
Informacja z wysłuchania publicznego dotyczącego
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 
w dniu 7 lutego 2013 r.

Ministerstwo Gospodarki:
1.Pani Elżbieta Piskorz Zastępca Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu 
2.Pan Miłosz Karpiński Naczelnik Wydziału Ropy, Paliw Płynnych i MAE
3.Pan Szymon Byliński Specjalista

Strona społeczna: 
1. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego 
Pan  Krzysztof  Starzec  –  Statoil,  Pan  Tadeusz  Madaliński  –  Neste,  Pan  Marcin  Szponder  – 
POPiHN 

2. NGV Polska
Pan Karol Wieczorek 

3. PKN Orlen S.A.
Pan Lech Zajkowski, Pan Jakub Ruszel, Pan Robert Szadura.

4. Polska Organizacja Gazu Płynnego
Pan Andrzej Rybarkiewicz, Pani Karolina Gera

5. Izba Gospodarcza Gazownictwa 
Pan  Ryszard  Michałowski,  Pan  Marek  Krasowiec,  Pan  Sławomir  Nestorowicz,  Pan  Andrzej 
Schoeneich.

Wysłuchanie  publiczne  miało  na  celu  omówienie  uwag  zgłoszony  przez  partnerów 

społecznych  w  trakcie  przeprowadzonych  na  przełomie  grudnia  2012  r.  i  stycznia  2013  r. 

konsultacji społecznych. Zestawienie uwag oraz prezentowane podczas wysłuchania publicznego 

stanowisko MG zawiera załacznik nr 1 do Informacji.

Uwaga 1 - ogólna

Uwaga została  zgłoszona przez Porozumienie  Zielonogórskie,  które poparło tworzenie 

punktów samodzielnego  tankowania,  uwaga nie  zawierała  propozycji  modyfikacji  przepisów. 

Przedstawiciele MG nie odnieśli się do uwag, przyjmując poparcie.

Uwaga 2 - § 131 a.



MG  poinformowało  partnerów  społecznych  iż  zagadnienie  podniesione  w  omawianej 

uwadze  było  długo  omawiane  podczas  konferencji  uzgodnieniowej  między  resortami.  MG 

zaproponowało  odrzucenie  uwagi.  Przedstawiony  w  projekcie  przepis  opiera  się  na   normie 

technicznej.  MG  przychyliło  się  również  do  prezentowanego  podczas  uzgodnień 

międzyresortowych stanowiska Transportowego Dozoru Technicznego, że przepis bez określenia 

ilości wypływu byłby trudny do egzekwowania. 

Przedstawiciel POGP, podkreślił że ich zdaniem ustalenie granicy 1 cm3 ogranicza zakres 

producentów, których pistolety można instalować na stacjach.  Organizacja uznała,  że obecnie 

używane  pistolety  zostały  dopuszczone  i  też  są  obsługiwane  przez  osoby  fizyczne,  które 

podlegają tym samy zagrożeniom i nie ma powodu aby rezygnować z istniejących rozwiązań. 

Przedstawiciel POPiHN uznał, że 1 cm3 jest wariantem maksymalnym z punktu widzenia 

bezpieczeństwa i jest to bardzo wyśrubowana norma. 

MG  podtrzymało  wcześniejsze  stanowisko.  Zwróciło  także  uwagę,  iż  zgodnie 

z informacjami  przekazanymi  przez TDT co najmniej  trzech  producentów dostarcza  pistolety 

o wymaganym wolumenie.  Podkreślono ponownie,  że nie ma innych uregulowań, do których 

można  się  było  odnieść  poza  normą  techniczna,  celowe  jest  wiec  zastosowanie  w przepisie 

potwierdzonego normą rozwiązania. 

Ponadto w dyskusji podniesiono kwestie zakresu obowiązywania regulacji -(PKN Orlen 

S.A.) zadał pytanie: Czy w trakcie kontroli,  na stacjach gdzie nie ma samoobsługi, nie będzie 

problemu z interpretacją przepisów w tym zakresie?

Przedstawiciele MG potwierdzili  potrzebę  wzmocnienia  brzmienia  przepisów,  tak  aby 

jednoznacznie z nich wynikało, iż wymagania dotyczą jedynie stacji, na których wprowadzana 

jest samoobsługa.

Uwaga 3 – jednoznaczny zakaz samoobsługi na stacjach bezobsługowych.

POGP stała na stanowisku, że pośrednio można wywieść z przepisów zaproponowanych 

w projekcie możliwość samoobsługi na stacjach bezobsługowych. 

PKN  Orlen  S.A.  poparł  stanowisko POGP,  uznając,  że  jakiekolwiek  stwierdzenie  nie 

wprost rodzi domniemanie, że można interpretować pewne działania. W związku z tym aby nie 

dopuszczać do interpretowania, PKN Orlen zaproponował uznanie stanowiska POGP.

Przeciwne stanowisko do powyższego przedstawili przedstawiciele NESTE i STATOIL. 

Przedstawiciel  NESTE  zaznaczył,  że  proponowane  w  projekcie  podejście  zaprzecza  idei 



samoobsługi,  ponieważ zakłada zaangażowanie  obsługi stacji.  Ponadto podkreślił,  że stosując 

zabezpieczenia, które są proponowane, można doprowadzić proces tankowania do bezpiecznej 

czynności.  Zaproponował by nie wprowadzać jednoznacznych zapisów wykluczających stacje 

bezobsługowe. 

Przedstawiciele MG przedstawiając stanowisko resortu podkreśli,  że z wprowadzanych 

przepisów wynika, że na stacji paliw musi być obecny personel, tak więc doprecyzowanie wydaje 

się zbędne. Propozycja MG nie zakłada wprowadzenia samoobsługi tankowania LPG na stacjach 

bezobsługowych. MG nie jest przeciwne tankowaniu LPG na stacjach bezobsługowych ale nie 

chciałoby wprowadzać wszystkiego w jednym czasie. Zaznaczono rozbieżność stanowisk co do 

wspomnianej propozycji w ramach samego sektora , jeżeli prace nad zmianami w rozporządzeniu 

mają  być  kontynuowane  to  nie  ma  szans  aby  wprowadzić  samoobsługę  na  stacjach 

bezobsługowych w obecnym podejściu. Warunki zaproponowane w rozporządzeniu są w dużej 

części nie do spełnienia przez stacje bezobsługowe. W ramach konsultacji międzyresortowych 

warunki te zostały uznane jako konieczne minimum.

Przedstawiciel  MG  jeszcze  raz  podkreślił,  że  resort  proponuje  zmian  zapisu  tekstu 

pierwotnego ponieważ stacje bezobsługowe nie będą w stanie spełnić wymogów, a przez to są na 

obecny etapie wyłączone z proponowanej zmiany.. 

Uwaga 4 – możliwość zdalnego wyłączania wydawania gazu.

MG  przedstawiło  stanowisko,  że  zostały  wpisane dwa  typy  zabezpieczeń,  zawór 

odcinający  plus  zawór  na  odmierzaczu.  Nie  jest  celem  resortu  aby  wprowadzać  nadmierne 

wymagania techniczne. Uwaga została odrzucona.

Uwaga 5 – jednoznaczne określenie nieobligatoryjności wprowadzanych przepisów. 

Przedstawiciel MG stwierdził, że  wprowadzane normy mają charakter nieobligatoryjny, 

tylko jeśli operator stacji zdecyduje się na wprowadzenie samoobsługi, musi wprowadzać normy 

techniczne wskazane w rozporządzeniu. MG zobowiązało się jednak doprecyzować przepisy w 

tym zakresie. 

Uwaga 6 – jednolite oznaczenia instrukcji tankowania.

MG przedstawił  stanowisko  zakładające  częściowe  przyjęcie  uwagi  i  zadeklarował 

doprecyzowanie  przepisu.  Odnośnie zasad kontroli  wykonania  przepisów rozporządzenia  MG 

uznało, że zasady kontroli wynikają z przepisów prawa budowlanego. 



PKN Orlen S.A. przedstawił pogląd, że pytanie dotyczące zasad kontroli, wzięło się stąd, 

że rozporządzenie techniczne zaczyna być uzupełniane o szereg informacyjnych obowiązków. 

Odwołanie się do prawa budowlanego rodzi problem. Wiele organów uznaje, że rozporządzenie 

techniczne jest aktem wg którego mogą kontrolować stacje paliw. Podkreślono, że Orlen posiada 

rozwiązania w zakresie instrukcji obsługi, problem polega na tym, że mając rozległą sieć i wiele 

instytucji kontrolnych, chcą siebie i branże uchronić przed problemami wynikającymi z różnej 

interpretacji przepisu przez różne urzędy.

Uwaga została częściowo przyjęta. 

Uwaga 7 – § 131 a.

Uwaga miała charakter techniczny i została uwzględniona.

Uwaga 8 – system komunikacji.

Zgłoszona przez PKN Orlen S.A. dotycząca systemu komunikacji została przyjęta przez 

MG. Według propozycji MG system alarmowy będzie w formie sygnału dźwiękowego.

Uwaga 9 – obserwacja punktu tankowania § 131 a ust. 2.

Wg PKN Orlen S.A., § 131 a ust. 2 budzi wątpliwości, co do interpretacji przepisu w 

zakresie obserwacji stanowiska tankowania.

Przedstawiciele  MG wyjaśnili, że powyższy przepis nie oznacza konieczności instalacji 

kamer przemysłowych w przypadku gdy jest możliwa obserwacja bezpośrednia stanowiska do 

tankowania. Przepis wymaga efektywnej  możliwości monitorowania stanowiska.

Przedstawiciel  PKN Orlen S.A poparł stanowisko MG jednak uznał, że zachodzi znowu 

możliwość interpretowania tego przepisu. Wprowadzenie zapisu, że wprowadza się „systemy”, 

nasuwa  żądanie  kamer  etc.  Istotne  jest  wykreślenie  słowa  system.  Uwaga  została  przyjęta 

i brzmienie przepisu zostanie doprecyzowane. 

Uwaga 10 – zawór na rurociągu zasilającym.

MG przedstawiło pogląd, że przepis w zamyśle powinien obejmować skrajne sytuacje, 

gdy zdarzy się jakiś wypadek i dystrybutor zostanie uszkodzony. MG przyjęło uwagę częściowo 

i zobowiązało się doprecyzować brzmienie przepisu z uwagi na problemy interpretacyjne.

Uwaga 11 samoobsługa tankowania CNG.

Przedstawiciel  MG  wyjaśnił,  że  jest  niemożliwe  dopisanie  tankowania  CNG  do 

zmienianych przepisów rozporządzenia, ponieważ zakres przedmiotowy rozporządzenia dotyczy 

tylko  i  wyłącznie  paliw  płynnych.  Ponadto  zwrócono  uwagę,  iż  CNG nie  weszło  w  zakres 



wstępnych ustaleń pomiędzy MTBiGM i MG dotyczących zmian koniecznych dla wprowadzenia 

samoobsługi  tankowania  LPG. Stwierdzono,  że jest  na to  nieco  wcześniej,  jakkolwiek resort 

docenia rolę CNG w transporcie i popiera generalnie  rozwój jego zastosowania w tym zakresie.

Izba Gospodarcza Gazownictwa zgodziła się ze stanowiskiem MG jednak zauważyła, że 

ważne  jest  zwrócenie  uwagi  na  gorsze  traktowanie  gazu  CNG.  Istnieją  w  Polsce  standardy 

branżowe oparte są na rozwiązaniach czeskich i niemieckich ale polska jest ciągle białą plamą, 

gdzie nie ma przepisów w tym zakresie. 

.

Uwaga 13 – ogólna.

Uwaga została odrzucona. MTBiGM i MG współpracują przy zmianach w wymaganych 

rozporządzeniach. Co więcej MTBiGM uważa, że w przypadku zmiany rozporządzenia Ministra 

Transportu  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskie  nie  ma  obowiązku  notyfikacji  przepisów 

Komisji Europejskiej. 

Wnioski:

Wszystkie zgłoszone  przez  partnerów społecznych  uwagi  zostały  omówione  i  zostało 

wypracowane porozumienie wobec każdej z nich. MG zobowiązało się doprecyzować przepisy 

w zakresie  dobrowolności  wprowadzenia  samoobsługi  na  stacjach  paliw  oraz  w zakresie 

zaworów na rurociągu technologicznym.


