytyczne porządkują przytoczone tam przepisy 
oraz systematyzują wynikające z nich działania związane z kontrolą instalacji gazowych. 

Wytyczne techniczne nie naruszają przepisów odrębnych, w tym dotyczących użytkowania,  
w szczególności przepisów Prawa budowlanego dotyczących kontroli wentylacji i systemów 
kominowych. 

Podstawowym przesłaniem niniejszych Wytycznych jest wymóg zabezpieczenia ciągłości 
odpowiedzialności za utrzymanie sprawności instalacji gazowej w całym okresie jej eksploatacji. 

Niniejsze Wytyczne Techniczne określają zasady przeprowadzania kontroli instalacji gazowych 
natomiast nie odnosi się do ich częstotliwości, które wynikają z ogólnych przepisów prawa. 

Zaleca się, aby niniejsze Wytyczne były wprowadzone do stosowania przez podmioty i osoby fizyczne 
wykonujące kontrole instalacji oraz, aby były wykorzystane w działalności szkoleniowej dla zarządców 
budynków. 

 

Ustanowione przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały   
Nr 52/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszych Wytycznych Technicznych nie może być przedrukowywana ani 
kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 



  

     STANDARD TECHNICZNY ST-IGG-2601:2014 

Prace gazoniebezpieczne 

Sieci gazowe dystrybucyjne  

Wymagania w zakresie organizacji, 
wykonywania i dokumentowania 

 

 

PRZEDMOWA 

Przedmiotem niniejszego standardu, dotyczącego dystrybucyjnych sieci gazowych, jest uregulowanie 
procesu realizacji prac gazoniebezpiecznych poprzez określenie odpowiednich wymagań w zakresie 
organizacji, wykonywania i dokumentowania tych prac. 

Standard stanowi jedną z dwóch części dokumentu obejmującego wymagania w zakresie organizacji, 
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych dla całego zakresu i rodzaju sieci 
gazowych – dystrybucyjnych i przesyłowych. Projekt drugiej części oznaczonej prST-IGG-2602:2014 
nosi tytuł: „Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie organizacji, 
wykonywania i dokumentowania”.  

Określone w standardzie uregulowania procesu spełniają wymagania uwzględnione w przepisach 
państwowych, zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2009 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu 
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. z 2010 Nr 2, poz. 6), Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. Nr 138, 
poz. 931), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492), Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640). 

Regulacje zamieszczone w standardzie mają źródło także w tzw. „sztuce gazowniczej”, czyli dobrych, 
wieloletnich praktykach przedsiębiorstw gazowniczych w obszarze realizacji prac 
gazoniebezpiecznych. 

Standard zawiera 16 załączników, w tym:                                                                                                 
- 8 załączników: A, B, C, D, E, F, G, H (normatywnych)  i                                                                
- 8 załączników: I, J, K, L, M, N, O, P (informacyjnych). 

Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa. 
 

 

 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 16/2014 
 z dnia 1 grudnia 2014 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

STANDARD TECHNICZNY ST-IGG-2602:2016 
Prace gazoniebezpieczne 
Sieci gazowe przesyłowe 

Wymagania w zakresie organizacji, 
wykonywania i dokumentowania 

 

 

PRZEDMOWA 

Przedmiotem niniejszego standardu, dotyczącego sieci gazowych przesyłowych, jest uregulowanie 
procesu realizacji prac gazoniebezpiecznych poprzez określenie odpowiednich wymagań w zakresie 
organizacji, wykonywania i dokumentowania tych prac.  

Standard stanowi jedną z dwóch części dokumentu obejmującego wymagania w zakresie organizacji, 
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych dla całego zakresu i rodzaju sieci 
gazowych – dystrybucyjnych i przesyłowych. Druga część o nr ST-IGG-2601:2014 nosi tytuł: „Prace 
gazoniebezpieczne. Sieci gazowe dystrybucyjne. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania  
i dokumentowania”.  

Określone w standardzie uregulowania procesu spełniają wymagania uwzględnione w przepisach 
państwowych, zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2009r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu 
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6), Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 
138 poz. 931), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492), Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). 

Regulacje zamieszczone w standardzie mają źródło także w tzw. „sztuce gazowniczej”, czyli dobrych, 
wieloletnich praktykach przedsiębiorstw gazowniczych w obszarze realizacji prac 
gazoniebezpiecznych. 

Standard zawiera 10 załączników, w tym:                                                                                                  
- 5 załączników: A, B, C, D, E (normatywnych),                                                          
- 5 załączników: F, G, H, I, J (informacyjnych). 

Zaleca się, aby niniejszy standard został wprowadzony do stosowania przez firmy zrzeszone w Izbie 
Gospodarczej Gazownictwa. 

 

 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 32/2016 
z dnia 26 lipca 2016 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 

 



  

STANDARD TECHNICZNY ST-IGG-2701:2014 

Zasady rozliczeń  

paliw gazowych  

w jednostkach energii 

 

 
 

 

 

PRZEDMOWA 

Standard Techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa został opracowany w celu ujednolicenia 
wymagań, wytycznych, zaleceń, oraz metod rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii.  
 
W Standardzie Technicznym uwzględniono wymagania zawarte w: 
- aktualnych normach wyrobu,  
- aktualnych regulacjach krajowych i międzynarodowych. 
 
W niniejszym Standardzie Technicznym objętość paliwa gazowego wyrażonego w [m3], o ile nie 
zaznaczono inaczej, należy rozumieć, jako objętość paliwa gazowego w warunkach normalnych.  

Standard Techniczny zawiera załączniki (informacyjne): 
 
Załącznik A (informacyjny)   Przykładowe współczynniki emisji 
Załącznik B (informacyjny)   Przykłady obliczeń 
Załącznik C (informacyjny)   Ogólny opis metody rekonstrukcji wartości ciepła spalania 
Załącznik D (informacyjny)   Bibliografia 
 
Zaleca się, aby niniejszy Standard Techniczny został wprowadzony do stosowania przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Gazownictwa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 08/2014 
z dnia 15 maja 2014 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszego Standardu Technicznego nie może być przedrukowana ani  
kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 

  



  

 
 

 

PRZEDMOWA 

W niniejszych Wytycznych Technicznych podano wymagania dotyczące przeprowadzenia prób 
terenowych zastosowania w sieciach gazowych bezsiarkowego środka nawaniającego oraz 
wymagania dotyczące postępowania, magazynowania i transportu bezsiarkowych środków 
nawaniających. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu próby terenowej należy opracować 
szczegółową instrukcję dotyczącą obsługi urządzeń do nawaniania paliwa gazowego, w której stosuje 
się bezsiarkowe środki nawaniające oraz instrukcję dotyczącą postępowania z substancją 
niebezpieczną,  

Wytyczne Techniczne są spójne ze zbiorem dokumentów normalizacyjnych obejmujących całokształt 
zagadnień związanych z nawanianiem paliw gazowych, na które składają się: 

ST-IGG-0702: 2012 Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania z środkami 
nawaniającymi oraz i przechowywania i transportu, 
ST-IGG-0703: 2012 Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania paliw gazowych. 
ST-IGG-0704: 2014 Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawonienia paliw gazowych metodami 
odorymetrycznymi. 
ST-IGG-0705: 2012 Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu 
(THT) 
 
Wytyczne Techniczne zawierają następujące Załączniki: 

Załącznik  A (normatywny) -   Pojemniki transportowe wielokrotnego użytku (opakowania zwrotne) 
Załącznik B (normatywny) -  Strefy zagrożenia wybuchem dla magazynów i podręcznych ·składów 

środków nawaniających 
Załącznik C (informacyjny) - Właściwości bezsiarkowego środka nawaniającego Gasodor S-Free 
Załącznik D (informacyjny) - Krzywa zapachowa dla gazu grupy E, nawonionego bezsiarkowym 

środkiem nawaniającym Gasodor S-Free 
Załącznik E (informacyjny) – Bibliografia 
 
 
„Zastosowanie nawaniacza bezsiarkowego należy poprzedzić szeroką akcją informacyjno- 
edukacyjną ze względu na wieloletnie przyzwyczajenia użytkowników do zapachu siarkowych 
środków nawaniających” 
 
 
 

WYTYCZNE TECHNICZNE WT-IGG-2901:2016 

Przeprowadzanie próby zastosowania 
bezsiarkowego środka nawaniającego 

w sieciach gazowych 
 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 11/2016  
z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszych Wytycznych Technicznych nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 



  

 
 

 

 

Standard wprowadza Normę Zakładową PGNiG SA nr ZN-G-2100:2017, opracowaną przez 
Międzyzakładową Komisję Normalizacyjną GK PGNiG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD TECHNICZNY 
ST-IGG-3701 /  

ZN-G-2100:2018 

LNG 

Terminologia 

Wprowadza: 

ZN-G-2100:2017 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 11/2018 

z dnia 28 lutego 2018 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszych Wytycznych Technicznych nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 





  

 
 

 

 

Standard wprowadza Normę Zakładową PGNiG SA nr ZN-G-2200:2017, opracowaną przez 
Międzyzakładową Komisję Normalizacyjną GK PGNiG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD TECHNICZNY 
ST-IGG-3702 /  

ZN-G-2200:2018 

Instalacje technologiczne 

Zbiorniki procesowe LNG 

Informacje ogólne 

Wprowadza: 

ZN-G-2200:2017 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 11/2018 

z dnia 28 lutego 2018 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszych Wytycznych Technicznych nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 





  

 
 

 

 

Standard wprowadza Normę Zakładową PGNiG SA nr ZN-G-2300-1:2017, opracowaną przez 
Międzyzakładową Komisję Normalizacyjną GK PGNiG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD TECHNICZNY 
ST-IGG-3703 /  

ZN-G-2300-1:2018 

LNG 

Stacje re gazyfikacji LNG 

Część 1: Wymagania ogólne 

Wprowadza: 

ZN-G-2300-1:2017 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 11/2018 

z dnia 28 lutego 2018 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszych Wytycznych Technicznych nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 





  

 
 

 

 

Standard wprowadza Normę Zakładową PGNiG SA nr ZN-G-2300-2:2017, opracowaną przez 
Międzyzakładową Komisję Normalizacyjną GK PGNiG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD TECHNICZNY 
ST-IGG-3704 /  

ZN-G-2300-2:2018 

LNG 

Stacje regazyfikacji LNG 

Część 2: Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa 

Wprowadza: 

ZN-G-2300-2:2017 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 11/2018 

z dnia 28 lutego 2018 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszych Wytycznych Technicznych nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 





  

 
 

 

 

Standard wprowadza Normę Zakładową PGNiG SA nr ZN-G-2300-3:2017, opracowaną przez 
Międzyzakładową Komisję Normalizacyjną GK PGNiG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD TECHNICZNY 
ST-IGG-3705 /  

ZN-G-2300-3:2018 

LNG 

Stacje regazyfikacji LNG 

Część 3: Wymagania dotyczące 
projektowania 

Wprowadza: 

ZN-G-2300-3:2017 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 11/2018 

z dnia 28 lutego 2018 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszych Wytycznych Technicznych nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 





  

 
 

 

 

Standard wprowadza Normę Zakładową PGNiG SA nr ZN-G-2300-4:2017, opracowaną przez 
Międzyzakładową Komisję Normalizacyjną GK PGNiG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD TECHNICZNY 
ST-IGG-3706 /  

ZN-G-2300-4:2018 

LNG 

Stacje regazyfikacji LNG 

Część 4: Wymagania ogólne dotyczące 
warunków technicznych wykonania  

i odbioru 

Wprowadza: 

ZN-G-2300-4:2017 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 11/2018 

z dnia 28 lutego 2018 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszych Wytycznych Technicznych nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 





  

 
 

 

 

Standard wprowadza Normę Zakładową PGNiG SA nr ZN-G-2300-5:2017, opracowaną przez 
Międzyzakładową Komisję Normalizacyjną GK PGNiG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD TECHNICZNY 
ST-IGG-3707 /  

ZN-G-2300-5:2018 

LNG 

Stacje regazyfikacji LNG 

Część 5: Wymagania dotyczące 
eksploatacji 

Wprowadza: 

ZN-G-2300-5:2017 

Ustanowiony przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 11/2018  

z dnia 28 lutego 2018 r. Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie 

© Żadna część niniejszych Wytycznych Technicznych nie może być przedrukowywana ani kopiowana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa 
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