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Znak 41/IGG/KST/2021            Warszawa dnia 24.02.2021 
 

 

KOMUNIKAT  nr  17/2021 

IZBY GOSPODARCZEJ GAZOWNICTWA  

po L Plenarnym  Posiedzeniu KST IGG  

w trybie on-line 

 

W dniu 18 lutego 2021 r.  odbyło się w trybie on-line  L Plenarne Posiedzenie Komitetu Standardu 
Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa 

W posiedzeniu wzięło udział 23 członków KST z obecnie 27 członków KST.   W sprawach osobowych 
Przewodniczący KST podziękował panu Jarosławowi Barwickiemu za 14- letnią pracę w składzie KST, 
który z uwagi na zakończenie pracy w EuRoPol Gaz SA z dniem 20.02. 2021 przestanie być 
reprezentantem tej firmy w KST.  

Podczas posiedzenia KST podjęto następujące uchwały :  

1. Uchwałę nr 249/II/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KST w 2020 r. 
i przekazania Sprawozdania do Zarządu IGG.  

2. Uchwałę nr 250/II/2021 w sprawie zatwierdzenia zakresu i harmonogramu oraz rekomendowania 
budżetu ZR 41,  na opracowanie standardu dotyczącego emisji CH4.  

3. Uchwałę nr 251/II/2021 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu oraz rekomendowania budżetu ZR 
14, na opracowanie II nowelizacji standardów technicznych :ST-IGG-1401:2015; 
ST- IGG- 1402:2015; ST-IGG-1403:2015 dotyczących kodów kreskowych . 

4. Uchwałę nr 252/II/2021 w sprawie odstąpienia od powołania eksperta zewnętrznego do zaopiniowania 
prST-IGG-0209 Ocena jakości gazów ziemnych . Część 4- Przyrządy pomiarowe  do  wyznaczania 
temperatury punktu rosy w gazach ziemnych . 

KST na wniosek Sekretariatu KST zaakceptował  rozpoczęcie II nowelizacji standardów  technicznych: 
ST- IGG-0501:2017; ST-IGG-0502:2017 ; ST-IGG-0503:2017 , dotyczących stacji gazowych w przesyle i 
dystrybucji  oraz zespołów gazowych na przyłączach .    

W punkcie dotyczącym spraw różnych KST zaakceptował także rozpoczęcie prac i powołanie zespołów 
roboczych  nad  dwoma  nowymi  tematami  standaryzacyjnymi :  

1. „Opracowanie wytycznych dla sektora gazowego na podstawie normy ISO/IEC 27019:2017 
Information technology — Security techniques — Information security controls for the energy utility 
industry .  

2. Opracowanie standardów technicznych dotyczących jakości gazu ziemnego,  mających na celu 
zastąpienie planowanych do wycofania przez PKN norm krajowych serii PN-C-04750 do 04752 . 

Wstępnie uzgodniono, że kolejne Posiedzenie Plenarne KST odbędzie się w trybie on-line pod koniec 
kwietnia 2021 r. 
       
          

Dyrektor 
       Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 
     Teresa Laskowska 
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