
 
 
Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła przez Polski Koncern Naftowy  
ORLEN S.A. zatwierdzony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego (pismo WZBK-II.732.1.2021 z dnia 07.01.2021) 
 
4.1. Ograniczenia w dostawie ciepła przez PKN ORLEN S.A. zostaną wprowadzone w przypadku 

zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej, polegającego na 
długotrwałym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym. Polski Koncern Naftowy 
ORLEN S.A., uwzględniając zapisy Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r  
(Dz.U.2020.833 - z późniejszymi zmianami), w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 
lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw 
stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. nr 133 poz. 924), 
wprowadzi, zgodnie z następującym planem ograniczeń w dostawie energii cieplnej: 

 
Na okres 7 dni ograniczenie mocy cieplnej o 33MWt dostarczanej na potrzeby c.w.u. i c.o. dla 
następujących odbiorców: 

 Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. - 27MWt, tj. ograniczenie do maksymalnej mocy 
193 MWt ( moc zamówiona  220MWt - 27MWt ) 

 Firm i Spółek zlokalizowanych na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.  
w Płocku - 6MWt 

 
4.1.1. Na okres do 3 dni ograniczenie mocy cieplnej o 44MWt dostarczanej dla potrzeb Fortum Power 

and Heat Polska Sp. z o.o., tj. ograniczenie do maksymalnej mocy 176MWt ( moc zamówiona 
220MWt - 44MWt ) 

 
4.1.2. W przypadku konieczności dalszego ograniczenia dostawy energii cieplnej, dopuszcza się 

ograniczenie mocy o 114 MWt dla Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., tj. do mocy 
krytycznej 106MWt (moc zamówiona 220 MWt - 114MWt ). 

Uwaga! 

 Zawarte w niniejszym Planie ograniczenia w dostawie ciepła gwarantują utrzymanie 
cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci i instalacji ciepłowniczej zapobiegającej zamarzaniu 
układu ciepłowniczego. Obniżenie parametrów jakościowych i ilościowych nośników ciepła 
umożliwiają dotrzymanie temperatury +5OC w lokalach innych niż mieszkalne, 

 Stacje ciepłownicze CO-A i CO-B zasilają poprzez miejską sieć odbiorniki ciepła 
zlokalizowane na terenie miasta Płocka. Właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej jest 
firma Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., która posiada własny plan ograniczeń  
w dostarczaniu energii cieplnej obejmujący obiekty opieki zdrowotnej, telekomunikacji, 
edukacji, bezpieczeństwa lub obronności państwa, ochrony środowiska. Ograniczenie  
w dostawie energii cieplnej musi umożliwiać dotrzymanie temperatury +10OC w lokalach 
mieszkalnych. 

 
5. Z powyższych ograniczeń wyłączeni są następujący odbiorcy: 

 CM Medica Sp. z o.o. 

 Petrotel Sp. z o.o. 

 Instalacje technologiczne zlokalizowane na terenie Polskiego Koncernu Naftowego 
ORLEN S.A. w Płocku 

 Spółki zlokalizowane na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku 
odbierające energię cieplną dla potrzeb technologicznych związanych z przerobem ropy 
naftowej. 

 
6. Szacunkowa ilość paliwa (podstawowego) wynikająca z powyższych ograniczeń: 
 

6.1. Dla ograniczeń dostawy energii cieplnej na okres 7 dni (pkt 4.1) wyniesie 530 ton paliwa 
rzeczywistego. 

6.2. Dla ograniczeń dostawy energii cieplnej na okres do 3 dni (pkt 4.1.1) wyniesie 344 ton paliwa 
rzeczywistego. 

6.3. Dla dalszych ograniczeń dostawy energii cieplnej (pkt 4.1.2) wyniesie 275 ton paliwa 
rzeczywistego /dobę. 

 
O zagrożeniu dostaw ciepła przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zostanie powiadomiony 
Wojewoda Mazowiecki. 


