
Nazwa noœnika energii Lp.

Jed-
nost-

ki
mia-
ry

K
o
d

Zu¿ycie ca³kowite
Zu¿ycie na przemiany
energetyczne (wsad)

Zu¿ycie bezpoœrednie

w jednostkach
naturalnych
(suma rubr.

4 i 6)

wartoœæ opa³owa
w kJ/kg, kJ/m

3
w GJ

(suma rubr. 5 i 7)
w jednostkach

naturalnych
w GJ

w jednostkach
naturalnych

w GJ

0 1 2 3 4 5 6 7

Drewno opa³owe 01

t

95

Wêgiel kamienny do celów
energetycznych 02 60

Wêgiel kamienny do
koksowania 03 61

Brykiety z wêgla kamiennego 04 02

Wêgiel brunatny 05 03

Brykiety z wêgla brunatnego 06 04

Torf i wyroby torfowe opa³owe 07 94

Ropa naftowa 08 07

Gaz ziemny wysokometa-
nowy 09

dam
3

13

Gaz ziemny zaazotowany 10 14

Gaz ziemny z odmetanowa-
nia kopalñ 11 15

Koks i pó³koks z wêgla 12

t

62

Smo³a destylowana z wêgla,
lignitu lub torfu i inne smo³y
mineralne (smo³y surowe)

13 66

Benzyny silnikowe
bezo³owiowe 14 88

Benzyny silnikowe lotnicze 15 69

Paliwo typu ciê¿kiej benzyny
do silników odrzutowych 16 37

Nafta do silników odrzuto-
wych turbinowych 17 38

Pozosta³e nafty 18 74

Olej napêdowy do szybko-
obrotowych silników z
zap³onem samoczynnym
(paliwo dieslowe)

19 64

Olej napêdowy do silników
œrednio i wolnoobrotowych
z zap³onem samoczynnym
(paliwo ¿eglugowe)

20 10

Olej opa³owy lekki 21 96

Olej opa³owy ciê¿ki
niskosiarkowy (≤1 %)

22 98

Olej opa³owy ciê¿ki
wysokosiarkowy (>1 %) 23 99

Pozosta³oœci olejów ropy
naftowej (gudron) 24 59

Benzyna specjalna 25 75

Benzyna do pirolizy 26 76

Pozosta³e produkty naftowe 27 77

Pó³produkty rafineryjne
pochodzenia naftowego 28 68

Oleje silnikowe 29 71

Oleje i preparaty smarowe 30 82

Dzia³ 1. Zu¿ycie paliw i energii

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 03

Sprawozdanie o zu¿yciu
paliw i energii
za rok 2004

Urz¹d Statystyczny

w ...................................................

Symbol rodzaju podstawowej
dzia³alnoœci wg PKD

Przekazaæ/wys³aæ do dnia 5 lutego

Liczba dodatkowych egzemplarzy
Dzia³ 3 Dzia³ 4

Adres e-mail jednostki



Nazwa noœnika energii Lp.

Jed-
nost-

ki
mia-
ry

K
o
d

Zu¿ycie ca³kowite
Zu¿ycie na przemiany
energetyczne (wsad)

Zu¿ycie bezpoœrednie

w jednostkach
naturalnych
(suma rubr.

4 i 6)

wartoœæ opa³owa
w kJ/kg, kJ/m

3
w GJ

(suma rubr. 5 i 7)
w jednostkach

naturalnych
w GJ

w jednostkach
naturalnych

w GJ

0 1 2 3 4 5 6 7

Etan 31

t

57

Propan i butan skroplone 32 12

Gaz rafineryjny suchy 33 78

Wazelina, parafina,woski
pochodzenia naftowego 34 72

Asfalty z przeróbki ropy
naftowej 35 73

Benzole surowe 36 52

Dodatki uszlachetniaj¹ce
do paliw ciek³ych 37 81

Energia elektryczna 38 MWh 24

Gaz z koksowni 39 dam
3

16

Paliwa odpadowe gazowe 40 GJ 79

Gaz z wielkich pieców 41 dam
3

19

Ciep³o w parze i gor¹cej
wodzie 42

GJ

23

Gaz gnilny z wysypisk
odpadów 43 25

Gaz gnilny z oczyszczalni
œcieków 44 26

Gaz gnilny pozosta³y 45 27

Paliwa sta³e z biomasy 46 33

Paliwa ciek³e z biomasy 47 36

Odpady przemys³owe sta³e
i ciek³e 48 34

w tym oleje odpadowe -
przepracowane 49 22

Odpady komunalne sta³e 50 35

Ogó³em (wiersze 01 do 50) 51 28 X X X X

Dzia³ 1. Zu¿ycie paliw i energii (dok.)

Dzia³ 2. Bilans energii elektrycznej i ciep³a w parze i gor¹cej wodzie

Wyszczególnienie
Energia elektryczna

w MWh

Ciep³o w parze
i gor¹cej wodzie

w GJ

0 1 2

Produkcja brutto 01

w ciep³owni (kot³owni) konwencjonalnej 02

w elektrociep³owni i elektrowni cieplnej 03

w elektrowni wodnej 04

ze Ÿróde³ geotermalnych 05

z energii s³onecznej 06

z energii wiatru 07

ze spalania gazu gnilnego z wysypisk
odpadów 08

ze spalarni gazu gnilnego z oczysz-
czalni œcieków 09

ze spalania gazu gnilnego pozosta³ego 10

ze spalania odpadów komunalnych
sta³ych 11

Wyszczególnienie
Energia elektryczna

w MWh

Ciep³o w parze
i gor¹cej wodzie

w GJ

0 1 2

Produkcja brutto (dok.)

ze spalania paliw sta³ych z biomasy 12

w pompach ciep³a 13

w bojlerach elektrycznych 14

z pozosta³ych Ÿróde³ 15

Odzysk 16

Zakup 17

w tym w energetyce zawodowej 18

Sprzeda¿ 19

w tym na cele bytowo-komunalne 20

Zu¿ycie (01+16+17-19) 21

.............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.................................................................
(miejscowoœæ, data)

...............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



Dzia³ 3. WskaŸniki jednostkowego zu¿ycia noœników energii

Produkcja wyrobu lub kierunek u¿ytkowania Zu¿ycie noœników energii

nazwa wyrobu lub kierunek u¿ytkowania
kod wyrobu
(kierunek

u¿ytkowania)

wielkoœæ produkcji
(odniesienia)

nazwa noœnika kod noœnika
zu¿ycie na ca³¹ produkcjê (odniesienie)

w jednostkach naturalnych w GJ

0 1 2 3 4 5 6

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
G-03

Sprawozdanie o zu¿yciu paliw i energii

(str. 3 i 4)

Numer identyfikacyjny - REGON

Adres e-mail jednostki



Dzia³ 3. WskaŸniki jednostkowego zu¿ycia noœników energii (dok.)

Produkcja wyrobu lub kierunek u¿ytkowania Zu¿ycie noœników energii

nazwa wyrobu lub kierunek u¿ytkowania
kod wyrobu
(kierunek

u¿ytkowania)

wielkoœæ produkcji
(odniesienia)

nazwa noœnika kod noœnika
zu¿ycie na ca³¹ produkcjê (odniesienie)

w jednostkach naturalnych w GJ

0 1 2 3 4 5 6

.............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,

która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

...................................................................
(miejscowoœæ, data)

......................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



Dzia³ 4. Rozliczenie procesu przemiany energetycznej: .....................................................................................
(nazwa przemiany)

Z u ¿ y c i e n o œ n i k ó w e n e r g i i

Nazwa zu¿ytego noœnika energii kod
w jednostkach

naturalnych

wartoœæ
opa³owa w

kJ/kg, kJ/m
3

w GJ

0 1 2 3 4

P a l i w a w s a d o w e

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Razem (wiersze 01 do 14) 15 x x
P o t r z e b y e n e r g e t y c z n e

Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 16 23

Energia elektryczna 17 24

18

19

20

21

Razem (wiersze 16 do 21) 22 x x
Ogó³em (wiersze 15 + 22) 23 x x

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

G - 03 Kod przemiany

Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie o zu¿yciu paliw i energii

(str. 5 i 6)

Adres e-mail jednostki



Kod przemiany Numer identyfikacyjny - REGON

Dzia³ 4. Rozliczenie procesu przemiany energetycznej (dok.)

Produkcja (uzysk) noœników energii i produktów nieenergetycznych

Nazwa noœnika (produktu) kod
w jednostkach

naturalnych

wartoœæ
opa³owa w

kJ/kg, kJ/m
3

w GJ

5 6 7 8 9

U z y s k n o œ n i k ó w e n e r g i i

24

25

26

27

28

29

30

31

Razem (wiersze 24 do 31) 32 x x
PKWiU U z y s k p r o d u k t ó w n i e e n e r g e t y c z n y c h w t o n a c h

23.10.20
Smo³a destylowana z wêgla, lignitu
lub torfu i inne smo³y mineralne
(smo³y surowe)

33 66

24.11.11-60 Azot 34 54

24.13.31-57.33
Siarczan amonowy dla celów
technicznych

35 51

24.13.56-00.00
Siarka (z wyj¹tkiem surowej, sublimo-
wanej, str¹conej i koloidalnej)

36 55

24.14.73-20.1
24.14.73-20.4

Benzole surowe 37 52

X Odpady smo³owe, osady kana³owe 38 56

X Inne produkty 39 53

Razem (wiersze 33 do 39) 40 x x

Kierownik komórki odpowiedzialnej za prawid³owe rozliczenie procesu przemiany energetycznej

........................................................................................................................................................
( podaæ czytelnie imiê i nazwisko, telefon)

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



1. Podstaw¹ do sporz¹dzenia sprawozdania G-03 jest
dokumentacja podstawowa, prowadzona przez dzia³
g³ównego energetyka lub inn¹ komórkê odpowiedzialn¹ za
gospodarkê paliwowo - energetyczn¹ jednostki sprawozdaw-
czej.

2. Pojêcia i zasady sporz¹dzania sprawozdañ z gospodarki
paliwowo - energetycznej zosta³y omówione w Zeszycie Meto-
dycznym pt. „Zasady metodyczne sprawozdawczoœci staty-
stycznej z gospodarki paliwowo-energe- tycznej“ wydanym
przez GUS w 2000 r

3. Iloœci zu¿ytych noœników energii nale¿y wykazywaæ z
jednym znakiem po przecinku.

4. W sprawozdaniu nale¿y stosowaæ nazwy noœników
energii podane w rubryce 0 dzia³u 1.

5. Przyporz¹dkowanie pozycji PKWiU do poszczególnych
wierszy dzia³u 1 przedstawiono w za³¹czniku nr 1 do obja-
œnieñ.

Dzia³ 1. Zu¿ycie paliw i energii

Rubryka 0 - w rubryce tej wymienione s¹ nazwy noœników
energii. Zu¿ycie tych noœników podlega œcis³emu rozliczeniu.

Rubryka 1 - nale¿y podaæ ca³kowite zu¿ycie poszczegól-
nych noœników energii w jednostce sprawozdawczej. Zu¿ycie to
nale¿y podawaæ w jednostkach miary podanych w rubryce 0.

Przez ca³kowite zu¿ycie rozumie siê:

– zu¿ycie paliw sta³ych (kody noœników: 02, 03, 04, 60, 61, 62,
94, 95) zakupionych oraz paliw sta³ych pozyskanych lub
wyprodukowanych w ramach jednostki sprawozdawczej,
³¹cznie z paliwami sta³ymi zakupionymi bezpoœrednio za
granic¹ bez poœrednictwa jednostek handlu zagranicznego,

– zu¿ycie paliw ciek³ych oraz ciek³ych produktów suchej
destylacji wêgla kamiennego lub przeróbki ropy naftowej
(kody noœników: 07, 12, 36, 37, 38, 52, 57, 64, 66, 68, 69,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 88, 96, 98, 99) zakupio-
nych (³¹cznie z paliwami zakupionymi w sieci detalicznych
punktów sprzeda¿y) oraz produktami zakupionymi za gra-
nic¹, bez poœrednictwa jednostek handlu zagranicznego i
wyprodukowanych w ramach jednostki sprawozdawczej.

– zu¿ycie paliw gazowych (kody noœników: 13, 14, 15, 16, 19,
25, 26 27, 78) zakupionych w systemach gazów sieciowych
(gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany, gaz z kok-
sowni), wyprodukowanych (gaz z wielkich pieców i rafine-
ryjny suchy) oraz pozyskanych (gaz ziemny z odmetanowa-
nia pok³adów wêgla, gaz gnilny - biogaz) w ramach jed-
nostki sprawozdawczej lub zakupionych w innej jednostce
sprawozdawczej,

– zu¿ycie paliw odpadowych (kody noœników: 22, 33, 34, 35,
79) równe zu¿yciu poszczególnych paliw w jednostce spra-
wozdawczej,

– zu¿ycie energii elektrycznej (kod noœnika 24) równe wielko-
œci wykazanej w dziale 2, rubryka 1, wiersz 18,

– zu¿ycie ciep³a (kod noœnika 23) równe wielkoœci wykazanej
w dziale 2, rubryka 2, wiersz 18.

Iloœci zu¿ytych noœników energii musz¹ wynikaæ z ewiden-
cji przychodów, rozchodów, stanów zapasów (na sk³adowi-
skach w zbiornikach) oraz strat i ubytków naturalnych.

Straty i ubytki naturalne wszystkich noœników energii
nale¿y wykazywaæ w rubr. 6 i 7, tj. jako zu¿ycie bezpoœrednie.

Rubryka 2 - nale¿y podaæ œredni¹ wartoœæ opa³ow¹ paliwa.
Wartoœci opa³owe poszczególnych partii zu¿ytych paliw nale¿y
ustalaæ wed³ug nastêpuj¹cych zasad:

1. Wartoœci opa³owe: wêgla kamiennego do celów energe-
tycznych i do koksowania, wêgla brunatnego, brykietów z
wêgla kamiennego i brunatnego, koksu i pó³koksu z wêgla,
gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego, gazu z
koksowni, ropy naftowej (kody noœników: 02, 03, 04, 07, 13,
14, 16, 60, 61, 62) nale¿y ustaliæ na podstawie pomiarów
wykonanych w laboratorium w³asnym lub na zlecenie w innej
jednostce organizacyjnej oraz informacji podanych w umowie
o dostawê lub w fakturze dostawcy itd.

W przypadku, gdy zmierzona wartoœæ opa³owa w istotny
sposób ró¿ni siê od wartoœci opa³owej w fakturze dostawcy,
nale¿y j¹ uzgodniæ z dostawc¹.

Do czasu uzgodnienia obowi¹zuj¹ wartoœci opa³owe
podane w fakturach dostawcy.

2. W przypadku braku mo¿liwoœci wykonania pomiarów
wartoœci opa³owych oraz braku danych o wartoœci opa³owej w
umowie o dostawê lub na fakturze dostawcy nale¿y wykazy-
waæ standardowe wartoœci opa³owe paliw podane w
za³¹czniku nr 2 do „Zasad metodycznych sprawozdawczoœci
statystycznej z gospodarki paliwowo - energetycznej“.

Rubryka 3 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ iloœæ energii zawartej
w zu¿ytych noœnikach energii w GJ. Jest ona równa iloczynowi
danych wykazanych w rubrykach 1 i 2 podzielonemu przez
1000. Przy przeliczaniu elektrycznoœci na GJ dane z rubr. 1
nale¿y pomno¿yæ przez 3,6.

Dane dotycz¹ce zu¿ycia:

– gazu gnilnego (biogazu) (kod 25, 26, 27),

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

– paliw ciek³ych z biomasy (kod 36),

– ciep³a (kod 23),

wykazane w rubryce 3 musz¹ byæ identyczne z danymi
wykazanymi w rubryce 1.

Suma w wierszu 51 spe³nia rolê sumy kontrolnej.

Rubryka 4 i 5 - nale¿y podaæ zu¿ycie wsadowych noœni-
ków energii we wszystkich przemianach energetycznych
wystêpuj¹cych w jednostce sprawozdawczej. Do przemian
energetycznych zalicza siê procesy technologiczne, których
celem jest przetworzenie jednego lub kilku noœników energii
na inne noœniki energii. Wykaz przemian zawiera za³¹cznik nr
2 do objaœnieñ.

Œrednie wartoœci opa³owe paliw wsadowych nale¿y ustalaæ
wed³ug zasad podanych w omówieniu rubryki 2.

Zu¿ycie ciep³a w rubryce 4 i 5 wykazuj¹ tylko jednostki
sprawozdawcze wytwarzaj¹ce energiê elektryczn¹ z ciep³a
pochodz¹cego z:

1
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– zakupu w innej jednostce sprawozdawczej,

– odzysku w ramach jednostki sprawozdawczej.

Niedopuszczalne jest wykazywanie w rubryce 4 i 5 zu¿ycia
ciep³a, które zosta³o wyprodukowane w kot³ach ciep³owni-
czych (parowych, wodnych) w ramach jednostki sprawozdaw-
czej.

Zu¿ycie energii elektrycznej w rubryce 4 i 5 wykazuj¹ tylko
zawodowe elektrownie szczytowo - pompowe. Zu¿ycie to jest
równe zu¿yciu energii na pompowanie wody.

Rubryka 6 i 7 - nale¿y podaæ bezpoœrednie zu¿ycie
poszczególnych noœników energii. Jest ono równe ró¿nicy
miêdzy danymi z rubryki 1 i 4 oraz 3 i 5.

Dzia³ 2. Bilans energii elektrycznej i ciep³a

1. Energia elektryczna

Wiersze 01, 03-12, 15 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ iloœæ
wytworzonej energii elektrycznej brutto (wiersz 01), tj. wytwo-
rzonej przez wszystkie generatory i zmierzonej na zaciskach
tych generatorów:

– w elektrociep³owni i elektrowni cieplnej (wiersz 03),

– w elektrowni wodnej (wiersz 04),

– w elektrowni geotermalnej (wiersz 05),

– w elektrowni s³onecznej (wiersz 06),

– w elektrowni wiatrowej (wiersz 07),

– w elektrowni wykorzystuj¹cej biogaz jako paliwo wsadowe
(wiersze 08-10),

– w elektrowniach wykorzystuj¹cych odpady komunalne
jako paliwo wsadowe (wiersz 11),

– w elektrowniach wykorzystuj¹cych jako paliwo wsadowe
inne, wy¿ej niewymienione Ÿród³a energii (wiersz 15).

W sprawozdaniu G-03 nie wykazuje siê energii elektrycz-
nej wytworzonej przez agregaty pr¹dotwórcze. Paliwa ciek³e
zu¿yte na produkcjê energii przez agregaty pr¹dotwórcze
nale¿y wykazaæ jako zu¿ycie bezpoœrednie paliw ciek³ych w
rubr. 6 i 7 dzia³u 1.

Wiersz 16 - nale¿y podaæ iloœæ energii elektrycznej z odzy-
sku (np. w hamowni).

Wiersz 17 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ iloœæ zakupionej ener-
gii elektrycznej. Jednostki energetyki zawodowej w pozycji tej
wykazuj¹ tylko energiê elektryczn¹ zakupion¹ na potrzeby
w³asne, tzn. zu¿yt¹ na potrzeby rozdzielni ogrzewanie, pro-
dukcjê ciep³a w ciep³owniach oraz na dopompowywanie wody
w elektrowniach szczytowo-pompowych.

Wiersz 18 - nale¿y podaæ iloœæ energii elektrycznej zaku-
pionej w energetyce zawodowej.

Wiersz 19 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ iloœæ energii elektrycz-
nej, sprzedanej energetyce zawodowej lub innej jednostce
sprawozdawczej.

Wiersz 20 - nale¿y podaæ iloœæ energii elektrycznej sprze-
danej odbiorcom zaliczanym do lokali mieszkalnych (np.
gospodarstwa domowe, hotele robotnicze), którzy rozliczaj¹
siê bezpoœrednio z jednostk¹ sprawozdawcz¹, a nie z energe-
tyk¹ zawodow¹.

Pozycji tej nie wype³niaj¹ jednostki energetyki zawodowej.

Wiersz 21 - nale¿y podaæ ca³kowite zu¿ycie energii elek-
trycznej (wiersz 01+16+17-19). Zu¿ycie to powinno byæ
zgodne z danymi wykazanymi w dziale 1, w rubryce 1, kod 24.

2. Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie

Wiersz 01 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ iloœæ ciep³a wytworzo-
nego w jednostce sprawozdawczej (suma wierszy: 02, 03, 05,
06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

Wiersz 02 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ iloœæ ciep³a wytworzo-
nego w ciep³owni (kot³owni) konwencjonalnej.

Przez produkcjê ciep³a w ciep³owni (kot³owni) rozumie siê
ciep³o wytworzone i oddane na zewn¹trz ciep³owni (na
potrzeby jednostki sprawozdawczej lub do innych odbiorców).

Do produkcji ciep³a wykazywanej w wierszu 02 nie nale¿y
zaliczaæ:

– zu¿ycia ciep³a na potrzeby w³asne ciep³owni, tzn. podgrze-
wanie lub rozmra¿anie paliwa, napêdy urz¹dzeñ pomocni-
czych itp.,

– strat ciep³a w wymiennikach i ruroci¹gach na obszarze
ciep³owni.

Elektrownie zawodowe i przemys³owe w wierszu tym
wykazuj¹ produkcjê ciep³a, wytworzon¹ w kot³ach ciep³owni-
czych nieprzy³¹czonych do kolektora zasilaj¹cego generator.

Wykazana w wierszu 02 iloœæ wyprodukowanego ciep³a
powiêkszona o iloœæ ciep³a wykazan¹ w wierszach 11 i 12
powinna byæ zgodna z iloœci¹ podan¹ w dziale 3, rubryka 2
(wielkoœæ produkcji) przy rozliczaniu produkcji ciep³a z
ciep³owni - kod 115.

Iloœæ wyprodukowanego ciep³a w parze i gor¹cej wodzie w
kot³ach okreœlaæ nale¿y na podstawie pomiaru iloœci
przep³ywaj¹cego noœnika w obiegu kot³owym i parametrów na
wyjœciu z kot³a i jego zasilania. Je¿eli opomiarowanie kot³a nie
pozwala na takie okreœlenie iloœci wyprodukowanego ciep³a w
kot³ach, dopuszcza siê oszacowanie tej wielkoœci na podsta-
wie sprawnoœci kot³a i iloœci energii doprowadzonej do kot³a w
paliwie. W tym przypadku iloœæ wyprodukowanego ciep³a w
kot³ach stanowi iloczyn iloœci energii doprowadzonej do kot³ów
(zu¿ytych paliw) i sprawnoœci kot³a.

Wiersz 03 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ iloœæ ciep³a wytworzo-
nego w elektrowni (zawodowej lub przemys³owej).

Produkcja wykazana w wierszu 03 musi byæ zgodna z pro-
dukcj¹ wykazan¹ w dziale 4 oraz w innych obowi¹zuj¹cych
sprawozdaniach dotycz¹cych elektrowni zawodowych i prze-
mys³owych.

Wiersze 05, 06 i 08 do 15 - nale¿y podaæ iloœæ ciep³a,
oddan¹ na zewn¹trz do sieci dystrybucyjnej lub zu¿yt¹ na
potrzeby w³asne przedsiêbiorstwa, uzyskan¹ w wyniku wyko-
rzystania gor¹cej wody geotermalnej (wiersz 05), uzyskan¹ z
energii s³oñca (wiersz 06), wytworzon¹ w kot³ach opalanych
biogazem (wiersze 08-10) oraz odpadami komunalnymi
(wiersz 11) a tak¿e paliwami sta³ymi z biomasy (wiersz 12),
uzyskan¹ w pompach ciep³a (wiersz 13), bojlerach elektrycz-
nych (wiersz 14) oraz iloœæ ciep³a uzyskan¹ w wyniku wykorzy-
stania pozosta³ych, wy¿ej niewymienionych Ÿróde³ energii
(wiersz 15).

Iloœæ uzyskanego ciep³a i energii elektrycznej wykazana w
wierszach 08-10 powinna byæ rozliczona w ramach przemiany
036 w dziale 4.
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Wiersz 16 - nale¿y podaæ iloœæ ciep³a z odzysku. ¯ród³em
ciep³a z odzysku mog¹ byæ, np. kot³y bezpaleniskowe,
wymienniki ciep³a zasilane gor¹cym powietrzem, spalinami lub
gor¹cymi gazami produkcyjnymi.

Wiersz 17 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ iloœæ ciep³a otrzyman¹
(zakupion¹) z zewn¹trz. Iloœæ ciep³a otrzymanego (zakupio-
nego) i wykazanego w sprawozdaniu powinna byæ uzgodniona
z dostawc¹. Nale¿y wykazaæ zarówno ciep³o zakupione i
zu¿yte przez jednostkê sprawozdawcz¹, jak i ciep³o przezna-
czone do odsprzeda¿y innym jednostkom (odbiorcom). Doty-
czy to g³ównie jednostek zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ ciep³a.

Wiersz 18 - nale¿y podaæ iloœæ ciep³a zakupionego z ener-
getyki zawodowej.

Wiersz 19 - nale¿y podaæ iloœæ ciep³a oddanego (sprzeda-
nego) na zewn¹trz do innej jednostki sprawozdawczej, tj. do
sieci cieplnej lub do innych odbiorców.

Wiersz 20 - nale¿y podaæ iloœæ ciep³a sprzedanego na cele
grzewcze bezpoœrednio odbiorcom bytowo - komunalnym, tj.
administracji domów mieszkalnych, odbiorcom prywatnym,
lokalom niemieszkalnym (szko³y, szpitale itp.).

Wiersz 21 - nale¿y podaæ ca³kowite zu¿ycie ciep³a w jedno-
stce sprawozdawczej (wiersz 01+16 +17 -19), które musi byæ
równe zu¿yciu energii cieplnej (ciep³a) wykazanej w dziale 1, w
rubryce 1, kod 23.

Dzia³ 3. WskaŸniki jednostkowego zu¿ycia noœników
energii

W dziale tym rozlicza siê szczegó³owo zu¿ycie paliw i ener-
gii na wyró¿nione wyroby i kierunki u¿ytkowania, okreœlone w
za³¹czonej liœcie stanowi¹cej za³¹cznik nr 3 do objaœnieñ, nie-
zale¿nie od wielkoœci produkcji. W przypadku wyrobów jed-
nostka sprawozdawcza ma obowi¹zek wykazania wielkoœci
odniesienia, tzn. wielkoœci produkcji w rubr. 2.

W przypadku kierunków u¿ytkowania (254, 255, 256, 257,
259) jednostka sprawozdawcza wykazuje tylko ca³kowite
zu¿ycie paliw i energii na okreœlony cel, tzn. nie ma obowi¹zku
wykazywania wielkoœci odniesienia, czyli w rubryce 2 wpisuje
siê 0.

Rubryka 0 - nale¿y wpisaæ nazwê wyrobu lub kierunku
u¿ytkowania. Nazwy wyrobów lub kierunków u¿ytkowania w
dziale 3 musz¹ byæ zgodne z wykazem podanym w za³¹czonej
liœcie (za³. nr 3).

Rubryka 1 - nale¿y wpisaæ kod wyrobu lub kierunku u¿yt-
kowania, zgodnie z za³¹czon¹ list¹.

Rubryka 2 - nale¿y wpisaæ wielkoœæ produkcji (odniesie-
nia) obowi¹zuj¹c¹ dla danego wyrobu lub 0 w przypadku kie-
runków u¿ytkowania. Wielkoœæ produkcji powinna byæ zgodna
z produkcj¹ wykazan¹ w sprawozdaniu P-01 (dzia³ 1, rubr. 4),
w przypadku, gdy zakres PKWiU dla wyrobów wykazanych w
sprawozdaniu P-01 (dzia³ 1, rubr. 2) jest zgodny z zakresem
PKWiU dla odpowiednich wyrobów znajduj¹cych siê na liœcie
asortymentowej do sprawozdania G-03, dzia³ 3 (za³. nr 3).

Wielkoœci odniesienia nale¿y podawaæ w jednostkach
miary podanych w za³¹czonej liœcie.

Rubryka 3 - nale¿y wpisaæ nazwy zu¿ytych noœników
energii.

Nazwy te musz¹ byæ zgodne z nazwami podanymi w
rubryce 0 dzia³u 1. W przypadku procesów, w których wystê-

puje odzysk energi,i nale¿y wpisaæ jedn¹ z nastêpuj¹cych
nazw:

„odzysk paliw gazowych“ (odzysk paliw o kodzie 79 z
dzia³u 1), „odzysk paliw przemys³owych sta³ych i ciek³ych“
(odzysk paliw o kodzie 34 z dzia³u 1), „odzysk gazu z wielkich
pieców“ (³¹cznie ze zu¿yciem gazu na potrzeby w³asne wiel-
kiego pieca), „odzysk ciep³a“, „odzysk energii elektrycznej“.

Rubryka 4 - nale¿y wpisaæ kod noœnika energii zgodny z
numeracj¹ podan¹ w rubryce 0 dzia³u 1. W przypadku wystê-
powania odzysku energii nale¿y wpisaæ nastêpuj¹ce kody:

„Odzysk paliw gazowych“ - kod 41,

„Odzysk paliw przemys³owych “ - kod 40,

„Odzysk gazu z wielkich pieców“ - kod 49,

„Odzysk ciep³a“ - kod 43,

„Odzysk energii elektrycznej“ - kod 44.

Rubryka 5 - nale¿y podaæ zu¿ycie poszczególnych noœni-
ków w jednostkach miary podanych w rubryce 0 dzia³u 1.

W przypadku wystêpowania odzysku energii, iloœci wyka-
zywane w rubryce 5 powinny byæ równe:

– iloœciom energii odzyskanej i przekazanej z rozliczanego
procesu na zewn¹trz, tzn. do innego procesu technologicz-
nego w ramach jednostki sprawozdawczej lub do innej jed-
nostki sprawozdawczej. Dotyczy to paliw odpadowych
gazowych, paliw odpadowych przemys³owych sta³ych i
ciek³ych, ciep³a i energii elektrycznej. W iloœci odzyskanej
energii nie nale¿y uwzglêdniaæ zu¿ycia omawianych noœni-
ków na potrzeby rozliczanego procesu;

– produkcji gazu z wielkich pieców, ³¹cznie ze zu¿yciem gazu
z wielkich pieców na potrzeby wielkiego pieca. Zu¿ycie
gazu z wielkich pieców na potrzeby wielkiego pieca nale¿y
równie¿ wykazaæ przy rozliczaniu wyrobu o kodzie 123 z
kodem noœnika „19".

Dane dotycz¹ce odzysku energii (kody 40, 41, 43, 44, 49)
nale¿y podaæ ze znakiem „ - “.

Rubryka 6 - nale¿y podaæ ca³kowite zu¿ycie poszczegól-
nych noœników energii w GJ na dany wyrób (odniesienie).

Przy obliczaniu tych wielkoœci nale¿y przestrzegaæ zasad
podanych w opisie wype³niania dzia³u 1.

Po wyczerpaniu listy zu¿ywanych paliw oraz odzysku paliw
w kolejnym wierszu nale¿y:

w rubryce 3 wpisaæ s³owo „Razem“,

– w rubryce 4 wpisaæ kod „31",

– w rubryce 5 wpisaæ znak „X“,

– w rubryce 6 podaæ sumê iloœci energii zu¿ytych paliw w GJ
pomniejszon¹ o odzysk paliw.

Po wpisaniu danych w wierszu „Razem“ w nastêpnych
wierszach nale¿y:

a. rozliczyæ zu¿ycie ciep³a, energii elektrycznej oraz odzysk
ciep³a i energii elektrycznej wed³ug zasad omówionych
powy¿ej i obowi¹zuj¹cych dla pozosta³ych noœników
energii;

b. rozliczyæ zu¿ycie energii ogó³em, wpisuj¹c w kolejnym
wierszu:

– w rubryce 3 - „Ogó³em“,

– w rubryce 4 - kod „32",
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– w rubryce 5 - znak „X“,

– w rubryce 6 - sumê danych wykazanych w wierszu
„Razem“, „Ciep³o“, „Energia elektryczna“ pomniejszon¹ o
iloœæ odzyskanej energii, tzn. iloœci wykazane w wierszach z
kodem noœnika 43 i 44.

Wiersz ‘’Ogó³em" nale¿y wype³niæ równie¿ wtedy, gdy na
dany wyrób (kierunek u¿ytkowania) zu¿ywany jest tylko jeden
rodzaj noœnika. W tym przypadku w wierszu „Ogó³em“ nale¿y
powtórzyæ dane z wiersza „Razem“ (kod 31) lub z wiersza
„Ciep³o“ (kod 23) b¹dŸ z wiersza „Elektrycznoœæ“ (kod 24). Po
zakoñczeniu rozliczania okreœlonego wyrobu lub kierunku
u¿ytkowania paliw i energii i oddzieleniu tego rozliczenia lini¹
poziom¹, przez ca³¹ szerokoœæ formularza, nale¿y rozpocz¹æ
rozliczanie kolejnego wyrobu lub kierunku u¿ytkowania. Je¿eli
w jednostce sprawozdawczej dane dotycz¹ce jednostkowego
zu¿ycia paliw i energii nie mieszcz¹ siê na podstawowym for-
mularzu G-03, nale¿y wykazywaæ je na dodatkowych egzem-
plarzach dzia³u 3 tego formularza.

Je¿eli sprawozdanie zawiera wiêcej ni¿ jeden egzemplarz,
nale¿y w polu u góry sprawozdania g³ównego nad dzia³em 1
podaæ liczbê dodatkowych egzemplarzy (za³¹czników).

Dzia³ 4. Rozliczenie procesu przemiany energetycznej

Dzia³ 4 sporz¹dzaj¹ jednostki sprawozdawcze, w których
wystêpuj¹ procesy technologiczne maj¹ce na celu przemianê
jednego lub kilku noœników (paliw wsadowych) na inne noœniki
energii (uzysk noœników energii). Ka¿d¹ przemianê energe-
tyczn¹ nale¿y rozliczaæ na oddzielnym egzemplarzu formula-
rza dzia³u 4.

Przemianê „rafineria” i „mieszalnia” produktów naftowych
nale¿y rozliczyæ na formularzu RAF - 1.

Informacje o liczbie wype³nionych egzemplarzy dzia³u 4
nale¿y wpisaæ w polu nad dzia³em 1 sprawozdania podstawo-
wego.

W tytule dzia³u nale¿y wpisaæ nazwê i kod przemiany zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2.

Rubryka 0 - nale¿y wpisaæ nazwy noœników paliw wsado-
wych, zu¿ytych w przemianie energetycznej (wiersze 01 - 14)
oraz nazwy noœników energii, zu¿ytych na potrzeby energe-
tyczne przemiany (wiersze 16 - 21). Nazwy powinny byæ
zgodne z nazwami noœników energii podanymi w rubryce 0
dzia³u 1.

Rubryka 1 - nale¿y wpisaæ kod noœnika energii, zgodny z
numeracj¹ podan¹ w rubryce 0 dzia³u 1.

Rubryka 2 - nale¿y podaæ zu¿ycie paliw wsadowych i
noœników energii na potrzeby energetyczne przemiany w jed-
nostkach miary podanych w rubryce 0 dzia³u 1.

Uwaga! w przypadku wytwarzania energii elektrycznej i
ciep³a w skojarzeniu podzia³u paliwa nale¿y dokonywaæ
metod¹ opisan¹ szczegó³owo w Zeszycie Metodycznym „Defi-

nicje pojêæ stosowanych w elektroenergetyce i ciep³ownictwie”
- GUS 2000.

Rubryka 3 - nale¿y podaæ œrednie wartoœci opa³owe zu¿y-
tych noœników energii, obliczone zgodnie z zasadami
obowi¹zuj¹cymi w dziale 1. Dla energii elektrycznej nale¿y sto-
sowaæ przelicznik 1 MWh = 3,6 GJ.

Rubryka 4 - nale¿y podaæ zu¿ycie noœników energii w GJ.

Zu¿ycie to otrzymuje siê przez pomno¿enie danych z
rubryki 2 i 3 i podzielenie przez 1000.

Rubryka 5 i 6 - nale¿y podaæ nazwy i kody noœników ener-
gii, uzyskanych w procesie przemiany energetycznej.

Rubryka 7 - nale¿y wykazaæ produkcjê (uzysk) noœników
energii w jednostkach miary podanych w rubryce 0 dzia³u 1
oraz uzysk wymienionych na formularzu produktów niepaliwo-
wych w tonach.

Rubryka 8 - nale¿y podaæ œrednie wartoœci opa³owe
wyprodukowanych (uzyskanych) noœników energii oraz pro-
duktów niepaliwowych. Œrednie wartoœci opa³owe produktów z
przemiany nale¿y obliczaæ wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych w
dziale 1.

Rubryka 9 - nale¿y wykazaæ iloœæ energii w GJ uzyskanej
w noœnikach energii oraz produktach niepaliwowych. Iloœci te
s¹ równe iloczynom danych z rubr. 7 i rubr. 8 podzielonym
przez 1000.

Uwaga: W przypadku gdy dane statystyczne objête
zakresem przedmiotowym sprawozdania G-03 bêd¹ prze-
kazywane na noœniku magnetycznym (dyskietce) i
wydruku komputerowym zamiast na formularzu, nale¿y
wykorzystaæ wzór rekordu i program rejestracji i kontroli.
Program mo¿na otrzymaæ bezp³atnie w urzêdzie staty-
stycznym województwa, na terenie którego zlokalizowany
jest podmiot objêty badaniem.

Dodatkowe objaœnienia do formularza:

1. Paliwa sta³e z biomasy, obejmuj¹ odpady drewna,
odpady roœlinne (s³oma) i zwierzêce, ³ug posiarczynowy (³ug
czarny) otrzymywany w przemyœle papierniczym przy produk-
cji celulozy oraz paliwo uzyskane z upraw energetycznych.

2. Odpady przemys³owe s¹ to odpady sta³e i ciek³e z prze-
mys³u pochodzenia nieorganicznego spalane w ciep³owniach i
elektrociep³owniach.

3. Odpady komunalne s¹ to odpady z gospodarstw domo-
wych oraz handlu i us³ug (w tym odpady szpitalne) spalane w
ciep³owniach i elektrociep³owniach.

4. Paliwa ciek³e z biomasy s¹ to paliwa ciek³e otrzymy-
wane z odpadów pochodzenia organicznego, np. diestry oleju
rzepakowego oraz alkohol etylowy stanowi¹ce wsad do pro-
dukcji benzyn silnikowych oraz olejów napêdowych.

Przyk³ad wype³niania formularza podano w za³¹czniku
nr 4 do objaœnieñ.
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Symbol PKWiU Nazwa noœnika energii Lp.

02.01.14 Drewno opa³owe 01
10.10.11-10.00, -20.00,
-30.00, -41.00, -43.00,
-46.1, -46.20, -47.10,
-47.20, -48.20, 49.1, -49.20,
-51.1, -51.2, 54.1, -54.20,
-56.1, -56.20, -90.00

Wêgiel kamienny do celów energetycznych 02

10.10.11 -30.00 ex, -41.00
ex, -43.00 ex, -45.3, -46.3,
-47.3, -48.3, - 49.3, -51.3,
-54.3, -56.3

Wêgiel kamienny do koksowania 03

10.10.12-10 Brykiety z wêgla kamiennego 04

10.20.10-10 Wêgiel brunatny 05

10.20.10-20 Brykiety z wêgla brunatnego 06

10.30.10 -00.1, -00.2 Torf i wyroby torfowe opa³owe 07
11.10.10-10;
11.10.10-20;

Ropa naftowa 08

11.10.20-20.11;
11.10.20-20.21

Gaz ziemny wysokometanowy 09

11.10.20-20.12;
11.10.20-20.22

Gaz ziemny zaazotowany 10

11.10.20-20.92;
11.10.20-20.91

Gaz ziemny z odmetanowania kopalñ 11

23.10.10 Koks i pó³koks z wêgla 12

23.10.20 Smo³a destylowana z wêgla, lignitu lub torfu i inne smo³y mineralne (smo³y surowe) 13

23.20.11-00; -00.30 Benzyny silnikowe bezo³owiowe 14

23.20.11-00.40 Benzyny silnikowe lotnicze 15

23.20.12-00.00 Paliwo typu ciê¿kiej benzyny do silników odrzutowych 16

23.20.14-00.10 Nafta do silników odrzutowych turbinowych 17

23.20.14-00.90 Pozosta³e nafty 18

23.20.15-00.10 Olej napêdowy do szybkoobrotowych silników z zap³onem samoczynnym(paliwo dieslowe) 19

23.20.15-00.20
Olej napêdowy do silników œrednio i wolnoobrotowych z zap³onem samoczynnym (paliwo ¿eglu-
gowe)

20

23.20.17-00.3 Olej opa³owy lekki 21

23.20.17-00.41 Olej opa³owy ciê¿ki niskosiarkowy (≤1%) 22

23.20.17-00.42 Olej opa³owy ciê¿ki wysokosiarkowy (>1%) 23

23.20.32-00.90 Pozosta³oœci olejów ropy naftowej (gudron) 24

23.20.13-00.2 Benzyna specjalna 25

23.20.13-00.23 Benzyna do pirolizy 26
23.20.13-00.90; -00.29
23.20.14-00.90; 24.66.31
-57.80; 24.66.33

Pozosta³e produkty naftowe 27

ex23.20.13; 15; 18 Pó³produkty rafineryjne pochodzenia naftowego 28

23.20.18-02, -03.00 Oleje silnikowe 29
23.20.18-04 do 08.00
23.20.18-09.90; 24.66.31; 32

Oleje i preparaty smarowe 30

24.14.11-20.11;-20.21 Etan 31

23.20.21-00 Propan i butan skroplone 32

23.20.22-00.90 Gaz rafineryjny suchy 33

23.20.31-00 Wazelina, parafina, woski pochodzenia naftowego 34
23.20.32-00.20, -00.30;
23.20.32-00.4, -00.5

Asfalty z przeróbki ropy naftowej 35

24.14.73-20.1;
24.14.73-20.4

Benzole surowe 36

ex15
ex24.14
ex24.66

Dodatki uszlachetniajace do paliw ciek³ych 37

40.10.10-00 Energia elektryczna 38

40.20.10-00.10 Gaz z koksowni 39

40.20.10-00.60 Paliwa odpadowe gazowe 40

40.20.10-00.40 Gaz z wielkich pieców 41

40.30.10-00.1 Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 42

ex 40.20.10-00.50 Gaz gnilny z wysypisk i odpadów 43

ex 40.20.10-00.50 Gaz gnilny z oczyszczalni œcieków 44

ex 40.20.10-00.50 Gaz gnilny pozosta³y 45

x Paliwa sta³e z biomasy 46
24.66.48-90.10;
15.92.12-00.10

Paliwa ciek³e z biomasy (diestry olejów roœlinnych, alkohol etylowy) 47

x Odpady przemys³owe sta³e i ciek³e 48

23.20.18-09.1 w tym oleje odpadowe - przepracowane 49

x Odpady komunalne sta³e 50

Przyporz¹dkowanie pozycji PKWiU do poszczególnych wierszy dzia³u 1 (Zu¿ycie paliw i energii)
w formularzu G-03

ex Dotyczy czêœci grupowania.

Za³¹cznik nr 1



Symbol PKWiU Nazwa wyrobu lub us³ugi
Kod
G-03

Jednostka
miary

10.10.11 Wêgiel kamienny (wydobycie) 101 t, GJ

ex10.10.11 Wêgiel kamienny (odzysk z ha³d) 412 t, GJ

10.20.10-10 Wêgiel brunatny (wydobycie) 103 t, GJ

11.10.10-10, 11.10.10-20 Ropa naftowa (wydobycie) 107 t, GJ

60.30.11-00
Transport ropy naftowej oraz produktów naftowych ruroci¹gami
(t³oczenie)

108 t

11.10.20-20.11,
11.10.20-20.21

Gaz ziemny w stanie gazowym z otworów ropno-gazowych
i czysto - gazowych wysokometanowy (wydobycie)

110 dam
3
, GJ

ex60.30.12-00
Transport gazu ziemnego ruroci¹gami (t³oczenie gazu
wysokometanowego)

111 dam
3

11.10.20-20.12,
11.10.20-20.22

Gaz ziemny w stanie gazowym z otworów ropno-gazowych
i czysto-gazowych zaazotowany (wydobycie)

112 dam
3
, GJ

40.30.10-00.1 Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 115 GJ

ex27.10.11 Surówka ¿elaza (w przeliczeniu na martenowsk¹) 123 t

ex27.10.20 Stal surowa z pieców martenowskich 124 t

ex27.10.20 Stal surowa z pieców elektrycznych 125 t

ex27.10.20 Stal surowa z konwertorów 126 t

ex27.10.20 Pó³wyroby i wyroby walcowane na gor¹co 127 t

27.22.10 -30 Rury stalowe bez szwu 129 t

ex27.22.10-53, -55 Rury stalowe ze szwem 130 t

ex27.31; 32; 33 Wyroby walcowane, formowane, ci¹gnione na zimno 128 t

13.20.11-00.10 Rudy miedzi (wydobycie) 131 t

13.20.11-00.20 Koncentraty miedzi (przerób) 132 t

13.20.15-50.10, -20,
13.20.15-70.10, -20

Rudy o³owiu siarczkowe; rudy o³owiu wêglanowe, rudy cynku
siarczkowe i wêglanowe (wydobycie)

133 t

13.20.15-70.4 Koncentraty cynku i o³owiowo-cynkowe (przerób) 134 t

ex27.43.12-30.10;
ex27.43.11-90.90

Cynk rafinowany i o³ów surowy z pieca szybowego 135 t

ex27.42.11-30.1 Aluminium nieobrobione technicznie czyste (elektrolityczne) 136 t

13.20.15-70.42 Tlenek cynku spiekany 137 t

ex27.43.12-30.10 Cynk technicznie czysty (elektrolityczny) 138 t

ex27.44.13-30 MiedŸ rafinowana, nieobrobiona, niestopowa (elektrolityczna) 139 t

LISTA ASORTYMENTOWA WYROBÓW I US£UG
DO SPORZ¥DZANIA SPRAWOZDANIA NA FORMULARZU G-03 DZIA£ 3

ex dotyczy czêœci grupowania.

1



Symbol PKWiU Nazwa wyrobu lub us³ugi
Kod
G-03

Jednostka
miary

ex27.42.2; ex27.43.2; ex27.44.2;
ex27.45.2; ex27.45.30

Pó³produkty (wyroby) walcowane z metali nie¿elaznych i ich stopów 430 t

ex27.42.2; ex27.43.2; ex27.44.2;
ex27.45.2; ex27.45.30

Pó³produkty (wyroby) wyciskane i ci¹gnione z metali nie¿elaznych
i ich stopów

431 t

28.75.27-17.00; 29.11.31-00.10,
-00.20; 29.32.70-30.10;
29.51.11-35.1; 29.51.12-50.10

Odlewy ¿eliwne 140 t

ex27.52 Odlewy staliwne 141 t

28.75.27-53.2, 28.75.27-57;
28.75.27-63.6; 28.75.27-65.5;
29.14.33-50.30

Odlewy ze stopów metali nie¿elaznych 432 t

14.30.12-50.22 Siarka rodzima p³ynna (metoda otworowa) 152 t

14.40.10-00.2 Sól warzona 153 t

24.15.10-50.11 Kwas azotowy techniczny 434 t

ex24.15.10-75.10, -20 Amoniak z gazu ziemnego 155 t

ex24.15.10-75.10 Amoniak z frakcji metanowych 158 t

ex24.13.11-11 Chlor — metoda rtêciowa 163 t

ex24.13.11-11 Chlor — metoda przeponowa 164 t

24.13.14-50.10 Kwas fosforowy 179 t

24.13.14-33.10
24.13.14-33.20

Kwas siarkowy kontaktowy i nitrozowy 165 t

24.13.33-20.10 Bikarbonat surowy (soda surowa; kwaœny wêglan sodowy surowy) 166 t

24.13.33-10.2 Soda bezwodna (kalcynowana 98%) 168 t

24.13.15-27.10 Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) - w roztworze 170 t

24.13.54-50.10 Wêglik wapnia (karbid) 172 t

24.15.30-43.00, 24.15.30-45.00 Mieszaniny azotanu amonowego z wêglanem wapniowym (saletrzak) 184 t

24.15.30-30.00 Saletra amonowa nawozowa 186 t

24.15.30-13.00, 24.15.30-19.00 Mocznik nawozowy 182 t

24.15.40-35.22 Superfosfat prosty granulowany 188 t

24.15.40-35.11 Superfosfat potrójny 149 t

24.15.80-53.10 Nawozy dwusk³adnikowe (NP) — typu nitrofos 189 t

24.15.80-23, -25
Nawozy zawieraj¹ce azot, fosfor i potas, o zawartoœci azotu
w masie > lub <= ni¿ 10% (nawozy trzysk³adnikowe NPK)

190 t

23.20.22-00.10, -20 Etylen, propylen 159 t

23.20.22-00.40 Butadien 161 t

24.14.52-70.00 6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) 175 t

LISTA ASORTYMENTOWA WYROBÓW I US£UG
DO SPORZ¥DZANIA SPRAWOZDANIA NA FORMULARZU G-03 DZIA£ 3 (cd.)

ex dotyczy czêœci grupowania.
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Symbol PKWiU Nazwa wyrobu lub us³ugi
Kod
G-03

Jednostka
miary

24.13.12-50.00 Dwusiarczek wêgla 180 t

24.14.12-50.00 Styren 146 t

24.13.11-30.10; 20; 30; 40; 50;
70

Sadze techniczne (wêgle techniczne) 145 t

24.16.30-10; 24.16.30-23;
24.16.30-25

Polichlorek winylu w formach podstawowych 178 t

24.17.10; 24.17.10-50 Kauczuki syntetyczne i lateksy 177 t

24.12.24-15.10;
24.12.24-19.10

Biele tytanowe 181 t

24.14.11-90.31 Acetylen 154 t

ex26.51.11-00 Klinkier cementowy (metoda sucha) 201 t

ex26.51.11-00 Klinkier cementowy (metoda mokra) 202 t

26.51 Cement (przemia³) 203 t

26.52.10-33.00 Wapno palone (niegaszone) 204 t

26.53.10-00.10
Spoiwa gipsowe zwyk³e (G-2 do G-4, G-7, G-8, G-10)
budowlane i przemys³owe, z wyj¹tkiem gipsu dentystycznego

205 t

ex26.11.11-79 Szk³o budowlane p³askie ci¹gnione 216 t

ex26.11.11-15.; ex26.11.11-30 Szk³o budowlane p³askie walcowane 217 t

ex26.11.12 Szk³o budowlane p³askie “float” 440 t

ex20.20.14 P³yty pilœniowe z drewna lub innych materia³ów drewnopochodnych 221 t

ex20.20.13
P³yty wiórowe i podobne p³yty z drewna lub innych materia³ów
drewnopochodnych

222 t

ex21.11.12 Masa celulozowa drzewna siarczanowa lub sodowa 226 t

ex21.12 Papier 228 t

ex21.12 Tektura 229 t

ex15.61 Przemia³ zbó¿ w m³ynach elektrycznych 336 t

LISTA ASORTYMENTOWA WYROBÓW I US£UG
DO SPORZ¥DZANIA SPRAWOZDANIA NA FORMULARZU G-03 DZIA£ 3 (cd.)

ex dotyczy czêœci grupowania.
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Symbol PKWiU Nazwa wyrobu lub us³ugi
Kod
G-03

Jednostka miary

15.83.11; 12; 13 Cukier 231 t

15.96 Piwo s³odowe 232 hl

ex60.1; ex60.2; ex61.1;
ex61.2; ex62.1; ex62.2

Us³ugi transportowe ogó³em 259 —

ex60.10.2 Przewozy towarowe poci¹gami trakcji spalinowej normalnotorowej 277 tys. brutto t • km

ex60.10.11-00 Przewozy pasa¿erskie poci¹gami trakcji spalinowej normalnotorowej 274 tys. pas • km

ex60.10.2 Przewozy towarowe poci¹gami trakcji elektrycznej normalnotorowej 278 tys. brutto t • km

ex60.10.11-00
Przewozy pasa¿erskie poci¹gami trakcji elektrycznej
normalnotorowej

280 tys. pas • km

ex60.21.2 Przewozy tramwajowe 271 tys. wozo-km

ex60.21.2 Przewozy trolejbusowe 272 tys. wozo-km

ex60.21.2 Przewozy autobusami komunikacji miejskiej 273 tys. wozo-km

ex62.10, ex62.20 Przewozy lotnicze pasa¿erskie 407 tys. pas • km

ex62.10, ex62.20 Przewozy lotnicze towarowe 411 tys. t • km

ex61.10.1, ex61.10.2 Transport morski pasa¿erski i towarowy 279 tys. ton

ex05.00.50 Po³owy dalekomorskie 281 tys. ton

ex61.20.2 Przewozy towarowe statkami œródl¹dowymi 284 tys. t • km

ex61.20.1 Przewozy pasa¿erskie statkami œródl¹dowymi 285 tys. pas • km

ex05.00.50 Po³owy przybrze¿ne i œródl¹dowe 408 tys. moto-godz.

ex60.24.1, ex60.24.2 Przewozy towarowe samochodami ciê¿arowymi 289 tys. km

ex60.21.3 Przewozy pasa¿erskie autobusami 292 tys. km

ex63.11.1 Prze³adunki w portach morskich 282 tys. ton

ex63.11.1 Prze³adunki w portach l¹dowych 409 tys. ton

* Zu¿ycie nieenergetyczne (surowcowe) 254 —

ex40.30.10 Ogrzewanie pomieszczeñ 255 —

ex90.00.1, ex90.00.2 Oczyszczanie œcieków 256 —

* Oczyszczanie spalin 257 —

LISTA ASORTYMENTOWA WYROBÓW I US£UG
DO SPORZ¥DZANIA SPRAWOZDANIA NA FORMULARZU G-03 DZIA£ 3 (dok.)

ex dotyczy czêœci grupowania.

* Zakres jest szczegó³owo zdefiniowany w “Zasadach Metodycznych” sprawozdawczoœci statystycznej z gospodarki paliwo-
wo-energetycznej.
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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 i ciepła 

Biogaz  Energia elektryczna 
Ciepło w parze i / lub gorącej wodzie 

036 

19. Pompy ciepła 
 

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

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.  



Przyk³ad wype³niania formularza G-03

Dzia³ 2. Bilans energii elektrycznej i ciep³a

Symbol PKWiU
Nazwa noœnika

energii
Lp.

Jedn.
mia-
ry

Kod

Zu¿ycie ca³kowite
Zu¿ycie na
przemiany

energetyczne

Zu¿ycie
bezpoœrednie

w jedn.
natural-

nych

wartoœæ
opa³owa
w kJ/kg,
kJ/m

2

w GJ
(suma ru-

bryk 5
i 7)

w jedn.
natural-

nych
w GJ

w jedn.
natural-

nych
w GJ

0 1 2 3 4 5 6 7

10.10.11-10.00,
-20.00, -30.00,
-41.00, -43.00,
-46.1, -46.20,
-47.10, -47.20,
-48.20, 49.1,
-49.20, -51.1,
-51.2, 54.1, -54.20,
-56.1, -56.20,
-90.00

Wêgiel kamienny
do celów energe-
tycznych

02 t 60 12248,0 21191 259553 12196,5 258471 51,5 1082

23.10.10
Koks i pó³koks z
wêgla

12 t 62 40,0 27000 1080 40,0 1080 - -

23.20.11-00.2;
-00.30

Benzyny silnikowe
bezo³owiowe

14 t 88 5,8 44790 260 - - 5,8 260

23.20.15-00.20;
-00.10

Oleje napêdowe 19 t 64 12,5 43330 542 - - 12,5 542

23.20.18-02,-03.00 Oleje silnikowe 29 t 71 0,5 42320 21 - - 0,5 21

40.10.10-00
Energia
elektryczna

38 MWh 24 6148,0 3600 22133 - - 6148,0 22133

40.10.10-00.1
Ciep³o w parze
i gor¹cej wodzie

42 GJ 23 181673,0 181673 - - 181673,0 181673

Dzia³ 1. Zu¿ycie paliw i energii

Wyszczególnienie Energia elektryczna w MWh
Ciep³o w parze i gor¹cej

wodzie w GJ

0 1 2

Produkcja brutto 01 5200,0 180555

w ciep³owni (kot³owni) konwencjonalnej 02 7563

w elektrociep³owni i elektrowni cieplnej 03 5200,0 172992

w elektrowni wodnej 04

ze Ÿróde³ geotermicznych 05

z energii s³onecznej 06

z energii wiatru 07

ze spalania biogazu 08

ze spalarni odpadów komunalnych 09

w pompach wodnych 10

w bojlerach elektrycznych 11

z pozosta³ych Ÿróde³ 12

Odzysk 13

Zakup 14 1268,0 4318

w tym w energetyce zawodowej 15 1268,0

Sprzeda¿ 16 320,0 3200

w tym na cele bytowo - komunalne 17 320,0

Zu¿ycie (01+13+14-16) 18 6148,0 181673



Dzia³ 3. WskaŸniki jednostkowego zu¿ycia noœników energii

Produkcja wyrobu lub kierunek zu¿ycia Zu¿ycie noœników energii

Nazwa wyrobu lub
kierunek u¿ytkowania

Kod
wyrobu

(kierunek
u¿ytkowa-

nia)

wielkoœæ
produkcji

Nazwa noœnika
Kod

noœnika

zu¿ycie na ca³¹
produkcjê

(odniesienie)

w jedn.
natural-

nych
W GJ

0 1 2 3 4 5 6

Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 115 7563 Wêgiel kamienny 60 476,5 10007

Koks 62 40,0 1080

Razem 31 x 11087

Energia elektryczna 24 120,0 432

Ogó³em 32 x 11519

Zu¿ycie nieenergetyczne
(surowcowe)

254 - Oleje silnikowe 71 0,5 21

Razem 31 x 21

Ogó³em 32 x 21

Ogrzewanie pomieszczeñ 255 - Ciep³o 23 894,0 894

Ogó³em 32 x 894

Transport ogó³em 259 - Olej napêdowy 64 12,5 542

Benzyny silnikowe 88 5,8 260

Razem 31 x 802

Ogó³em 32 x 802

Samochody ciê¿arowe -
przewóz ³adunków

289 52 Olej napêdowy 64 12,5 542

Benzyny silnikowe 88 2,3 103

Razem 31 x 645

Ogó³em 32 x 645

Oczyszczalnie œcieków 256 Energia elektryczna 24 562,0 2023

Ogó³em 32 x 2023



Dzia³ 4. Rozliczenie procesu przemiany energetycznej: .....................................................................................

Kod przemiany 014

Zu¿ycie noœników energii

Nazwa zu¿ytego noœnika energii kod
w jednostkach

naturalnych

wartoœæ
opa³owa w

kJ/kg, kJ/m
3

kJ/kWh

w GJ

0 1 2 3 4

Wêgiel kamienny do celów energetycznych 01 60 1520,0 21200 32224

02

03

04

05

Razem (wiersze od 01 do 21 15 32224

Potrzeby energetyczne

Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 16 23 23800,0 23800

Energia elektryczna 17 24 12,0 3600 43

18

Razem (wiersze od 16 do 21) 22 23843

Ogó³em (wiersze 15+22) 23 56067

Uzysk noœników energii

Energia elektryczna 24 24 5200,0 3600 18720

25

26

27

Razem (wiersze od 24 do 31) 32 18720

PKWiU Uzysk produktów nieenergetycznych w tonach

23.10.20
Smo³a destylowana z wêgla, lignitu
lub torfu i inne smo³y mineralne
(smo³y surowe)

33 66

24.11.11-60.00 Azot 34 54

24.13.31-57.33
Siarczan amonowy dla celów
technicznych

35 51

24.13.56-00.00
Siarka (z wyj¹tkiem surowej,
sublimowanej)

36 55

24.14.73-20.1
24.14.73-20.4

Benzole surowe 37 52

x Odpady smo³owe, osady kana³owe 38 56

x Inne produkty 39 53

Razem (wiersze od 33 do 39) 40



Dzia³ 4. Rozliczenie procesu przemiany energetycznej (dok.): .....................................................................................

Kod przemiany 016

Zu¿ycie noœników energii

Nazwa zu¿ytego noœnika energii kod
w jednostkach

naturalnych

wartoœæ
opa³owa w

kJ/kg, kJ/m
3

kJ/kWh

w GJ

0 1 2 3 4

Wêgiel kamienny do celów energetycznych 01 60 10200,0 21102 215240

02

03

04

05

Razem (wiersze od 01 do 21 15 215240

Potrzeby energetyczne

Energia elektryczna 16 24 668,0 3600 2405

17

Razem (wiersze od 16 do 21) 22 2405

Ogó³em (wiersze 15+22) 23 217645

Uzysk noœników energii

Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 24 23 172992,0 1000 172992

25

26

27

Razem (wiersze od 24 do 31) 32 172992

PKWiU Uzysk produktów nieenergetycznych w tonach

23.10.20
Smo³a destylowana z wêgla, lignitu lub
torfu i inne smo³y mineralne (smo³y
surowe)

33 66

24.11.11-60.00 Azot 34 54

24.13.31-57.33
Siarczan amonowy dla celów
technicznych

35 51

24.13.56-00.00
Siarka (z wyj¹tkiem surowej,
sublimowanej)

36 55

24.14.73-20.1
24.14.73-20.4

Benzole surowe 37 52

x Odpady smo³owe, osady kana³owe 38 56

x Inne produkty 39 53

Razem (wiersze od 33 do 39) 40




