
Uwagi partnerów społecznych do projektu rozporządzenia 
Ministra Gospodarki   zmieniającego rozporządzenie   

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych 

i ich usytuowanie  

Lp. Uwaga: Podmiot 
zgłaszający:

Treść zgłoszonej uwagi: Stanowisko z uzasadnieniem:

1. Ogólna Porozumienie 
Zielonogórskie 

Federacja 
Związku 

Pracodawców 
Ochrony 
Zdrowia 

Federacja  zwraca uwagę:  tworząc prawo należy rozważyć szerszy 
kontekst  niż  chwilowe  zapotrzebowanie.  Do  tej  pory  tankowanie 
gazu LPG jest  możliwe przez  osoby pracujące  na stacji  paliw po 
przeszkoleniu, którego koszt wynosi ok. 1000 zł, jak przedstawiono 
w  uzasadnieniu  przedsiębiorcy  ponieśli  koszt  ok.  7  mln  rocznie 
przez  czas  obowiązywania  aktu.  Poniesione  koszty  będą  teraz 
praktycznie  stracone,  gdyż  tankować  będą  mogli  użytkownicy 
pojazdów  samodzielnie.  TDT  otrzymała  7  mln  w  postaci  opłat 
stanowiący  parapodatek  zwiększający  ich  koszty.  Ci  którzy  nie 
dopełnili  formalności  w  odpowiednim  czasie  skorzystają  teraz 
finansowo.  Federacja  popiera  umożliwienie  tworzenia  punktów 
samoobsługowych  przy  zachowaniu  odpowiednich  zasad 
i warunków  bezpieczeństwa  osoby  tankującej,  jak  i  innych 
użytkowników  stacji  oraz  personelu.  Zdaniem  Federacji  częste 
zmiany  regulacji  prawnych  podważają  zaufanie  do  państwa 
prawnego  oraz  zachęcają  do  działań  bezprawnych.  Federacja  jest 
z zasady przeciwna takim regulacjom. 

 

2. § 131 a Polska 
Organizacja 

Gazu 
Płynnego

„Wykreślić w § 131 a w punkcie 3 podpunkt b. Rozwiązanie prawne 
nie stosowane w innych krajach europejskich. Nie widzimy podstaw 
do  takiego  zapisu,  tym  bardziej  że  naszym  zdaniem  nie  można 
tworzyć  przepisu  ogólnokrajowego  na  podstawie  ewentualnego 
jednego  technicznego  rozwiązania.  Nie  jest  kwestią,  że  przy 
rozpinaniu pistoletu wyleje się 5 cm3 czy 1 cm3 cieczy gazu LPG. 
Taka  ilość  gazu  nie  odmrozi  ręki  ze  względu  na  duże  wymiary 
pistoletu  LPG  i  związanego  z  tym  dużą  ilością  zgromadzonego 
ciepła a więc rozprężeniem się gazu w chwili odłączania pistoletu. 
W momencie rozpinania pistoletu gaz się rozpręża i to co widzimy 
jako  oparu  gazu  jest  w  głównej  mierze  skondensowaną  wilgocią 
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z powietrza.  Problemem  i  istotnym  niebezpieczeństwem  jest  złe, 
krzywe  zapięcie  pistoletu  lub  nie  złapanie  występów  o  gniazdo 
wlewu. Wtedy gaz leje się ciurkiem i ilość ciepła zmagazynowana 
w pistolecie  nie  wystarczy  by  pistolet  się  nie  zmroził.  W  czasie 
takiego  wycieku  wylewa  się  zapewne  więcej  niż  1  cm3 gazu. 
W czasie  samego  zapinania  pistoletu  następuje  również  wypływ 
gazu.  Szczególnie  wtedy,  gdy  zapinania  (dociąganie  zapadek) 
następuje  długo  .Wtedy  pistolet  już  się  otwiera  i  gaz  wypływa 
z węża.  Ten  temat  jest  jednak  uregulowany  w  pewien  sposób  w 
§ 131  a  pkt  3a.  Zgodnie  z  dyrektywą  (  Dyrektywa  2001/95/EC) 
produkty naftowe musza być bezpieczne dla korzystającego z nich 
użytkownika i należy zapewnić bezpieczną obsługę autogazu przez 
klientów stacji. Chodzi nie tylko o to jaka ilość gazu się wydzieli 
w czasie rozpinania pistoletu lecz również o to by obsługa pistoletu 
była  bezpieczna  i  prosta  dla  klienta  bez  doświadczenia  w 
tankowaniu gazu LPG. Sama idea 3 cm3 zwiększa w jakiś sposób 
bezpieczeństwo  i  może  być  stosowana  przez  każdą  firmę  wg 
uznania.  Powstaje  pytanie  czy  1  cm  jest  wielkością  prawidłową 
i konieczną do uwzględnienia w projekcie rozporządzenia.”

3. Polska 
Organizacja 

Gazu 
Płynnego

Uzupełnić projekt o nowy punkt: 
„Zabrania  się  instalowania  odmierzacza  gazu  płynnego  na 
stacjach  paliw  płynnych  oraz  samodzielnych  stacjach  gazu 
płynnego, na których nie ma personelu.”
Jednoznaczne  określenie,  że  samoobsługa  może  być  prowadzona 
wyłącznie na stacjach z personelem. 

Uwaga odrzucona

4. Ogólna Polska 
Organizacja 

Gazu 
Płynnego

Brakuje  zapisu  o  możliwości  zdalnego  wyłączania  zasilania 
odmierzacza  i  pompy  gazu  LPG  oraz  zapisu,  że  wszystkie 
odmierzacze  paliw  płynnych  na  stacjach  paliw  płynnych  oraz 
samodzielnych  stacjach  gazu  płynnego  winny  być 
wyposażone/sprzężone  z  modułami  fiskalnymi.  Taki  obowiązek 
wpłynąłby  zdecydowanie  na  ograniczenie  szarej  strefy w szeroko 
rozumianej branży paliwowej. 

Uwaga odrzucona 
 

2



5. Ogólna PKN ORLEN 
S.A.

Co  do  zasady  popiera  wdrożenie  rozwiązań  umożliwiających 
samoobsługę  przy  tankowaniu  gazu  płynnego  LPG.  Spółka 
stwierdza  jednak,  że  proponowane  rozwiązanie  nie  może  być 
jedynym  stosowanym  przy  sprzedaży  LPG  na  stacjach  paliw. 
Docelowy model prowadzenia sprzedaży gazu płynnego na stacjach 
powinien  umożliwiać  przedsiębiorcom  wybór  pomiędzy 
samoobsługą przy tankowaniu LPG, a możliwością sprzedaży gazu 
płynnego  na  dotychczasowych  zasadach  przez  wykwalifikowany 
personel  stacji  paliw.  Tym  samym  samoobsługa  powinna  być 
dopuszczana  tylko  na  stacjach  dostosowanych  technicznie  do 
realizacji tego procesu, a w pozostałych przypadkach sprzedaż gazu 
płynnego powinna odbywać  się  na obowiązujących  zasadach,  bez 
konieczności  dostosowywania  tych  stacji  do  wskazanych 
w projektowanej  noweli  rozwiązań  technicznych.  Dodatkowo 
wydaje  się  zasadnym,  że  z  uwagi  na  nowe  rozwiązania  w  tym 
zakresie  samoobsługa  przy  tankowaniu  LPG  powinna  być 
dozwolona wyłącznie w przypadkach, gdy personel zatrudniony na 
stacji  paliw  będzie  w  stanie  udzielić  niezbędnej  pomocy  przy 
tankowaniu LPG ( w przypadku stacji samoobsługowych nie będzie 
to możliwe i może rodzić problemy w samoobsłudze LPG, a także 
nie  pozwoli  realizować  części  wymagań  projektowanego 
rozporządzenia wskazanych np. w § 130 ust. 1 pkt 2 projektu). Opis 
przedmiotowego modelu sprzedaży gazu płynnego LPG – w zakresie 
wyboru  możliwości  wprowadzenia  samoobsługi  tankowania  (w 
zależności  od  dostosowania  infrastruktury)  jak  i  kwestii  stacji 
bezobsługowych  powinien  zostać  uwzględniony w treści  projektu 
rozporządzenia i uzasadnieniu.
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6. § 130 ust. 2 PKN ORLEN 
S.A.

Projekt  rozporządzenia  przewiduje  obowiązek  wprowadzenia 
specjalnych  oznaczeń  stanowisk do samoobsługi  przy tankowaniu 
LPG  oraz  instrukcji  obsługi  tego  tankowania.  Mając  na  uwadze 
konieczność  upowszechnienia  wśród  konsumentów  wiedzy 
o zasadach  realizacji  tego  procesu  na  terenie  całego  kraju  oraz 
wypracowanie jednolitych standardów realizacji tego procesu, PKN 
ORLEN  S.A.  postuluje  wprowadzenie  jednolitego  oznaczenia 
stanowisk  do  samoobsługowego  tankowania  LPG,  jak  również 
jednolitą dla wszystkich stanowisk do samoobsługowego tankowania 
LPG  instrukcję  obsługi  w  formie  piktogramów.  Ponadto,  w 
przedmiotowej  instrukcji  powinny  się  także  znaleźć  informacje 
dotyczące  postępowania  w sytuacjach  zagrożenia.  Należy również 
rozważyć  na  jakich  zasadach  będzie  kontrolowana  realizacja 
przedmiotowego  obowiązku  tj.  który  organ  administracji  będzie 
kontrolował  spełnienie  tego  wymogu  na  stacjach  paliw  oraz 
doprecyzowanie jakie sankcję będą groziły przedsiębiorcy za brak 
realizacji tego obowiązku? Należy stwierdzić, że brak tych zapisów 
oznacza  konieczność  posiłkowania się  ogólnymi  zasadami ustawy 
prawo  budowlane  jako  ustawy,  na  podstawie  której  wydane  jest 
rozporządzenie. 

Uwaga częściowo przyjęta
 

7. § 131 a ust. 
1 pkt 1

PKN ORLEN 
S.A.

W  §  131  a  ust  1  pkt  1  proponuje  się  usunięcie  słowa 
„automatyczny”.  Zapis w obecnym brzemieniu sugeruje,  że zawór 
jest  sterowany  przez  automatykę  wykrywającą  niekontrolowany 
wyciek  gazu,  a  intencją  ustawodawcy  jest  wdrożenie  rozwiązań 
umożliwiających  (poprzez  zainstalowany  wyłącznik)  zatrzymanie 
tankowania pojazdu w chwili wycieku gazu płynnego.

Uwaga uwzględniona
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8. § 131 a ust. 
1 pkt 2

PKN ORLEN 
S.A.

Wprowadza  się  obowiązek  instalacji  systemu  komunikacji 
umożliwiającego  wezwanie  przez  klienta  tankującego  LPG 
personelu  stacji  paliw.  PKN  ORLEN  S.A.  postuluje 
doprecyzowanie,  jaki  system  komunikacji  jest  właściwy  dla 
realizacji  samoobsługi  LPG  tj.  czy  sygnalizator  dźwiękowy  lub 
świetlny  uruchamiany  przyciskiem  umiejscowionym  przy 
dystrybutorze lub na dystrybutorze czy jednak instalacja przy lub na 
dystrybutorze urządzenia umożliwiającego komunikację głosową z 
personelem stacji paliw. 

Uwaga przyjęta

9. § 131 a ust. 
2

PKN ORLEN 
S.A.

Zgodnie  z  projektem  stanowiska  do  samodzielnego  tankowania 
gazem płynnym pojazdów samochodowych wyposaża się w systemy 
umożliwiające stałą obserwację tych stanowisk przez personel stacji 
oraz  system  alarmowy  umożliwiający  klientowi  awaryjne 
powiadomienie personelu stacji o zaistniałych incydentach. W tym 
miejscu powstają uzasadnione wątpliwości interpretacyjne dotyczące 
zasada działania wskazanych systemów a dotyczące następujących 
kwestii:
a) czy w sytuacji, gdy stanowisko do samoobsługowego napełniania 
pojazdów znajduje się w polu bezpośredniego widzenia personelu 
stacji, musi być wyposażone w system do dodatkowego nadzoru?;
b) czy system alarmowy musi umożliwiać rozmowę z personelem 
stacji czy wyłącznie generować sygnał alarmowy? 
Wydaje  się  zasadnym  doprecyzowanie  treści  przepisu  poprzez 
wprowadzenie  możliwie  prostego  (mało  kosztownego)  systemu 
dźwiękowego  umożliwiającego  poinformowanie  obsługi  stacji  o 
ewentualnych problemach. 

Uwaga odrzucona
 

10. § 131 b PKN ORLEN 
S.A.

Zgodnie  z  projektem  przewiduje  się  obowiązek  instalacji  na 
rurociągach technologicznych dodatkowych zaworów automatycznie 
odcinających  przepływ  gazu  LPG.  Powstaje  pytanie  czy 
ustawodawca  przewiduje  alternatywne  rozwiązania  dotyczące 
sterowania  z  dystrybutora  procesu  tankowania  pojazdów.  Należy 
zwrócić  uwagę,  ż  stosowane  obecnie  na  rynku  dystrybutory  są 
wyposażone w następujące rozwiązania techniczne:
a)  przycisk  przywołania  personelu  z  lewej  i  prawej  strony 

Uwaga częściowo przyjęta.
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odmierzacza (jednowężowego jak i dwuwężowego) 
b)  włącznik  (tzn.  chwilowy)  pompy  gazu  zamontowany  na 
dystrybutorze  musi  być  naciśnięty  przez  personel  „  ciągle”  (  po 
zluzowaniu dłoni pompa automatycznie jest wyłączona)
c)  elektrozawory  montowane  w  odmierzaczach  jedno  jak  i 
dwupistoletowych otwierające przepływ gazu dopiero po naciśnięciu 
przez obsługę przycisku ( wyłącznik chwilowy) „ włącznik pompy”; 
po  zluzowaniu  przycisku  elektrozawór  odcina  automatycznie 
przepływ gazu,
e) końcówki zrywalne na połączeniu odmierzacza – LPG
f)  końcówki  zrywalne  pod dystrybutorem  na  fazie  gazowej  jak  i 
ciekłej  (nie  stanowią  standardowego  wyposażenia  dystrybutora, 
zawory montowane przez wykonawcę technologii)
g) zawór nalewczy „pistolet” podlega sprawdzeniu u producentów 
czy ich wyroby spełniają wymagania.
Mając  na  uwadze  powyższe  należy  stwierdzić,  że  technicznie 
podobną  do  proponowanych  elektrozaworów  odcinających  na 
rurociągach  technologicznych  funkcję  pełnią  stosowane 
elektrozawory w dystrybutorach dla LPG. Tym samym postuluje się 
rozważenie konieczności montowania dodatkowych elektrozaworów 
odcinającyh  na  rurociągach  technologicznych  jako  dodatkowego 
wyposażenia  zwiększającego  koszty  dostosowania  stacji  paliw  do 
możliwości realizacji samoobsługi przy tankowaniu LPG. 

11. Ogólna NGV Polska Podmiot zwraca się z prośba o uwzględnienie w przygotowywanych 
nowelizacjach  także  samodzielnego  tankowania  pojazdów  CNG 
(pojazdy zasilane metanem) Wiele krajów europejskich, ze względu 
na  ogromne  korzyści  ekologiczne  (znacznie  mniejsza  emisja 
szkodliwych spalin i mniejsza emisja hałasu)., mocno wspiera swoją 
politykę rozwoju rynku pojazdów CNG.  Wysoka kultura techniczna 
istniejących punktów tankowania CNG w Polsce, porównywalna, a 
czasami  i  przewyższająca  rozwiązania  stosowane  w  Europie 
Zachodniej, w zupełności pozwala na dokonywanie samodzielnego 
tankowania  także  CNG.  Usunięcie  tej  restrykcji,  wpłynie  na 
zwiększenie obrotu gazem ziemnym jako paliwem samochodowym, 
co  przy  rosnącej  podaży  (gazoport,  gaz  łupkowy)  pozwoli  na 
zauważalny dla Gospodarki rozwój segmentu CNG oraz wpłynie na 
znaczne zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska. 

Uwaga odrzucona

12. Ogólna Izba IGG uprzejmie prosi o uwzględnienie w ww. projekcie (zmienianych Uwaga odrzucona
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Gospodarcza 
Gazownictwa

przepisach)  również  sprężonego  gazu  ziemnego  CNG. 
Z uzasadnienie  do  projektu  przedmiotowego  rozporządzenia  MG 
wynika, że równoległe do tego projektu powinna być przywrócona 
możliwość  samoobsługi  tankowania  gazem płynnym,  której  zakaz 
wprowadzony  został  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  
dn. 15.07.2011 zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków  
technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie  projektowania,  
wytwarzania,  eksploatacji,  naprawy  i  modernizacji  
specjalistycznych  urządzeń  ciśnieniowych. W  sprawie  tej  branża 
gazownicza  interweniowała  u Ministra  Infrastruktury,  jak również 
prosiła  o  usunięcie  tego  typu  szkodliwych  przepisów  byłego 
Wiceprezesa  Rady  Ministrów  –  p.  Waldemara  Pawlaka. 
Rozumiemy,  że  dopiero  łączne  zmiany  ww.  aktów  przywrócą 
prawną  możliwość  samoobsługowego  tankowania  gazu  płynnego 
LPG i gazu sprężonego CNG na stacjach paliw. Należy podkreślić, 
że urządzenia techniczne na stacjach CNG są bardziej nowoczesne 
niż  proponowane  dla  LPG  rozwiązania  w  art.  131a  i  131b 
opiniowanego  rozporządzenia  MG.  Również  przywołane 
w uzasadnieniu  do  projektu  przykłady  wybranych  państw  UE 
odnoszą się w znakomitej większości do gazu CNG, który w tych 
państwach  jest  powszechnie  stosowany.  Stąd  też  preferowanie 
paliwa LPG ( tańsze o ok. 10 gr/l) w stosunku do CNG, jak wynika 
z rozporządzenia może być  traktowane jako rodzaj  „wybiórczego” 
stosowania  prawa.  W  tej  sytuacji  pomijanie  tego  rodzaju  gazu 
(CNG),  który  jest  niestety  marginalny  w  polskim  bilansie 
paliwowym,  byłoby niezrozumiałe  dla  przedsiębiorców polskich  i 
unijnych  zainteresowanych  rozwojem  rynku  CNG  w  Polsce.  W 
związku z powyższym prosimy, aby w projekcie rozporządzenia MG 
uwzględnić  obok  zapisów  dot.  gazu  płynnego  w  postaci  LPG 
sprężony gaz w postaci CNG. Dot. to zarówno art. 130 jak również 
art. 131a i 131b.

13. Ogólna POPiHN Polska Organizacja Przemysłu i Handlowego, jako inicjator 
prac i główny wnioskodawca, zdecydowanie popiera dopuszczenie 
samoobsługowego  tankowania  autogazu  (LPG).  Apelujemy  przy 
tym  o  możliwie  szybkie  wprowadzenie  proponowanych  zmian 
w życie,  gdyż  ich  zastosowanie  przez  zainteresowanych 
przedsiębiorców  pociągnie  za  sobą  znaczące  obniżenie  kosztów 
funkcjonowania  części  stacji  paliw,  co  w efekcie  przełoży się  na 
cenę oferowanego na tych stacjach paliwa. 

Uwaga odrzucona
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Równocześnie  POPiHN  zwraca  uwagę  na  konieczność 
równoległej  zmiany  rozporządzenia  Ministra  Transportu, 
Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  15  lipca  2011  r. 
zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych 
dozoru  technicznego  w  zakresie  projektowania,  wytwarzania, 
eksploatacji,  naprawy  i  modernizacji  specjalistycznych  urządzeń 
ciśnieniowych  (Dz.U.2011.156.932),  które  w  paragrafie  §  15a 
uzależnia możliwość samodzielnego tankowania LPG od posiadanie 
specjalistycznych uprawnień.

Zwracamy  jednakże   uwagę  na  to,  że  rozwiązania 
zaproponowane  w  par.  131  pkt.  2.1  i  2.2  uniemożliwią 
wprowadzenie samoobsługi na stacjach bezobsługowych. Mając na 
uwadze,  że  w  szeregu  innych  państw,  w  których  wprowadzono 
samoobsługę, dopuszczono ją również na stacjach bezobsługowych 
(Niemcy,  Wielka  Brytania,  Francja,  Grecja,  Estonia)  postulujemy 
wprowadzenie  zapisu,  który  umożliwiłby  wprowadzenie 
analogicznego   rozwiązania  również  w  Polsce,  na  przykład  po 
okresie  6-9  miesięcy  obserwacji  funkcjonowania  samoobsługi, 
wprowadzonej  na  stacjach  obsługiwanych  przez  personel.  Stacje 
bezobsługowe stanowią bowiem ten segment,  który pozwala – ze 
względu  na  poziom  inwestycji  jak  i  kosztów  operacyjnych  –  na 
uzyskanie  największej  efektywności  sprzedażowej,  a  jednocześnie 
umożliwia  zaoferowanie  ostatecznemu  konsumentowi  najbardziej 
atrakcyjnej ceny paliwa.

8


