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Dotvczv: bezpieczeństwo infrastruktury gazowej obiętej instrumentem zamrożenia
zasobÓW gospodarczych
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W związku z publikacją w dniu 25 kwietnia 2022 r. pierwszej transzy podmiotów
umieszczonej na l!ście sankcyjnej na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: Ustawa), pragniemy zwrócić uwagę
Pana Ministra na problem zabezpieczenia aktywów wykorzystywanych do transportu i

dystrybucji gazu płynnego.

Na liście sankcyjnej znalazły się podmioty zaangażowane w sprzedaz oraz dystrybucję
LPG (płynny propan lub mieszanina propanu ibutanu) oraz gazu płynnego - LNG (płynny

metan).W związku z przewidzianym Ustawą trybem wejścia w życie decyzji administracyjnej,
aktywa tych podmiotów zgodnie z definicjami zawartymi w Rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2Ot4, w tym zasoby gospodarcze, zostały zamrożone w momencie publikacji
przedmiotowych decyzji.

Działalność polegająca na dystrybucji gazu płynnego wymaga wykorzystania urządzeń
ciśnieniowych - w szczególności zbiorników i cystern transportowych. Utrzymanie ciągłości
ruchu jest w tym przypadku o Ę!e istotne, że niedochowanie technicznych warunków
transportu i składowania gazu płynnego może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
infrastruktury i osób. Gaz płynny - tak LPG, ale przede wszystkim LNG - jest wrazliwy na

warunki zewnętrzne. LPG pod ciśnieniem przekraczającym 1,5-krotność ciśnienia
atmosferycznego zachowuje postać płynną w temperaturze pokojowej, ale przy nagrzewaniu
się zbiorników może parować i ulatniać się przez zawory bezpieczeństwa. W tym sensie nie
jest produktem gotowym, a nośnikiem energiiwymagającym ciągłego dozoru.

Rozumiemy, że problem instalacji LNG wykorzystywanych przede wszystkim do
zasilania gmin podlega obecnie rozwiązywaniu w trybie zarządzania kryzysowego. Według
naszych informacjiaktualnie mamy jednak do czynienia także z kilkoma setkami napełnionych
LPG cystern drogowych, cystern koleiowych, jak również z wieloma zbiornikami o różnej
pojemności, pozbawionymi obecnie dozoru.
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Uważamy, że powinny być podjęte wszelkie możliwe działania związane m.in.

z rozładunkiem towaru jak równiez związane ze zbiornikami ciśnieniowymi znajdującymi się u

klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Organy dozory technicznego (UDT oraz TDT)
posiadają wszelkie dane (w tym adresowe) wszystkich urządzeń ciśnieniowych. Dla przykładu

w najbliższych dniach niektóre zbiornikipowinny podlegać okresowym badaniom technicznym.
Powstaje pytanie kto, kiedy i jak rozwiąze tę kwestię. Gaz jest medium bezpiecznym, ale pod

warunkiem respektowania i dochowania ostrych wymogów technicznych określonych
odpowiednimi regulacjami.

Polska Organiza.Ąa Gazu Płynnego od ponad 25lat dokłada najwyzszych starań, aby
we współpracy zorganami dozoru technicznego oraz Urzędem Regulacji Energetyki zapewniać
najwyższe standardy bezpieczeństwa postępowania z urządzeniami ciśnieniowymi
wykorzystywanymi w obrocie gazem płynnym. Dlatego dzisiaj apeIujemy do Pana Ministra
o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa aktywom objęłm
instrumentamisankcjiprzewidzianymiwUstawie., :

Jesteśmy do dyspozycji Pana Ministra, oraz innych instytucji w celu wypracowania
ewentualnych rozwiązań. Pragniemy też zwrócić uwagę organom Państwowej Straży Pozarnej
na te produkty (ich magazynowanie, przechowywanie czy też transport). Naszym zdaniem
sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga podjęcia szybkich, niestandardowych rozwiązań.
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Do wiadomości:

7. Anna Moskwa
Minister klimatu i Środowiska
Wawelska 52 / 54, O0-9 22 Warszawa

2. Waldemar Buda
Minister Rozwoju i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) to organizacja zrzeszająca jednostki

produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gozu skroplonego LPG oraz
LNG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania
i eksploatacji.
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