
����� �����	� 
�
���� ��

�
��
�����

	�
����

��

�
�
�

������
 ���	����

������
 �� ���
�����

�
��
�����
 ������

������
 �
�����
���


�  
�����	��!
������"���!
����� �����

# � $�

������% �������
� 	�&	�' 	�&�

�
� (�

����� ����� ) � *�
�  
�����	��!

������"���!
� (�

�  
�����	��!
������"���!

� (�

+ , - . # ) $ *

/�
��� ������
 ��

�

��

01��
" 	���
��� �� �
"2�

�
��
�������! �� ��

01��
" 	���
��� ��
	�	������� �� ��

3��	�
�� � �1�"� 	���
��
�� �	 ��

01��
" �������� �� ��

3��	�
�� � �1�"� �������
�� �� �	

4��5 � ������ ���5��
 ������
 �
 �	

6��� ��5���� �� �


(�� ��
��� ����	��
���
���� ��

��
�

��

(�� ��
��� ����������� �� �	

(�� ��
��� � ���
�������
��� ��	���2� �1�"� �� ��

��	� � �2�	�	� � �1�"� ��

�

��

7���� �
���"����� � �1�"�'
"������ "�� ���5� � ���
 �����
���
��"�
 ������ �����
�

�� ��

3
����� ��"��	��

�
��������
 �	 ��

3
����� ��"��	��
 "������
 �� ��

8�"��� ���� ��1�	�
 �
�����
�� ��"��	2� ����������! �� �


��5�� �� ��"��	2� ��������
���! ����������! �
 ��

8�������
 ��5�� �� 
	

9"
 ���1���� �� ����	��
���������! ��"��	2� �
������
� �����������
���"��� ��
�"��
�

�� �	

9"
 ���1���� �� ��"��	2�
��
���� � ��"�����������!
� ������
� �����������
���"��� �
�"����
�

�� ��

9"
 ������� "
		� �� ��

9"
 ������� ��1�	�
���	�����	��� �≤,:�

�� ��

9"
 ������� ��1�	�
����	�����	��� �;,:� �� ��

8����������� �"
 2� ����
��5���
 �������� �	 ��

3
����� ��
� �"�� �� 
�

3
����� �� ����"��� �� 
�

8�������
 �����	�� ��5���
 �
 



82������	�� ��5��
�� �

���!���
��� ��5���
�� �� ��

9"
 
 ��"��	��
 �� 
�

9"
 
 � ��
������ ������
 �� ��

����� �� �	
��� ����� � �����

������ ��	
� ������	�� ��� �����	��
���� ���� ������ ��������

����� � ���
�  
�����	� ������������
 ���
� ��
���5�	��� �� � 6<(9�
� � ��

����������� � �	
���	

����� � �����

�� ��� ����

=��>� 7�����������

� ���������������������������������������������������

7����" ����� � ���������
 
������"����� �� 8�/

8��
	���%&�����% �� ���� ) "��
��

������ ����������� ���������

/���� . /���� #



����� �����	� 
�
���� ��

�
��
�����

	�
����

��

�
�
�

������
 ���	����

������
 �� ���
�����

�
��
�����
 ������

������
 �
�����
���


�  
�����	��!
������"���!
����� �����

# � $�

������% �������
� 	�&	�' 	�&�

�
� (�

����� ����� ) � *�
�  
�����	��!

������"���!
� (�

�  
�����	��!
������"���!

� (�

+ , - . # ) $ *

<��� ��

�

�


(�� ��
	�� �� ��

(�� ��5��
�� �� ���!� �� 
�

0��
"���' ����5���'���	�
���!���
��� ��5���
�� �	 
�

?�5�"�� � ���
�2�	� ����
��5���
 �� 
�

3
���"
 �����
 �� ��

82������	�� ��5��
�� �
 ��

�1�>�
 �����	���� ���
���
�� ���� ��5���
 ��"	�!�"
'
�����	� ���"��!
���� >�

�����

�
 ��

<�
���� 
"
	������� �� ��� �	

(�� � 	�	����� �� ��
�
��

8�"��� �������
 �����
 	� �� 
�

(�� � ��
"	��! ��
�2� 	� ��
�
��

@�
��� � ����
 � ���>�
 
�����
 	�

��

��

(�� ���"�� �������� 	� �


8�"��� �������
 ����
 ���
�"���
 � ���
��1�
 		 ��

9����� ���
������
 ����

� ��
	�
 	� �	

� ��� �"
 
 �������
 �
���
��������
 	� ��

9����� 	�����"�
 	
 ��

8�"��� ��
	�
 � ������� 	� ��

9�2�
� ���
���
 +, �� #A� 	� �� X X X X

����� �� �	
��� ����� � �����  ����!

����� �� "����# ����� ��������$ � ����� � ���� � ���%�$ �����

0�����
�2"��
��

<�
���� 
"
	�������

� B0!

@�
��� � ����

� ���>�
 �����


� (�

+ , -

8����	� � ������ ��

� ��
������ �	�������� 	���
�� ���"�
 ��

� 
"
	�����
������ � 
"
	������ ��
�"�
 ��

� 
"
	������ ����
 �	

�
 C�2�
� �
��
���"���! ��

� 
�
���� ����
���
 ��

� 
�
���� ������ �


�
 ���"���� ������� ��

�
 ���"���� �����2� 	�����"���! ��

� ������! ��
��� ��

0�����
�2"��
��

<�
���� 
"
	�������

� B0!

@�
��� � ����

� ���>�
 �����


� (�

+ , -

8����	� � ������ ���	��

� �� "
���! 
"
	��������! ��

� ����������! C�2�
� ��

9����	 ��

��	�� �	

� ��� � 
�
��
���
 �������
 ��

7���
��� ��

� ��� �� �
"
 �������	�����"�
 �


������
 �+, D ,. D,# � ,$� ��

�������������������������������������������������������������
���1' ������	� � �
"
5�� �����'
	�2�� �����>����� �����������
�

�����������������������������������������������������������������
���
 ������%' �����

���������������������������������������������������������������
���
��>�	� ���
��� � ������ �����

������ >�
 � ���
��� �������������



����� �� �	
����
� ����	�
����� ������� �����
�� �������

��������	 
����� �� �������� ������
	��	 ������� �������
 �������

�	�
	 
����� �� �������� ������
	��	
��� 
�����
���������

������
	��	�


������ ���������
�����������	�

�	�
	 ������	 ��� ������	
������� �	 �	�� ��������� �������������


 ��������	� �	���	��� 
 !"

# $ % & ' ( )

������ ��	
� ������	�� ��� �����	��
���� ���� ������ ��������

*	�
	 � 	���� ��������� ���	
���	
����
����

���������	
� � ����
� ���
� 
 �	���



����� � 
 ��

*�+�� ������,��	����� - ./!0*



����� �� �	
����
� ����	�
����� ������� �����
�� ������� ���
��

��������	 
����� �� �������� ������
	��	 ������� �������
 �������

�	�
	 
����� �� �������� ������
	��	
��� 
�����
���������

������
	��	�


������ ���������
�����������	�

�	�
	 ������	 ��� ������	
������� �	 �	�� ��������� �������������


 ��������	� �	���	��� 
 !"

# $ % & ' ( )

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
��+��2 �	�
���� � ���,�� �����2
����	 ����������	 ���	
���	����

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
�+������
���2 �	�	�

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
���������	 �+����	 � ������ �����
���	�	����� 
 �+����� ���	
���	
���



����� �� �	�
������ ��	���� �������� ������������ �������������������������������������������������������������������������������������

������ ����	
����

� � � � � � � � 	 
 � � � �  � � � � � � �

���� �������	 �	
���� ������� �	�
 ����	������
�����������

���	
�
	���	� 
������ ����

�
  �

! " # $ %

� � � � � � � � � � � � 	

!"

!#

!$

!%

!&

!'

!(

!)

!*

"!

""

"#

"$

"%

+���� ,������ !" �	 "%- "& � �

� � 
 � � 	  � 	 � 	 � � 	 
 � � � � 	

.����	  ����� � �	�/��� 	���� "' #$

0������ ����������� "( #%

")

"*

#!

#"

+���� ,������ "' �	 #"- ## � �

1����� ,������ "& 2 ##- #$ � �

������ ��	
� ������	�� ��� �����	��
���� ���� ������ ��������

���� � ����� ����	���� ����	�������

� � �� 3	� ���������

����� ������4�������� 5 +0 1� �����������	 � ������� ����� � 	�	����

��
�� � � ��



3	� ��������� ����� ������4�������� 5 +0 1�

����� �� �	�
������ ��	���� �������� ����������� ��	���

��������� ������� �������� 	�	���� � ������
�� ��		�	��	
�������

���� �	
���� ,��	�����- �	�
 ����	������
�����������

���	
�
	���	� 
������ ����

�
  �

& ' ( ) *

 � � � � � � � � � � � � 	 � 	 � � � �

#%

#&

#'

#(

#)

#*

$!

$"

+���� ,������ #% �	 $"- $# � �

637�8  � � � � � � � � � � 
 � � � � 	 	 � 	 � � 	 
 � � � � � � � � 
 � � � � �

#$9"!9#!
:�	�� ������	��� � ;���� �������
��< �	�4� � ���� ��	�� ���������
,��	�� ���	�-

$$ ''

#%9""9""5'! =�	� $% &%

#%9"$9$"5&(9$$
:������� ��	�	� ��� ����
������������

$& &"

#%9"$9&'5!!9!!
:����� ,� ��/����� ���	��� ��<���	5
����� ���/�	��� � �	�	�������-

$' &&

#%9"%9($5#!9"
#%9"%9($5#!9%

>���	�� ���	� $( &#

? 1����� ��	�	�� 	���� �����	� $) &'

? @��� ��	����� $* &$

+���� ,������ $$ �	 $*- %! � �

3���	��� �	����� 	��	���������� �� ������	� �	��������� ��	���� ��������� �������������

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
, �	��� ��������� ���; � ������	� ����4	�-



 
 

OBJAŚNIENIA do formularza G-03  
 

1 
 

1. Podstawą do sporządzenia sprawozdania G-03 jest 
dokumentacja podstawowa, prowadzona przez dział 
głównego energetyka lub inną komórkę odpowiedzialną 
za gospodarkę paliwowo - energetyczną jednostki spra-
wozdawczej. 

2. Pojęcia i zasady sporządzania sprawozdań z go-
spodarki paliwowo - energetycznej zostały omówione w 
Zeszycie Metodycznym pt. "Zasady metodyczne spra-
wozdawczości statystycznej z gospodarki paliwowo - 
energetycznej" wydanym przez GUS w 2000 r 

3. Ilości zużytych nośników energii należy wykazywać 
z jednym znakiem po przecinku. 

4. W sprawozdaniu należy stosować nazwy nośników 
energii podane w rubryce 0 działu 1. 

5. Przyporządkowanie pozycji PKWiU do poszczegól-
nych wierszy działu 1 przedstawiono w załączniku 1 do 
objasnień. 

Dział 1. Zu życie paliw i energii 

Rubryka 0  - w rubryce tej wymienione są nazwy no-
śników energii. Zużycie tych nośników podlega ścisłemu 
rozliczeniu.  

Rubryka 1  - należy podać całkowite zużycie poszcze-
gólnych nośników energii w jednostce sprawozdawczej. 
Zużycie to należy podawać w jednostkach miary poda-
nych w rubryce 0. 

Przez całkowite zużycie rozumie się: 

− zużycie paliw stałych (kody nośników: 02, 03, 04, 60, 
61, 62, 94, 95) zakupionych oraz paliw stałych pozy-
skanych lub wyprodukowanych w ramach jednostki 
sprawozdawczej, łącznie z paliwami stałymi zakupio-
nymi bezpośrednio za granicą bez pośrednictwa jed-
nostek handlu zagranicznego, 

− zużycie paliw ciekłych oraz ciekłych produktów suchej 
destylacji węgla kamiennego lub przeróbki ropy naf-
towej (kody nośników: 07, 12, 36, 37, 38, 52, 57, 64, 
66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 88, 96, 
98, 99) zakupionych (łącznie z paliwami zakupionymi 
w sieci detalicznych punktów sprzedaży) oraz produk-
tami zakupionymi za granicą, bez pośrednictwa jed-
nostek handlu zagranicznego i wyprodukowanych w 
ramach jednostki sprawozdawczej. 

− zużycie paliw gazowych (kody nośników: 13, 14, 15, 
16, 19, 27, 78) zakupionych w systemach gazów sie-
ciowych (gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowa-
ny, gaz z koksowni), wyprodukowanych (gaz z wiel-
kich pieców i rafineryjny suchy) oraz pozyskanych 
(gaz ziemny z odmetanowania pokładów  węgla, gaz 
gnilny - biogaz) w ramach jednostki sprawozdawczej 
lub zakupionych w innej jednostce sprawozdawczej, 

− zużycie paliw odpadowych (kody nośników: 22,  33, 
34, 35, 79) równe zużyciu poszczególnych paliw w 
jednostce sprawozdawczej,  

− zużycie energii elektrycznej (kod nośnika 24) równe 
wielkości wykazanej w dziale 2, rubryka 1, wiersz 18, 

− zużycie ciepła (kod nośnika 23) równe wielkości wy-
kazanej w dziale 2, rubryka 2,wiersz 18. 

Ilości zużytych nośników energii muszą wynikać z 
ewidencji przychodów, rozchodów, stanów zapasów (na 
składowiskach w zbiornikach) oraz strat i ubytków natu-
ralnych. 

Straty i ubytki naturalne wszystkich nośników energii 
należy wykazywać w rubr. 6 i 7, tj. jako zużycie bezpo-
średnie. 

Rubryka 2  - należy podać średnią wartość opałową 
paliwa. Wartości opałowe poszczególnych partii zużytych 
paliw należy ustalać według następujących zasad: 

1. Wartości opałowe: węgla kamiennego do celów  
energetycznych i do koksowania, węgla brunatnego, 
brykietów z węgla kamiennego i brunatnego, koksu i 
półkoksu z węgla, gazu ziemnego wysokometanowego i 
zaazotowanego, gazu z koksowni, ropy naftowej (kody 
nośników: 02, 03, 04, 07, 13, 14, 16, 60, 61, 62) należy 
ustalić na podstawie pomiarów wykonanych w laborato-
rium własnym lub na zlecenie w innej jednostce organiza-
cyjnej oraz informacji podanych w umowie o dostawę lub 
w fakturze dostawcy itd. 

W przypadku, gdy zmierzona wartość opałowa w       
istotny sposób różni się od wartości opałowej w fakturze 
dostawcy, należy ją uzgodnić z dostawcą. 

Do czasu uzgodnienia obowiązują wartości opałowe 
podane w fakturach dostawcy.  

2. W przypadku braku możliwości wykonania pomia-
rów wartości opałowych oraz braku danych o wartości 
opałowej w umowie o dostawę lub na fakturze dostawcy 
należy wykazywać standardowe wartości opałowe paliw 
podane w załączniku nr 2 do "Zasad metodycznych spra-
wozdawczości statystycznej z gospodarki paliwowo - 
energetycznej". 

Rubryka 3  - należy podać całkowitą ilość energii za-
wartej w zużytych nośnikach energii w GJ. Jest ona rów-
na iloczynowi danych wykazanych w rubrykach 1 i 2 
podzielonemu przez 1000. Przy przeliczaniu elektryczno-
ści na GJ dane z rubr. 1 należy pomnożyć przez 3,6. 

Dane dotyczące zużycia: 

− gazu gnilnego (biogazu)  (kod 27), 

− paliw odpadowych (kody:22, 33, 34, 35, 79) 

− paliw ciekłych z biomasy (kod 36), 

− ciepła (kod 23), 

wykazane w rubryce 3 muszą być identyczne z dany-
mi wykazanymi w rubryce 1. 

Suma w wierszu 49 spełnia rolę sumy kontrolnej. 

Rubryka 4 i 5  - należy podać zużycie wsadowych no-
śników energii we wszystkich przemianach energetycz-
nych występujących w jednostce sprawozdawczej. Do 
przemian energetycznych zalicza się procesy technolo-
giczne, których celem jest przetworzenie jednego lub kilku 
nośników energii na inne nośniki energii. Wykaz prze-
mian zawiera załącznik nr 2 do objaśnień. 

Średnie wartości opałowe paliw wsadowych należy u-
stalać według zasad podanych w omówieniu rubryki 2.  

Zużycie ciepła w rubryce 4 i 5 wykazują tylko jednostki 
sprawozdawcze wytwarzające energię elektryczną z cie-
pła pochodzącego z: 



 
 
 

 

2 
 

− zakupu w innej jednostce sprawozdawczej, 

− odzysku w ramach jednostki sprawozdawczej. 

Niedopuszczalne jest wykazywanie w rubryce 4 i 5 zu-
życia ciepła, które zostało wyprodukowane w kotłach 
ciepłowniczych (parowych, wodnych) w ramach jednostki 
sprawozdawczej. 

Zużycie energii elektrycznej w rubryce 4 i 5 wykazują 
tylko zawodowe elektrownie szczytowo - pompowe. Zuży-
cie to jest równe zużyciu energii na pompowanie wody. 

Rubryka 6 i 7  - należy podać bezpośrednie zużycie 
poszczególnych nośników energii. Jest ono równe różnicy 
między danymi z rubryki 1 i 4 oraz 3 i 5. 

Dział 2. Bilans energii elektrycznej i ciepła 

1.Energia elektryczna  

Wiersze 01, 03-09, 12  - należy podać całkowitą ilość 
wytworzonej energii elektrycznej brutto (wiersz 01), tj. 
wytworzonej przez wszystkie generatory i zmierzonej na 
zaciskach tych generatorów:  

− w elektrociepłowni i elektrowni cieplnej (wiersz 03),  

− w elektrowni wodnej  (wiersz 04), 

− w elektrowni geotermalnej (wiersz 05), 

− w elektrowni słonecznej (wiersz 06), 

− w elektrowni wiatrowej (wiersz 07), 

− w elektrowni wykorzystującej biogaz jako  paliwo 
wsadowe (wiersz 08), 

− w elektrowniach wykorzystujących odpady   komunal-
ne jako paliwo wsadowe (wiersz 09), 

− w elektrowniach wykorzystujących jako paliwo wsa-
dowe inne, wyżej nie  wymienione źródła energii 
(wiersz 12). 

W sprawozdaniu G-03 nie wykazuje się energii elek-
trycznej wytworzonej przez agregaty prądotwórcze. Pali-
wa ciekłe zużyte na produkcję energii przez agregaty 
prądotwórcze należy wykazać jako zużycie bezpośrednie 
paliw ciekłych w rubr. 6 i 7 działu 1. 

Wiersz 13  - należy podać ilość energii elektrycznej z 
odzysku (np. w hamowni). 

Wiersz 14  - należy podać całkowitą ilość zakupionej 
energii elektrycznej. Jednostki energetyki zawodowej w 
pozycji tej wykazują tylko energię elektryczną zakupioną 
na potrzeby własne, tzn. zużytą na potrzeby rozdzielni, 
ogrzewanie, produkcję ciepła w ciepłowniach oraz na 
dopompowywanie wody w elektrowniach szczytowo - 
pompowych. 

Wiersz 15  - należy podać ilość energii elektrycznej 
zakupionej w energetyce zawodowej. 

Wiersz 16  - należy podać całkowitą ilość energii elek-
trycznej, sprzedanej energetyce zawodowej lub innej 
jednostce sprawozdawczej. 

Wiersz 17  - należy podać ilość energii elektrycznej 
sprzedanej odbiorcom zaliczanym do lokali mieszkalnych 
(np. gospodarstwa domowe, hotele robotnicze), którzy 
rozliczają się bezpośrednio z jednostką sprawozdawczą, 
a nie z energetyką zawodową. 

Pozycji tej nie wypełniają jednostki energetyki zawo-
dowej. 

Wiersz 18  - należy podać całkowite zużycie energii 
elektrycznej  (wiersz 01 + 13 + 14 - 16). Zużycie to po-
winno być zgodne z danymi wykazanymi w dziale 1, w 
rubryce 1, kod 24. 

2. Ciepło w parze i gor ącej wodzie  

Wiersz 01  - należy podać całkowitą ilość ciepła wy-
tworzonego w jednostce sprawozdawczej (suma wierszy: 
02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12). 

Wiersz 02  - należy podać całkowitą ilość ciepła wy-
tworzonego w ciepłowni (kotłowni) konwencjonalnej. 

Przez produkcję ciepła w ciepłowni (kotłowni) rozumie 
się ciepło wytworzone i oddane na zewnątrz ciepłowni (na 
potrzeby jednostki sprawozdawczej lub do innych odbior-
ców). 

Do produkcji ciepła wykazywanej w wierszu 02 nie na-
leży zaliczać: 

− zużycia ciepła na potrzeby własne ciepłowni, tzn. 
podgrzewanie lub rozmrażanie paliwa, napędy urzą-
dzeń pomocniczych itp., 

− strat ciepła w wymiennikach i rurociągach na obsza-
rze ciepłowni. 

Elektrownie zawodowe i przemysłowe w wierszu tym 
wykazują produkcję ciepła, wytworzoną w kotłach cie-
płowniczych nie przyłączonych do kolektora zasilającego 
generator. 

Wykazana w  wierszu 02 ilość wyprodukowanego cie-
pła powiększona o ilość ciepła wykazaną w  wierszach  
08 i 09  powinna być zgodna z ilością podaną w dziale 3, 
rubryka 2 (wielkość produkcji) przy rozliczaniu produkcji 
ciepła z ciepłowni - kod 115. 

Ilość wyprodukowanego ciepła w parze i gorącej wo-
dzie w kotłach określać należy na podstawie pomiaru 
ilości przepływającego nośnika w obiegu kotłowym i pa-
rametrów na wyjściu z kotła i jego zasilania. Jeżeli opo-
miarowanie kotła nie pozwala na takie określenie ilości 
wyprodukowanego ciepła w kotłach, dopuszcza się osza-
cowanie tej wielkości na podstawie sprawności kotła i 
ilości energii doprowadzonej do kotła w paliwie. W tym 
przypadku ilość wyprodukowanego ciepła w kotłach sta-
nowi iloczyn ilości energii doprowadzonej do kotłów (zu-
żytych paliw) i sprawności kotła. 

Wiersz 03  - należy podać całkowitą ilość ciepła wy-
tworzonego w elektrowni (zawodowej lub przemysłowej). 

Produkcja wykazana w wierszu 03 musi być zgodna z 
produkcją wykazaną w dziale 4 oraz w innych obowiązu-
jących sprawozdaniach dotyczących elektrowni zawodo-
wych i przemysłowych. 

Wiersze 05, 06 i 08 do 12  - należy podać ilość ciepła, 
oddaną na zewnątrz do sieci dystrybucyjnej lub zużytą na 
potrzeby własne przedsiębiorstwa, uzyskaną w wyniku 
wykorzystania gorącej wody geotermalnej (wiersz 05), 
uzyskaną z energii słońca (wiersz 06), wytworzoną w 
kotłach ciepłowniczych opalanych biogazem (wiersz 08) 
oraz odpadami komunalnymi (wiersz 09), uzyskaną w 
pompach ciepła (wiersz 10), bojlerach elektrycznych 
(wiersz 11) oraz ilość ciepła uzyskaną w wyniku wykorzy-
stania pozostałych, wyżej nie wymienionych źródeł energii 
(wiersz 12). 

 Ilość uzyskanego ciepła wykazana w wierszach  08 i 
09  powinna być rozliczona w ramach kodu 115, w dziale 
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3, łącznie z ciepłem wytworzonym w ciepłowni (kotłowni) 
konwencjonalnej wykazanym w wierszu 02. 

Wiersz 13  - należy podać ilość ciepła z odzysku. 
Żródłem ciepła z odzysku mogą być, np. kotły bezpaleni-
skowe, wymienniki ciepła zasilane gorącym powietrzem, 
spalinami lub gorącymi gazami produkcyjnymi. 

Wiersz 14  - należy podać całkowitą ilość ciepła 
otrzymaną (zakupioną) z zewnątrz. Ilość ciepła otrzyma-
nego (zakupionego) i wykazanego w sprawozdaniu po-
winna być uzgodniona z dostawcą. Należy wykazać za-
równo ciepło zakupione i zużyte przez jednostkę spra-
wozdawczą, jak i ciepło przeznaczone do odsprzedaży 
innym jednostkom (odbiorcom). Dotyczy to głównie jed-
nostek zajmujących się dystrybucją ciepła. 

Wiersz 15  - należy podać ilość ciepła zakupionego z 
energetyki zawodowej. 

Wiersz 16  - należy podać ilość ciepła oddanego 
(sprzedanego) na zewnątrz do innej jednostki sprawoz-
dawczej, tj. do sieci cieplnej lub do innych odbiorców. 

Wiersz 17  - należy podać ilość ciepła sprzedanego na 
cele grzewcze bezpośrednio odbiorcom bytowo - komu-
nalnym, tj. administracji domów mieszkalnych, odbior-
com prywatnym, lokalom niemieszkalnym (szkoły, szpita-
le itp.). 

Wiersz 18  - należy podać całkowite zużycie ciepła w 
jednostce sprawozdawczej (wiersz 01 + 13 + 14 - 16), 
które musi być równe zużyciu energii cieplnej (ciepła) 
wykazanej w dziale 1, w rubryce 1, kod 23. 

Dział 3. Wska źniki jednostkowego zu życia no śników 
energii  

W dziale tym rozlicza się szczegółowo zużycie paliw i 
energii na wyróżnione wyroby i kierunki użytkowania, 
określone w załączonej liście stanowiącej załącznik nr 3 
do objaśnień, niezależnie od wielkości produkcji. W przy-
padku wyrobów jednostka sprawozdawcza ma obowiązek 
wykazania wielkości odniesienia, tzn. wielkości produkcji 
w rubr. 2. 

W przypadku kierunków użytkowania ( 254, 255, 256, 
257, 259) jednostka sprawozdawcza wykazuje tylko cał-
kowite zużycie paliw i energii na określony cel, tzn. nie 
ma obowiązku wykazywania wielkości odniesienia, czyli 
w rubryce 2 wpisuje się 0. 

Rubryka 0  - należy wpisać nazwę wyrobu lub kierun-
ku użytkowania. Nazwy wyrobów lub kierunków użytko-
wania w dziale 3 muszą być zgodne z wykazem podanym 
w załączonej liście  (zał. nr 3). 

Rubryka 1  - należy wpisać kod wyrobu lub kierunku 
użytkowania, zgodnie z załączoną listą. 

Rubryka 2  - należy wpisać wielkość produkcji (odnie-
sienia) obowiązującą dla danego wyrobu lub 0 w przy-
padku kierunków użytkowania. Wielkość produkcji powin-
na być zgodna z produkcją wykazaną w sprawozdaniu P-
01 (dział 1, rubr.5), w przypadku, gdy zakres PKWiU dla 
wyrobów wykazanych w sprawozdaniu P-01 (dział 1, rubr. 
3) jest zgodny z zakresem PKWiU dla odpowiednich 
wyrobów znajdujących się na liście asortymentowej do 
sprawozdania G-03, dział 3  (zał. nr 3). 

Wielkości odniesienia należy podawać w jednostkach 
miary podanych w załączonej liście. 

Rubryka 3  - należy wpisać nazwy zużytych nośników 
energii. 

Nazwy te muszą być zgodne z nazwami podanymi w 
rubryce 0 działu 1. W przypadku procesów, w których 
występuje odzysk energii należy wpisać jedną z następu-
jących nazw: 

"odzysk paliw gazowych" (odzysk paliw o kodzie 79 z 
działu 1), "odzysk paliw przemysłowych stałych i ciekłych" 
(odzysk paliw o kodzie 34 z działu 1), "odzysk gazu z 
wielkich pieców" (łącznie ze zużyciem gazu na potrzeby 
własne wielkiego pieca), "odzysk ciepła", "odzysk energii 
elektrycznej". 

Rubryka 4  - należy wpisać kod nośnika energii zgod-
ny z numeracją podaną w rubryce 0 działu 1. W przypad-
ku występowania odzysku energii należy wpisać następu-
jące kody: 

"Odzysk paliw gazowych" - kod 41, 

"Odzysk paliw przemysłowych " - kod 40, 

"Odzysk gazu  z wielkich pieców" - kod 49, 

"Odzysk ciepła" - kod 43, 

"Odzysk energii elektrycznej" - kod 44. 

Rubryka 5  - należy podać zużycie poszczególnych 
nośników w jednostkach miary podanych w rubryce 0 
działu 1. 

W przypadku występowania odzysku energii, ilości 
wykazywane w rubryce 5 powinny być równe: 

− ilościom energii odzyskanej i przekazanej z rozlicza-
nego procesu na zewnątrz, tzn. do innego procesu 
technologicznego w ramach jednostki sprawozdaw-
czej lub do innej jednostki sprawozdawczej. Dotyczy 
to paliw odpadowych gazowych, paliw odpadowych 
przemysłowych stałych i ciekłych, ciepła i energii elek-
trycznej. W ilości odzyskanej energii nie należy 
uwzględniać zużycia omawianych nośników na po-
trzeby rozliczanego procesu; 

− produkcji gazu z wielkich pieców, łącznie ze zużyciem 
gazu z wielkich pieców na potrzeby wielkiego pieca. 
Zużycie gazu z wielkich pieców na potrzeby wielkiego 
pieca należy również wykazać przy rozliczaniu wyrobu 
o kodzie 123 z kodem nośnika "19". 

Dane dotyczące odzysku energii (kody 40, 41, 43, 44, 
49) należy podać ze znakiem " - ". 

Rubryka 6  - należy podać całkowite zużycie poszcze-
gólnych nośników energii w GJ na dany wyrób (odniesie-
nie). 

Przy obliczaniu tych wielkości należy przestrzegać za-
sad podanych w opisie wypełniania działu 1. 

Po wyczerpaniu listy zużywanych paliw oraz odzysku 
paliw w kolejnym wierszu należy: 

− w rubryce 3 wpisać słowo "Razem", 

− w rubryce 4 wpisać kod "31", 

− w rubryce 5 wpisać znak "X", 

− w rubryce 6 podać sumę ilości energii zużytych paliw 
w GJ pomniejszoną o odzysk paliw. 

Po wpisaniu danych w wierszu "Razem" w następnych 
wierszach należy: 
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a. rozliczyć zużycie ciepła, energii elektrycznej oraz 
odzysk ciepła i energii elektrycznej według zasad 
omówionych powyżej i obowiązujących dla pozosta-
łych nośników energii; 

b. rozliczyć zużycie energii ogółem wpisując w kolejnym 
wierszu: 

− w rubryce 3 - "Ogółem", 

− w rubryce 4 - kod "32", 

− w rubryce 5 - znak "X", 

− w rubryce 6 - sumę danych wykazanych w wierszu 
"Razem", "Ciepło", "Energia elektryczna" pomniej-
szoną o ilość odzyskanej energii, tzn. ilości wyka-
zane w wierszach z kodem nośnika 43 i 44. 

Wiersz ''Ogółem" należy wypełnić również wtedy, gdy 
na dany wyrób (kierunek użytkowania) zużywany jest 
tylko jeden rodzaj nośnika. W tym przypadku w wierszu 
"Ogółem" należy powtórzyć dane z wiersza "Razem" (kod 
31) lub z wiersza "Ciepło" (kod 23), bądź z wiersza "Elek-
tryczność" (kod 24). Po zakończeniu rozliczania określo-
nego wyrobu lub kierunku użytkowania paliw i energii i 
oddzieleniu tego rozliczenia linią poziomą przez całą 
szerokość formularza, należy rozpocząć rozliczanie kolej-
nego wyrobu lub kierunku użytkowania. Jeżeli w jednost-
ce sprawozdawczej dane dotyczące jednostkowego zuży-
cia paliw i energii nie mieszczą się na podstawowym 
formularzu G-03, należy wykazywać je na dodatkowych 
egzemplarzach działu 3 tego formularza. 

Jeżeli sprawozdanie zawiera więcej niż jeden egzem-
plarz należy w polu u góry sprawozdania głównego nad 
działem 1 podać liczbę dodatkowych egzemplarzy (za-
łączników). 

Dział 4. Bilans przemiany energetycznej 

Dział 4  sporządzają jednostki sprawozdawcze, w któ-
rych występują procesy technologiczne mające na celu 
przemianę jednego lub kilku nośników (paliw wsadowych) 
na inne nośniki energii (uzysk nośników energii). Każdą 
przemianę energetyczną należy rozliczać na oddzielnym 
egzemplarzu formularza działu 4. 

Przemianę „rafineria” i „mieszalnia” produktów nafto-
wych należy rozliczyć na formularzu RAF - 1. 

Informacje o liczbie wypełnionych egzemplarzy działu 
4 należy wpisać w polu nad działem 1 sprawozdania 
podstawowego. 

W tytule działu należy wpisać nazwę i kod przemiany 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 

Rubryka 0  - należy wpisać nazwy nośników paliw 
wsadowych, zużytych w przemianie energetycznej (wier-
sze 01 - 14) oraz nazwy nośników energii, zużytych na 
potrzeby energetyczne przemiany (wiersze 16 - 21). Na-
zwy powinny być zgodne z nazwami nośników energii 
podanymi w rubryce 0 działu 1. 

Rubryka 1  - należy wpisać kod nośnika energii, zgod-
ny z numeracją podaną w rubryce 0 działu 1. 

Rubryka 2  - należy podać zużycie paliw wsadowych i 
nośników energii na potrzeby energetyczne przemiany w 
jednostkach miary podanych w rubryce 0 działu 1. 

 

 

Uwaga! w przypadku wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła w skojarzeniu podziału paliwa należy dokonywać 
metodą opisaną szczegółowo w Zeszycie Metodycznym 
„Definicje pojęć stosowanych w elektroenergetyce i cie-
płownictwie” - GUS  2000. 

Rubryka 3  - należy podać średnie wartości opałowe 
zużytych nośników energii, obliczone zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w dziale 1. Dla energii elektrycznej nale-
ży stosować przelicznik 1 MWh = 3,6 GJ. 

Rubryka 4  - należy podać zużycie nośników energii w 
GJ. 

Zużycie to otrzymuje się przez pomnożenie danych z 
rubryki 2 i 3 i podzielenie przez 1000. 

Rubryka 5 i 6  - należy podać nazwy i kody nośników 
energii, uzyskanych w procesie przemiany energetycznej. 

Rubryka 7  - należy wykazać produkcję (uzysk) nośni-
ków energii w jednostkach miary podanych w rubryce 0 
działu 1 oraz uzysk wymienionych na formularzu produk-
tów niepaliwowych w tonach. 

Rubryka 8  - należy podać średnie wartości opałowe 
wyprodukowanych (uzyskanych) nośników energii oraz 
produktów niepaliwowych. Średnie wartości opałowe 
produktów z przemiany należy obliczać według zasad 
obowiązujących w dziale 1. 

Rubryka 9  - należy wykazać ilość energii w GJ uzy-
skanej w nośnikach energii oraz produktach niepaliwo-
wych. Ilości te są równe iloczynom danych z rubr. 7 i 
rubr. 8 podzielonym przez 1000.  

Uwaga: W przypadku, gdy dane statystyczne obj ę-
te zakresem przedmiotowym sprawozdania G-03, 
będą przekazywane na no śniku magnetycznym (dys-
kietce) i wydruku komputerowym zamiast na formula-
rzu, nale ży wykorzysta ć wzór rekordu i program reje-
stracji i kontroli. Program mo żna otrzyma ć bezpłatnie 
w urzędzie statystycznym województwa, na terenie 
którego zlokalizowany jest podmiot obj ęty badaniem. 

Dodatkowe obja śnienia do formularza: 

1. Paliwa odpadowe stałe ro ślinne i zwierz ęce, 
obejmują drewno, odpady roślinne i zwierzęce, ług po-
siarczynowy (ług czarny) otrzymywany w przemyśle pa-
pierniczym przy produkcji celulozy. 

2. Odpady przemysłowe  są to odpady stałe i ciekłe z 
przemysłu pochodzenia nieorganicznego spalane w cie-
płowniach i elektrociepłowniach. 

3. Odpady komunalne  są to odpady z gospodarstw 
domowych oraz handlu i usług (w tym odpady szpitalne) 
spalane w ciepłowniach i elektrociepłowniach. 

4. Paliwa ciekłe z biomasy  są to paliwa ciekłe otrzy-
mywane z odpadów pochodzenia organicznego, np. 
diestry oleju rzepakowego oraz alkohol etylowy stanowią-
ce wsad do produkcji benzyn silnikowych oraz olejów 
napędowych. 

 

Przykład wypełniania formularza podano w za-
łączniku nr 4 do obja śnień. 
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 Tablica 1.  Charakterystyka przemian energetycznych rozliczanych w ramach sprawozdawczości statystycznej                                                                                                

Lp. Obiekt energetyczny 

 

Przemiana 
energetyczna 

Nośniki energii zużywane na 
wsad 

Nośniki energii zużywane na 
potrzeby energetyczne  

Uzysk (produkty energetyczne  i 
nieenergetyczne) 

Kod wg     
G-03 

1. Brykietownia węgla 
brunatnego 

Wytwarzanie brykietów 
z węgla brunatnego 

Węgiel brunatny Ciepło, energia elektryczna  Brykiety z węgla brunatnego 002 

2. Koksownia Wytwarzanie koksu Węgiel kamienny, gaz ziemny 
wysokometanowy, koks, smoła,   
gaz wielkopiecowy 

Ciepło, energia elektryczna, gaz 
wielkopiecowy, gaz koksowniczy, 
gaz wysokometanowy 

Nośniki energii: gaz koksowniczy, koks, 
ciepło w parze i / lub gorącej wodzie 
Produkty nieenergetyczne: smoła, benzol, 
siarczan amonu, azot, siarka 

003 

3. Odazotownia Wytwarzanie gazu 
wysokometanowego 

Gaz ziemny zaazotowany Ciepło, energia elektryczna, gaz 
ziemny zaazotowany, 
wysokometanowy 

Gaz ziemny wysokometanowy, azot 009 

4. Mieszalnia propan-butan-
powietrze 

Wytwarzanie gazu 
miejskiego 

Gaz ciekły Ciepło, energia elektryczna Gaz miejski 026 

5. Rozprężalnia Wytwarzanie gazu 
miejskiego 

Gaz ciekły Ciepło, energia elektryczna 
 

Gaz miejski 025 

6. Mieszalnia gazów Wytwarzanie gazu 
zaazotowanego 

Gaz ziemny wysokometanowy, 
gaz ziemny zaazotowany, gaz 
koksowniczy, gaz  miejski 

Ciepło, energia elektryczna 
 

Gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny 
zaazotowany, gaz koksowniczy, gaz  
miejski 

027b) 

7. Rafineria Rafinacja ropy naftowej Ropa naftowa, gazolina naturalna, 
półprodukty rafineryjne z 
przerobu ropy naftowej, dodatki 
uszlachetniające pochodzenia 
nienaftowego, benzyny,  paliwa 
odrzutowe, oleje napędowe, oleje 
opałowe 

Ciepło, energia elektryczna, gaz 
rafineryjny, węgiel kamienny, gaz 
ziemny wysokometanowy, gaz 
koksowniczy, benzyny, oleje napę-
dowe, oleje opałowe, gaz ciekły 

Nośniki energii: benzyny silnikowe, paliwa 
odrzutowe, oleje napędowe i opałowe, gaz 
ciekły, gaz rafineryjny, półprodukty 
rafineryjne z przerobu ropy naftowej. 
Produkty nieenergetyczne: rozpuszczalniki, 
benzyny specjalne, smary i oleje, parafiny, 
asfalty, nafty  i inne. 

010 

8. Mieszalnia produktów 
naftowych 

Wytwarzanie 
standaryzowanych 
produktów naftowych 

Benzyny silnikowe, benzyny 
lotnicze, paliwa odrzutowe, oleje 
napędowe i półprodukty z 
przerobu ropy naftowej 

 Benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, 
paliwa odrzutowe, oleje napędowe, oleje 
opałowe 

024b) 

9. Wielkie piece Wytwarzanie gazu 
wielkopiecowego 

Koks  Gaz wielkopiecowy 033b) 

10. Ciepłownia zawodowa Wytwarzanie ciepła  Wszystkie rodzaje paliw Energia elektryczna Ciepło w parze i / lub gorącej wodzie 029a) 
11. Ciepłownia niezawodowa Wytwarzanie ciepła Wszystkie rodzaje paliw Energia elektryczna Ciepło w parze i / lub gorącej wodzie 028a) 
12. Kotły ciepłownicze 

energetyki zawodowej 
Wytwarzanie ciepła Wszystkie rodzaje paliw Energia elektryczna, ciepło Ciepło w parze i / lub gorącej wodzie 015c) 

13. Elektrownia zawodowa - Wytwarzanie ciepła Wszystkie rodzaje paliw Energia elektryczna, ciepło Ciepło w parze i / lub gorącej wodzie, 
energia elektryczna 

041 

 
   - Wytwarzanie energii    

elektrycznej 
  Ciepło w parze i / lub gorącej wodzie 017c) 

     Energia elektryczna 011c) 
 



 

14.  Elektrownia przemysłowa - Wytwarzanie  ciepła Wszystkie rodzaje paliw Energia elektryczna, ciepło Ciepło w parze i / lub gorącej wodzie 016 
  - Wytwarzanie energii 

elektrycznej 
  Energia elektryczna 014 

15. Elektrownia wodna 
przepływowa lub 
zbiornikowa 

Wytwarzanie energii 
elektrycznej 

Energia wody Energia elektryczna Energia elektryczna  

 - elektroenergetyki     
zawodowej 

    021b) 

 - przemysłowej 
- małej prywatnej 

    034b)         

035b) 

16. Elektrownia wodna 
szczytowo-pompowa 

Wytwarzanie energii 
elektrycznej 

Energia elektryczna Energia elektryczna Energia elektryczna 022b) 

17. Elektrownia wiatrowa Wytwarzanie energii 
elektrycznej 

Energia wiatru  Energia elektryczna 023b) 

18. Elektrownia biogazowa Wytwarzanie energii 
elektrycznej 

Biogaz  Energia elektryczna 036 

19. Pompy ciepła 
 

Wytwarzanie ciepła Ciepło zawarte w glebie, w 
wodach podziemnych lub z 
procesów  technologicznych 
(źródło nisko-temperaturowe) 

Energia elektryczna Ciepło w parze i / lub gorącej wodzie 
(odbiornik średniotemperaturowy) 

038b) 

20. Podgrzewacze elektryczne Wytwarzanie ciepła Energia elektryczna, ciepło Energia elektryczna Ciepło w parze i / lub gorącej wodzie 039b) 
 

a) Bilans przemiany jest sporządzany w ramach systemu komputerowego przetwarzania sprawozdań G-03 na podstawie rozliczenia wskaźników jednostkowego zużycia paliw i energii dla wyrobu 
“Ciepło w parze i gorącej wodzie”. 

b) Bilans przemiany jest sporządzany w ramach systemu komputerowego przetwarzania sprawozdań G-03 na podstawie informacji z dodatkowych źródeł. 

c) Elektrownie zawodowe rozliczają w sprawozdaniu G-03 łącznie przemiany 011, 015, 017 pod kodem  041. Podział zużycia energii na przemiany 011, 015, 017  jest dokonywany w ramach 
systemu komputerowego przetwarzania danych przy wykorzystaniu dodatkowych sprawozdań resortowych.  
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