
Termin przekazania: 
zgodnie z PBSSP 2020 r.
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………………. …………………………….
(miejscowość i data) (pieczątka imienna i podpis

osoby działającej w imieniu 
sprawozdawcy)*

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

która sporządziła sprawozdanie)

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie 
danych dla potrzeb wypełnienia formularza
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na
wypełnienie formularza

………………………………
(imię, nazwisko i telefon osoby,

Dział II. Wartość opałowa węgla brunantnego

Wyszczególnienie

Średnia wartość opałowa węgla wydobytego
Średnia wartość opałowa węgla sprzedanego

0

Wyszczególnienie Ilość w tonach

Zapas początkowy
Zapas końcowy

0
Wydobycie
Zużycie własne kopalni

MINISTERSTWO ENERGII,  ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
G-09.3

Sprawozdanie o wydobyciu
i obrocie węglem brunatnym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Oddział w Katowicach

ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice

Statystyczny numer identyfikacyjny - 
REGON

Wartość opałowa w kJ/kg

Sprzedaż
       w tym do elektrowni

za okres od początku roku do 
końca miesiąca: 

……………..2020 r.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej 
(art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Dział I. Wydobycie, sprzedaż i zapasy węgla brunatnego



Objaśnienia  
do formularza G-09.3 

Objaśnienia dotyczą wzoru formularza obowiązującego w 2019 r. 

Kwestionariusz wypełniają, zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019, wszyscy 

producenci (kopalnie) węgla brunatnego. 

Sprawozdanie należy sporządzać co miesiąc, podając każdorazowo wielkości narastające od początku roku do końca 

miesiąca sprawozdawczego. Wielkości wydobycia, zużycia własnego, sprzedaży i zapasów należy podawać 

w tonach, w liczbach całkowitych. Wartości opałowe węgla wydobytego i sprzedanego należy podać w kJ/kg, także 

w liczbach całkowitych. 

Objaśnienia 

Dział I: 

Wiersz 1 – należy podać wielkość wydobycia w okresie sprawozdawczym. 

Wiersz 2 – należy podać wielkość zużycia własnego w kopalni. 

Wiersz 3 – należy podać całkowitą wielkość sprzedaży węgla brunatnego. 

Wiersz 4 – należy podać wielkość sprzedaży węgla do elektrowni. 

Wiersz 5 – należy podać stan zapasów węgla na dzień 1 stycznia danego roku. 

Wiersz 6 – należy podać stan zapasów węgla na koniec miesiąca sprawozdawczego. 

Dział II: 
Wiersz 1 – należy podać średnią wartość opałową węgla wydobytego w okresie sprawozdawczym. 

Wiersz 2 – należy podać średnią wartość opałową węgla sprzedanego okresie sprawozdawczym. 
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