
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/m3

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 (biomasa leœna) 01

t

95

Wêgiel kamienny energetyczny z wy³¹cze-
niem brykietów 02 60

Wêgiel kamienny koksuj¹cy z wy³¹czeniem
brykietów 03 61

Brykiety z wêgla kamiennego i podobne pali-
wa sta³e otrzymywane z wêgla kamiennego 04 02

Wêgiel brunatny (lignit) 05 03

Paliwa lignitowe (paliwa sta³e produkowane
z wêgla brunatnego (lignitu) - brykiety itp.)
i brykiety torfowe

06 04

Torf 07 94

Ropa naftowa 08 07

Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub gazowym
wysokometanowy 09

dam3

13

Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub gazowym
zaazotowany 10 14

Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub gazowym
pozosta³y (z odmetanowania kopalñ) 11 15

Koks i pó³koks z wêgla kamiennego
i brunatnego (lignitu) 12

t

62

Smo³a destylowana z wêgla kamiennego i
brunatnego lub torfu; pozosta³e smo³y mine-
ralne (smo³y surowe)

13 66

Benzyna silnikowa, bezo³owiowa 14 88

Benzyna lotnicza 15 69

Paliwo typu benzyny do silników
odrzutowych 16 37

Paliwo typu nafta do silników odrzutowych
turbinowych 17 38

Nafty pozosta³e 18 74

Oleje napêdowe do silników (Diesla) 19 64

Oleje napêdowe do innych celów, pozosta³e
(paliwo ¿eglugowe) 20 10

Olej opa³owy lekki 21 96

Olej opa³owy LSC - o niskiej zawartoœci
siarki (< 1%) (ciê¿ki olej opa³owy) 22 98

Olej opa³owy HSC - o wysokiej zawartoœci
siarki (≥ 1%) (ciê¿ki olej opa³owy) 23 99

Pozosta³oœci naftowe, gdzie indziej
niesklasyfikowane (gudron) 24 59

Benzyna lakiernicza i benzyna specjalna 25 75

Lekkie frakcje benzyny ciê¿kiej (surowiec dla
przemys³u petrochemicznego - benzyna do
pirolizy)

26 76

Pozosta³e produkty naftowe, gdzie indziej
niesklasyfikowane 27 77

Surowce rafineryjne (pó³produkty pochodze-
nia naftowego) 28 68

Oleje silnikowe, smarowe oleje sprê¿arkowe
i turbinowe oraz pozosta³e 29 71

Etan 30 57

Gaz ciek³y LPG 31 12

Gaz rafineryjny 32 78

Dzia³ 1. Zu¿ycie paliw i energii
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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/m3

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

Wazelina, woski parafinowe i inne, w³¹czaj¹c
ozokeryt 33

t

72

Koks naftowy 34 63

Bitum naftowy (asfalty z przeróbki ropy
naftowej) 35 73

Benzole surowe 36 52

Œrodki przeciwstukowe (dodatki uszlachet-
niaj¹ce do paliw ciek³ych) 37 81

Energia elektryczna 38 MWh 24

Gaz koksowniczy 39 dam3 16

Paliwa odpadowe gazowe 40 GJ 79

Gaz wielkopiecowy 41 dam3 19

Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 42

GJ

23

Biogaz z wysypisk odpadów 43 25

Biogaz z oczyszczalni œcieków 44 26

Biogaz pozosta³y 45 27

Bioetanol, biodiesel, biometanol, biodimety-
loeter, Bio-ETBE, Bio-MTBE 46 36

Paliwa sta³e z biomasy rolniczej 47 33

Frakcje organiczne sta³ych odpadów
komunalnych 48 83

Pozosta³e paliwa sta³e z biomasy 49 84

Pozosta³e odpady przemys³owe
sta³e i ciek³e 50 34

w tym oleje smarowe i odpadowe
przepracowane 51 22

Nieorganiczne odpady komunalne sta³e 52 35

Ogó³em (wiersze 01 do 52) 53 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 biogazu z wysypisk
odpadów 08

ze spalarnia biogazu z oczyszczalni
œcieków 09

ze spalania gazu gnilnego pozosta³ego 10

ze spalania odpadów komunalnych
sta³ych nieorganicznych 11

Wyszczególnienie (dok.) Energia elektryczna
w MWh

Ciep³o w parze
i gor¹cej wodzie

w GJ
0 1 2

ze spalania drewna opa³owego 12

ze spalania biomasy rolniczej 13

ze spalania organicznych sta³ych
odpadów komunalnych 14

ze spalania pozosta³ych paliw sta³ych
z biomasy 15

w pompach ciep³a 16

w podgrzewaczach wody 17

z pozosta³ych Ÿróde³ 18

Odzysk 19

Zakup 20

Sprzeda¿ 21

Zu¿ycie (01+19+20-21) 22

.............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

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
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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
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



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

Nazwa zu¿ytego noœnika energii kod
w jednostkach

naturalnych

wartoœæ
opa³owa w

kJ/kg, kJ/m
3

w GJ

0 1 2 3 4

1. Zu¿ycie noœników energii

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)

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy



Kod przemiany Numer identyfikacyjny - REGON

Dzia³ 4. Rozliczenie procesu przemiany energetycznej (dok.)

Nazwa noœnika (produktu) kod
w jednostkach

naturalnych

wartoœæ
opa³owa w

kJ/kg, kJ/m
3

w GJ

0 1 2 3 4

2. Produkcja (uzysk) noœników energii i produktów nieenergetycznych

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 kamien-
nego i brunatnego lub torfu; pozosta³e
smo³y mineralne (smo³y surowe)

33 66

24.11.11-60.00 Azot 34 54

24.13.31-57.90
Siarczany pozosta³e, gdzie indziej
niesklasyfikowane

35 51

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

36 55

24.14.73-20.10
24.14.73-20.20

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)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



1. Podstaw¹ do sporz¹dzenia sprawozdania G-03 jest doku-
mentacja podstawowa, prowadzona przez dzia³ g³ównego ener-
getyka lub inn¹ komórkê odpowiedzialn¹ za gospodarkê pali-
wowo - energetyczn¹ jednostki sprawozdawczej.

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

3. Iloœci zu¿ytych noœników energii nale¿y wykazywaæ z jed-
nym 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 objaœnieñ.

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 poszczególnych
noœników energii w jednostce sprawozdawczej. Zu¿ycie to nale¿y
podawaæ w jednostkach miary podanych w rubryce 0.

Iloœci zu¿ytych noœników energii musz¹ wynikaæ z ewidencji
przychodów, rozchodów, stanów zapasów (na sk³adowiskach 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.

Zu¿ycie energii elektrycznej (kod noœnika 24) powinno byæ
równe wielkoœci wykazanej w dziale 2, rubryka 1, wiersz 22.

Zu¿ycie ciep³a (kod noœnika 23) powinno byæ równe wielkoœci
wykazanej w dziale 2, rubryka 2, wiersz 22.

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 ziem-
nego wysokometanowego i zaazotowanego, gazu z koksowni,
ropy naftowej, gazu gnilnego, paliw sta³ych z biomasy leœnej i rol-
niczej, pozosta³ych paliw sta³ych z biomasy, frakcji organicznych
sta³ych odpadów komunalnych, oraz noœników wymienionych w
dziale 1 formularza w wierszu 46 (kody noœników: 02, 03, 04, 07,
13, 14, 16, 22, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 60, 61, 62, 83, 84) 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.

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

wykazywaæ standardowe wartoœci opa³owe paliw podane w

za³¹czniku nr 2 do „Zasad metodycznych sprawozdawczo-

œci statystycznej z gospodarki paliwowo - energetycznej“.

Rubryka 3 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ iloœæ energii zawar-

tej w zu¿ytych noœnikach energii w GJ. Jest ona równa ilo-

czynowi danych wykazanych w rubrykach 1 i 2 podzielo-

nemu przez 1000. Przy przeliczaniu elektrycznoœci na GJ

dane z rubr. 1 nale¿y pomno¿yæ przez 3,6.

Dane dotycz¹ce zu¿ycia ciep³a (kod 23), wykazane w

rubryce 3 musz¹ byæ identyczne z danymi wykazanymi w

rubryce 1.

Suma w wierszu 53 spe³nia rolê sumy kontrolnej.

Rubryka 4 i 5 - nale¿y podaæ zu¿ycie wsadowych

noœników energii we wszystkich przemianach energetycz-

nych wystêpuj¹cych w jednostce sprawozdawczej. Do

przemian energetycznych zalicza siê procesy technolo-

giczne, 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:

– 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

ciep³owniczych (parowych, wodnych) w ramach jednostki

sprawozdawczej.

Zu¿ycie energii elektrycznej w rubryce 4 i 5 wykazuj¹

tylko zawodowe elektrownie szczytowo - pompowe. Zu¿y-

cie 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.

OBJAŒNIENIA
do formularza G-03

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . p l



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

1. Energia elektryczna

Wiersze 01, 03, 04, 06-15,18 - nale¿y podaæ ca³kowit¹
iloœæ wytworzonej energii elektrycznej brutto (wiersz 01), tj.
wytworzonej przez wszystkie generatory i zmierzonej na zaci-
skach tych generatorów:

– w elektrociep³owni i elektrowni cieplnej uwzglêdniaj¹c
wspó³spalanie ró¿nych paliw (wiersz 03),

– w elektrowni wodnej (wiersz 04),

– w elektrowni s³onecznej (wiersz 06),

– w elektrowni wiatrowej (wiersz 07),

– w elektrowni wykorzystuj¹cej wy³¹cznie biogaz jako paliwo
wsadowe (wiersze 08-10),

– w elektrowniach wykorzystuj¹cych wy³¹cznie odpady
komunalne nieorganiczne jako paliwo wsadowe (wiersz
11),

– w elektrowniach wykorzystuj¹cych wy³¹cznie paliwa sta³e z
biomasy (wiersz 12, 13, 14, 15),

– w elektrowniach wykorzystuj¹cych jako paliwo wsadowe
inne, wy¿ej niewymienione Ÿród³a energii (wiersz 18).

W sprawozdaniu G-03 nie wykazuje siê energii elektrycz-
nej wytworzonej przez ma³e mobilne agregaty pr¹dotwórcze
pracuj¹ce na potrzby w³aœciciela (nie maj¹ce po³¹czenia z
sieci¹ elektroenergetyczn¹). Paliwa ciek³e zu¿yte na produk-
cjê energii przez te agregaty pr¹dotwórcze nale¿y wykazaæ
jako zu¿ycie bezpoœrednie paliw ciek³ych w rubr. 6 i 7 dzia³u 1.

Wiersz 19 - nale¿y podaæ iloœæ energii elektrycznej z odzy-
sku (w hamowni).

Wiersz 20 - 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 21 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ iloœæ energii elektrycz-
nej sprzedanej energetyce zawodowej lub innej jednostce
sprawozdawczej.

Wiersz 22 - nale¿y podaæ ca³kowite zu¿ycie energii elek-
trycznej (wiersz 01+19+20-21). 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, 16, 17, 18).

Wiersz 02 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ iloœæ ciep³a wytworzo-
nego w ciep³owni/kot³owni (konwencjonalnej), ze wszystkich
paliw równie¿ niekonwencjonalnych.

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,

– strat ciep³a w wymiennikach i ruroci¹gach na obszarze
ciep³owni.

Elektrownie zawodowe i przemys³owe w wierszu tym
wykazuj¹ produkcjê ciep³a, wytworzon¹ w kot³ach ciep³owni-
czych.

Wykazana w wierszu 02 iloœæ wyprodukowanego ciep³a
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 18 - 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 (wiersze 12,
13, 14, 15), uzyskan¹ w pompach ciep³a (wiersz 16), podgrze-
waczach wody (wiersz 17) oraz iloœæ ciep³a uzyskan¹ w wyniku
wykorzystania pozosta³ych, wy¿ej niewymienionych Ÿróde³
energii (wiersz 18).

Iloœæ uzyskanego ciep³a i energii elektrycznej wyproduko-
wana w elektrociep³owni wykazana w wierszach 08-15
powinna byæ rozliczona w ramach przemiany 036 w dziale 4.

Wiersz 19 - nale¿y podaæ iloœæ ciep³a z odzysku. ¯ród³em
ciep³a z odzysku mog¹ byæ np. kot³y bezpaleniskowe, wymien-
niki ciep³a zasilane gor¹cym powietrzem, spalinami lub
gor¹cymi gazami produkcyjnymi.

Wiersz 20 - 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 21 - nale¿y podaæ iloœæ ciep³a oddanego (sprzeda-
nego) na zewn¹trz do innej jednostki sprawozdawczej, tj. do
sieci cieplnej lub do innych odbiorców.

Wiersz 22 - nale¿y podaæ ca³kowite zu¿ycie ciep³a w jedno-
stce sprawozdawczej (wiersz 01+19 +20 -21), które musi byæ
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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 ener-
gii.

Nazwy te musz¹ byæ zgodne z nazwami podanymi w
rubryce 0 dzia³u 1. W przypadku procesów, w których wystê-
puje odzysk energii, 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 z 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 z zu¿yciem gazu z
wielkich pieców na potrzeby wielkiego pieca. Zu¿ycie gazu
z wielkich pieców na potrzeby wielkiego pieca nale¿y rów-
nie¿ 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",

– 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-
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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.

1. Zu¿ycie noœników energii

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.

2. Produkcja (uzysk) noœników energii i produktów
nieenergetycznych

Rubryka 0 i 1 - nale¿y podaæ nazwy i kody noœników ener-
gii, uzyskanych w procesie przemiany energetycznej.

Rubryka 2 - 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 3 - 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 4 - nale¿y wykazaæ iloœæ energii w GJ uzyskanej
w noœnikach energii oraz produktach niepaliwowych. Iloœci te
s¹ równe iloczynom danych z rubr.2 i rubr.3 podzielonym
przez 1000.

Dodatkowe objaœnienia do formularza:

1. Drewno opa³owe (biomasa leœna) - drewno opa³owe w
postaci polan, okr¹glaków, brykietów, peletów oraz drzewne
odpady leœne w postaci drewna niewymiarowego: ga³êzi, czu-
bów, ¿erdzi, z przecinek, krzewów, chrustu i karpów.

2. Paliwa sta³e z biomasy rolniczej:

– roœliny pochodz¹ce z upraw energetycznych: roœliny drze-
wiaste szybkorosn¹ce (np. wierzby, topole, eukaliptusy),
wieloletnie byliny dwuliœcienne (np. topinambur, œlazowiec
pensylwañski, rdesty, ró¿a), trawy wieloletnie (np. trzcina
pospolita, miskanty), zbo¿a produkowane w celach energe-
tycznych (np. ¿yto, owies, siano),

– pozosta³oœci organiczne z rolnictwa (np. s³oma zbo¿owa i
rzepakowa, kukurydziana, odchody zwierzêce),

– pozosta³oœci ogrodnicze powsta³e z produkcji, wycinki i pro-
cesów ogrodniczych prowadzonych w gospodarstwach
ogrodniczych, równie¿ szklarniach.

3. Pozosta³e paliwa sta³e z biomasy - odpady podle-
gaj¹ce degradacji biologicznej (biomasa odpadowa)
pochodz¹ce z przemys³u (np. papierniczego, drzewnego,
meblowego, spo¿ywczego, w³ókienniczego).

4. Frakcje organiczne sta³ych odpadów komunalnych -
odpady podlegaj¹ce degradacji biologicznej (biomasa odpa-
dowa) pochodz¹ce z gospodarstw domowych, szpitali, itp. (np.
makulatura, stare meble, ramy okienne).

5. Pozosta³e odpady przemys³owe s¹ to odpady sta³e i
ciek³e z przemys³u pochodzenia nieorganicznego spalane w
ciep³owniach i elektrociep³owniach.

6. Nieorganiczne odpady komunalne s¹ to odpady nie
podlegaj¹ce degradacji biologicznej z gospodarstw domowych
oraz handlu i us³ug (w tym odpady szpitalne) spalane w
ciep³owniach i elektrociep³owniach.

7. Bioetanol, biodiesel, biometanol, biodimetyloeter,
Bio-ETBE, Bio-MTBE s¹ to substancje ciek³e pochodzenia
organicznego stanowi¹ce wsad do produkcji paliw i biopaliw
ciek³ych (benzyn silnikowych, oleju napêdowego).

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.

Przyk³ad wype³niania formularza podano w za³¹czniku
nr 4 do objaœnieñ.
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Przyporz¹dkowanie pozycji PKWiU do poszczególnych wierszy dzia³u 1 (Zu¿ycie paliw i energii)
w formularzu G-03

Symbol PKWiU Nazwa noœnika energii wg grupowania PKWiU Lp.

ex. 02.01.14 Drewno opa³owe (biomasa leœna) 01
10.10.11-50.00 Wêgiel kamienny energetyczny, z wy³¹czeniem brykietów 02
10.10.11-30.00 Wêgiel kamienny koksuj¹cy, z wy³¹czeniem brykietów 03
10.10.12-00.00 Brykiety z wêgla kamiennego i podobne paliwa sta³e otrzymywane z wêgla kamiennego 04
10.20.10-30.00 Wêgiel brunatny (lignit) 05
10.20.10-50.00;
ex.10.30.10-00.00

Paliwa lignitowe (paliwa sta³e produkowane z wêgla brunatnego (lignitu) - brykiety itp.) i brykiety
torfowe 06

ex.10.30.10-00.00 Torf 07
11.10.10-30.00 Ropa naftowa 08
11.10.20-00.10 Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub gazowym wysokometanowy 09
11.10.20-00.20 Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub gazowym zaazotowany 10
ex.11.10.20-00.90 Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub gazowym pozosta³y (z odmetanowania kopalñ) 11
ex.23.10.10-30;
-50.00 Koks i pó³koks z wêgla kamiennego i brunatnego (lignitu) 12

23.10.20 Smo³a destylowana z wêgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozosta³e smo³y mineral-
ne (smo³y surowe) 13

23.20.11-50 Benzyna silnikowa, bezo³owiowa 14
23.20.11-40.00 Benzyna lotnicza 15
23.20.12 Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych 16
23.20.14-00.10 Paliwo typu nafta do silników odrzutowych turbinowych 17
23.20.14-00.90 Nafty pozosta³e 18
23.20.15-50.10,
-50.20, -50.30 Oleje napêdowe do silników (Diesla) 19

ex.23.20.15-50.90 Oleje napêdowe do innych celów, pozosta³e (paliwo ¿eglugowe) 20
x Olej opa³owy lekki 21
23.20.17-50.00 Olej opa³owy LSC - o niskiej zawartoœci siarki (<1%) (ciê¿ki olej opa³owy) 22
23.20.17-70.00 Olej opa³owy HSC - o wysokiej zawartoœci siarki (≥1%) (ciê¿ki olej opa³owy) 23
23.20.32-70.00 Pozosta³oœci naftowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (gudron) 24
23.20.13-70.10
-70.90 Benzyna lakiernicza i benzyna specjalna 25

23.20.13-50 Lekkie frakcje benzyny ciê¿kiej (surowiec dla przemys³u petrochemicznego - benzyna do pirolizy) 26
x Pozosta³e produkty naftowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 27
ex.23.20.13
ex.23.20.15
ex.23.20.18

Surowce rafineryjne (pó³produkty pochodzenia naftowego) 28

23.20.18-50.20;
-50.80 Oleje silnikowe, smarowe oleje sprê¿arkowe i turbinowe oraz pozosta³e 29

24.14.11-20.00 Etan 30
x Gaz ciek³y LPG (propan i butan skroplony) 31
x Gaz rafineryjny 32
23.20.31-00 Wazelina, woski parafinowe i inne, w³¹czaj¹c ozokeryt 33
23.20.32-40 Koks naftowy 34
23.20.32-50.00 Bitum naftowy (asfalty z przeróbki ropy naftowej) 35
24.14.73-20.10,
-20.20 Benzole surowe 36

24.66.32; Œrodki przeciwstukowe (dodatki uszlachetniaj¹ce do paliw ciek³ych) 37
40.11.10 Energia elektryczna 38
40.21.10-03.00 Gaz koksowniczy 39
x Paliwa odpadowe gazowe 40
40.21.10-05.00 Gaz wielkopiecowy 41
40.30.10 Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 42
x Biogaz z wysypisk odpadów 43
x Biogaz z oczyszczalni œcieków 44
x Biogaz pozosta³y 45
ex.24.66.48-93.00 Bioetanol, biodiesel, biometanol, biodimetyloeter, Bio-ETBE, Bio-MTBE 46
x Paliwa sta³e z biomasy rolniczej 47
x Frakcje organiczne sta³ych odpadów komunalnych 48
x Pozosta³e paliwa sta³e z biomasy 49
x Pozosta³e odpady przemys³owe sta³e i ciek³e 50
23.20.18-50.80,
23.20.40-00.00 w tym oleje smarowe i odpadowe - przepracowane 51

x Nieorganiczne odpady komunalne sta³e 52

ex Dotyczy czêœci grupowania

Za³¹cznik nr 1



 Tablica 1.  Charakterystyka przemian energetycznych rozliczanych w ramach sprawozdawczości statystycznej                                                                                                        Załącznik nr 2 

                                                                                                

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. 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 

5. 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) 

6. Wielkie piece Wytwarzanie gazu 
wielkopiecowego 

Koks  Gaz wielkopiecowy 033b) 

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

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

10. 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) 

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

elektrycznej 
  Energia elektryczna 014 



 

12. Elektrownia wodna 
przepływowa lub 
zbiornikowa 

Wytwarzanie energii 
elektrycznej 

Energia wody Energia elektryczna Energia elektryczna  

 - elektroenergetyki     
zawodowej 

    021b) 

 - przemysłowej 
- małej prywatnej 

    034b)         

035b) 

13. Elektrownia wodna 
szczytowo-pompowa 

Wytwarzanie energii 
elektrycznej 

Energia elektryczna Energia elektryczna Energia elektryczna 022b) 

14. Elektrownia wiatrowa Wytwarzanie energii 
elektrycznej 

Energia wiatru  Energia elektryczna 023b) 

15. Elektrownie i 
elektrociepłownie na 
paliwach odnawialnych i 
odpadowych 

Wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła 

Biogaz, odpady komunalne stałe 
nieorganiczne, drewno, biomasa 
rolnicza, organiczne stałe odpady 
komunalne, pozostałe paliwa stałe 
z biomasy 

 Energia elektryczna 
Ciepło w parze i / lub gorącej wodzie 

036 

16. 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) 

17. 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.  



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

Symbol PKWiU Grupowanie wg PKWiU Nazwa wyrobu lub us³ugi
Kod
G-03

Jednostka
miary

ex.10.10.11 Wêgiel kamienny (wydobycie) Wêgiel kamienny (wydobycie) 101 t, GJ

ex.10.10.11 Wêgiel kamienny (odzysk z ha³d) Wêgiel kamienny (odzysk z ha³d) 412 t, GJ

10.20.10 Wêgiel brunatny (lignit) Wêgiel brunatny (wydobycie) 103 t, GJ

11.10.10-30.00 Ropa naftowa Ropa naftowa (wydobycie) 107 t, GJ

60.30.11-00.00
Transport ropy naftowej oraz
produktów naftowych ruroci¹gami

Transport ropy naftowej oraz
produktów naftowych ruroci¹gami
(t³oczenie)

108 t

11.10.20-00.10
Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub
gazowym wysokometanowy

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

110 dam
3
, GJ

60.30.12-00.00
Transport gazu ziemnego
ruroci¹gami

Transport gazu ziemnego
ruroci¹gami (t³oczenie gazu
wysokometanowego)

111 dam
3

11.10.20-00.20
Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub
gazowym zaazotowany

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

112 dam
3
, GJ

40.30.10 Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 115 GJ

ex.27.10.11-00.00
Surówka i surówka zwierciadlista w
g¹skach, blokach lub pozosta³ych
pierwotnych postaciach

Surówka ¿elaza (w przeliczeniu na
martenowsk¹) 123 t

ex.27.10.31

Stal ciek³a, wlewki, pozosta³e formy
pierwotne i pó³wyroby ze stali
niestopowej (z pieców
martenowskich)

Stal surowa z pieców
martenowskich 124 t

ex.27.10.31

Stal ciek³a, wlewki, pozosta³e formy
pierwotne i pó³wyroby ze stali
niestopowej (z pieców
elektrycznych)

Stal surowa z pieców elektrycznych 125 t

ex.27.10.31
Stal ciek³a, wlewki, pozosta³e formy
pierwotne i pó³wyroby ze stali
niestopowej (z konwerterów)

Stal surowa z konwertorów 126 t

ex.27.10.31
Stal ciek³a, wlewki, pozosta³e formy
pierwotne i pó³wyroby ze stali
niestopowej (walcowane na gor¹co)

Pó³wyroby i wyroby walcowane na
gor¹co 127 t

27.22.10-10.00,
27.22.10-2,
27.22.10-4

Rury, przewody rurowe i profile
dr¹¿one ze stali (bez szwu)

Rury stalowe bez szwu 129 t

27.22.10-60.00,
-70.00, -81.00,
-83.00, -85.00,
-91.00, -93.00

Rury i przewody rurowe, profile
dr¹¿one, z otwartym szwem,
spawane, nitowane lub zamkniête
w podobny sposób, do zastosowañ
innych ni¿ precyzyjne

Rury stalowe ze szwem 130 t

ex.27.31, ex.27.32,
ex.27.33

Wyroby ci¹gnione, walcowane lub
formowane na zimno

Wyroby walcowane, formowane,
ci¹gnione na zimno 128 t

ex.13.20.11-00.00
Rudy i koncentraty miedzi
(wydobycie)

Rudy miedzi (wydobycie) 131 t

ex.13.20.11-00.00 Rudy i koncentraty miedzi (przerób) Koncentraty miedzi (przerób) 132 t

ex.13.20.15-50.00
ex.13.20.15-70.00

Rudy i koncentraty o³owiu lub cynku
(wydobycie)

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

133 t

ex.13.20.15-50.00
ex.13.20.15-70.00

Rudy i koncentraty o³owiu lub cynku
(przerób)

Koncentraty cynku i
o³owiowo-cynkowe (przerób) 134 t

ex.27.43.12-30.00
ex.27.43.11-90.00

Cynk niestopowy lub o³ów
nieobrobiony plastycznie, z
wy³¹czeniem w postaci py³u,
proszku i p³atków

Cynk rafinowany i o³ów surowy z
pieca szybowego 135 t
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Symbol PKWiU Grupowanie wg PKWiU Nazwa wyrobu lub us³ugi
Kod
G-03

Jednostka
miary

ex.27.42.11-30.00

Aluminium nieobrobione
plastycznie, niestopowe, z
wy³¹czeniem aluminium w postaci
proszku i p³atków

Aluminium nieobrobione technicznie
czyste (elektrolityczne) 136 t

ex.13.20.15-70.00 Rudy i koncentraty cynku Tlenek cynku spiekany 137 t

ex.27.43.12-30.00
Cynk niestopowy nieobrobiony
plastycznie, z wy³¹czeniem w
postaci py³u, proszku i p³atków

Cynk technicznie czysty
(elektrolityczny) 138 t

27.44.13-30.00
MiedŸ rafinowana, nieobrobiona
plastycznie, niestopowa

MiedŸ rafinowana, nieobrobiona,
niestopowa (elektrolityczna) 139 t

ex.27.42.2,
ex.27.43.2,
ex.27.44.2,
ex.27.45.2

Pó³wyroby z metali nie¿elaznych
i ich stopów (walcowane)

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

ex.27.42.2,
ex.27.43.2,
ex.27.44.2,
ex.27.45.2

Pó³wyroby z metali nie¿elaznych i
ich stopów (wyciskane i ci¹gnione)

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

431 t

ex.28.75.27-19.00
29.11.31-00.10,
29.11.31-00.20,
29.51.11-35.10,
ex.29.51.12-50.00

Wyroby odlewane z ¿eliwa
ci¹gliwego lub stali, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Odlewy ¿eliwne 140 t

27.52.10
Us³ugi wykonywania odlewów
staliwnych

Odlewy staliwne 141 t

28.75.27-53.20
ex.28.75.27-58.10
ex.28.75.27-63.00
ex.28.75.27-65.00
ex.29.14.33-50.00

Odlewy i wyroby z aluminium,
miedzi, o³owiu i cynku

Odlewy ze stopów metali
nie¿elaznych 432 t

ex.14.30.12-50.00 Siarka surowa lub nierafinowana
Siarka rodzima p³ynna (metoda
otworowa) 152 t

14.40.10-00.20 Sól warzonka Sól warzona 153 t

24.15.10-50.10 Kwas azotowy techniczny Kwas azotowy techniczny 434 t

ex.24.15.10-75
Amoniak syntetyczny gazowy
i ciek³y

Amoniak z gazu ziemnego 155 t

ex.24.13.11-11 Chlor gazowy i ciek³y (m. rtêciowa) Chlor — metoda rtêciowa 163 t

ex.24.13.11-11
Chlor gazowy i ciek³y
(m. przeponowa)

Chlor — metoda przeponowa 164 t

24.13.14-55.10
Kwas fosforowy (kwas
ortofosforowy)

Kwas fosforowy 179 t

24.13.14-33.10,
24.13.14-33.20

Kwas siarkowy kontaktowy
i nitrozowy

Kwas siarkowy kontaktowy i
nitrozowy 165 t

ex.24.13.33-20.10
Bikarbonat surowy (soda surowa,
kwaœny wêglan sodu surowy)

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

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

24.13.15-27.00
Wodorotlenek sodu w roztworze
wodnym (³ug sodowy lub ciek³a
soda kaustyczna)

Wodorotlenek sodowy (soda
kaustyczna) - w roztworze 170 t

24.13.54-50.10 Wêglik wapnia (karbid) Wêglik wapnia (karbid) 172 t

24.15.30-43.00,
24.15.30-45.00

Mieszaniny azotanu amonu z
wêglanem wapnia

Mieszaniny azotanu amonowego z
wêglanem wapniowym (saletrzak) 184 t

24.15.30-30.00 Azotan amonu Saletra amonowa nawozowa 186 t

24.15.30-1 Mocznik Mocznik nawozowy 182 t

24.15.40-35.23
Superfosfat prosty granulowany
pozosta³y

Superfosfat prosty granulowany 188 t

24.15.40-35.11
Superfosfat potrójny granulowany,
borowany

Superfosfat potrójny 149 t

24.15.80-53.10
Nawozy dwusk³adnikowe (NP) typu
nitrofoska

Nawozy dwusk³adnikowe (NP) —
typu nitrofos 189 t



Symbol PKWiU Grupowanie wg PKWiU Nazwa wyrobu lub us³ugi
Kod
G-03

Jednostka
miary

24.15.80-23,
24.15.80-25

Nawozy zawieraj¹ce azot, fosfor i
potas (trzysk³adnikowe NPK)

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

190 t

ex.23.20.22-00.10
Gazy skroplone: etylen, propylen,
butylen i butadien

Etylen, propylen 159 t

ex.23.20.22-00.10
Gazy skroplone: etylen, propylen,
butylen i butadien

Butadien 161 t

24.14.52-70.00
6-heksanolaktam
(epsilon-kaprolaktam)

6-heksanolaktam
(epsilon-kaprolaktam) 175 t

24.13.12-50.00 Dwusiarczek wêgla Dwusiarczek wêgla 180 t

24.14.12-50.00 Styren Styren 146 t

ex.24.13.11-30.00
Wêgiel (sadze oraz pozosta³e
postacie wêgla, gdzie indziej
niesklasyfikowane)

Sadze techniczne (wêgle
techniczne) 145 t

24.16.30-10.00,
24.16.30-23.00,
24.16.30-25.00

Polichlorek winylu, w formach
podstawowych

Polichlorek winylu w formach
podstawowych 178 t

24.17.10,
24.17.10-50.00

Kauczuk i lateks syntetyczny Kauczuki syntetyczne i lateksy 177 t

24.12.24-15.00
Pigmenty i preparaty, na bazie
ditlenku tytanu, zawieraj¹ce >=
80% masy ditlenku tytanu

Biele tytanowe 181 t

ex.24.14.11-90.00

Wêglowodory alifatyczne
nienasycone, pozosta³e z
wy³¹czeniem etylenu, propenu,
butenu, butadienu - 1,3, izoprenu

Acetylen 154 t

ex.26.51.11-00.00 Klinkier cementowy (m. sucha) Klinkier cementowy (metoda sucha) 201 t

ex.26.51.11-00.00 Klinkier cementowy (m. mokra) Klinkier cementowy (metoda mokra) 202 t

ex.26.51.12
Cement portlandzki, cement
glinowy, cement ¿u¿lowy i podobne
rodzaje cementu hydraulicznego

Cement (przemia³) 203 t

ex.26.52.10 Wapno Wapno palone (niegaszone) 204 t

ex.26.53.10-00.00
Spoiwa gipsowe zawieraj¹ce gips
palony lub siarczan wapniowy

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

205 t

ex.26.11.11
Odlewy niepoddane dalszej
obróbce, szk³o walcowane,
ci¹gnione lub dmuchane

Szk³o budowlane p³askie ci¹gnione 216 t

ex.26.11.11
Odlewy niepoddane dalszej
obróbce, szk³o walcowane,
ci¹gnione lub dmuchane

Szk³o budowlane p³askie walcowane 217 t

26.11.12

Szk³o typu „float“ i szk³o
powierzchniowo zagruntowane lub
polerowane, w arkuszach, lecz
niepoddane innej obróbce

Szk³o budowlane p³askie “float” 440 t

ex.20.20.14
P³yty pilœniowe z drewna lub innych
materia³ów drewnopochodnych

P³yty pilœniowe z drewna lub innych
materia³ów drewnopochodnych 221 t

ex.20.20.13
P³yty wiórowe i podobne p³yty, z
drewna lub pozosta³ych materia³ów
drewnopochodnych

P³yty wiórowe i podobne p³yty z
drewna lub innych materia³ów
drewnopochodnych

222 t

21.11.12
Masa celulozowa drzewna
siarczanowa lub sodowa, inna ni¿
do przerobu chemicznego

Masa celulozowa drzewna
siarczanowa lub sodowa 226 t

ex.21.12 Papier Papier 228 t

ex.21.12 Tektura Tektura 229 t

ex.15.61 Produkty przemia³u zbó¿
Przemia³ zbó¿ w m³ynach
elektrycznych 336 t

15.83.11, 12, 13
Cukier trzcinowy i buraczany
surowy, cukier i syrop klonowy

Cukier 231 t

15.96.10-00.00 Piwo otrzymywane ze s³odu Piwo s³odowe 232 hl



Symbol PKWiU Grupowanie wg PKWiU Nazwa wyrobu lub us³ugi
Kod
G-03

Jednostka
miary

60.1, 60.2, 61.1,
61.2, 62.2, 62.1

Transport kolejowy, transport
l¹dowy pozosta³y, transport morski i
przybrze¿ny, transport wodny
œródl¹dowy, transport lotniczy
regularny i nieregularny

Us³ugi transportowe ogó³em 259 —

ex.60.10.2
Przewozy kolejowe towarów na
liniach miêdzymiastowych,
podmiejskich i miejskich

Przewozy towarowe poci¹gami
trakcji spalinowej normalnotorowej 277

tys. brutto
t • km

ex.60.10.11-00.00
Przewozy kolejowe
miêdzymiastowe pasa¿erskie

Przewozy pasa¿erskie poci¹gami
trakcji spalinowej normalnotorowej 274 tys. pas • km

ex.60.10.2
Przewozy kolejowe towarów na
liniach miêdzymiastowych,
podmiejskich i miejskich

Przewozy towarowe poci¹gami
trakcji elektrycznej normalnotorowej 278

tys. brutto
t • km

ex.60.10.11-00.00
Przewozy kolejowe
miêdzymiastowe pasa¿erskie

Przewozy pasa¿erskie poci¹gami
trakcji elektrycznej normalnotorowej 280 tys. pas • km

ex.60.21.20-00.00
Przewozy ró¿nymi œrodkami
transportu l¹dowego inne ni¿
kolejowe

Przewozy tramwajowe 271 tys. wozo-km

ex.60.21.20-00.00
Przewozy ró¿nymi œrodkami
transportu l¹dowego inne ni¿
kolejowe

Przewozy trolejbusowe 272 tys. wozo-km

ex.60.21.20-00.00
Przewozy ró¿nymi œrodkami
transportu l¹dowego inne ni¿
kolejowe

Przewozy autobusami komunikacji
miejskiej 273 tys. wozo-km

ex.62.10.10-00.00
Przewozy lotnicze regularne
pasa¿erskie (krajowe)

Przewozy lotnicze pasa¿erskie 407 tys. pas • km

ex.62.10.10-00.00
Przewozy lotnicze regularne
pasa¿erskie (miêdzynarodowe)

Przewozy lotnicze pasa¿erskie 406 tys. pas • km

ex.62.10.2
Transport lotniczy regularny
towarów (krajowy)

Przewozy lotnicze towarowe 411 tys. t • km

ex.62.10.2
Transport lotniczy regularny
towarów (miêdzynarodowy)

Przewozy lotnicze towarowe 410 tys. t • km

61.10.1, 61.10.2
Przewozy morskie i przybrze¿ne
pasa¿erskie, Transport morski i
przybrze¿ny towarów

Transport morski pasa¿erski i
towarowy 279 tys. ton

ex.05.00.50-00.00 Us³ugi zwi¹zane z rybo³ówstwem Po³owy dalekomorskie 281 tys. ton

61.20.2 Transport œródl¹dowy towarów
Przewozy towarowe statkami
œródl¹dowymi 284 tys. t • km

61.20.1 Przewozy œródl¹dowe pasa¿erskie
Przewozy pasa¿erskie statkami
œródl¹dowymi 285 tys. pas • km

ex.05.00.50-00.00 Us³ugi zwi¹zane z rybo³ówstwem Po³owy przybrze¿ne i œródl¹dowe 408 tys. moto-godz.

60.24.1, 60.24.2

Transport drogowy towarów
pojazdami niewyspecjalizowanymi,
Transport drogowy towarów
pojazdami wyspecjalizowanymi

Przewozy towarowe samochodami
ciê¿arowymi 289 tys. km

60.21.3
Przewozy miejskie i podmiejskie
pasa¿erskie inne ni¿ kolejowe

Przewozy pasa¿erskie autobusami 292 tys. km

63.11.1 Us³ugi prze³adunku towarów Prze³adunki w portach morskich 282 tys. ton

63.11.1 Us³ugi prze³adunku towarów Prze³adunki w portach l¹dowych 409 tys. ton

x
Zu¿ycie nieenergetyczne
(surowcowe)

Zu¿ycie nieenergetyczne
(surowcowe) 254 —

40.30.10
Us³ugi dostarczania pary wodnej i
gor¹cej wody; ciep³o

Ogrzewanie pomieszczeñ 255 —

90.01, 90.02

Us³ugi w zakresie gromadzenia,
odprowadzania i oczyszczania
œcieków, Us³ugi w zakresie
gromadzenia i usuwania odpadów

Oczyszczanie œcieków 256 —

x Oczyszczanie spalin Oczyszczanie spalin 257 —



Nazwa noœnika energii Lp.
Jedn.
miary

Kod

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

Zu¿ycie bezpoœrednie

w jedn. na-
turalnych

(suma
rubr. 4 i 6)

wartoœæ
opalo-

wa
w kJ/kg,
kJ/m3

w GJ
(suma

rubr. 5 i 7)

w jedn.
naturalnych

w GJ

w jedn.
naturalnych

(róznica
rubr. 1 - 4)

w GJ
(ró¿nica -
rubr. 3-5)

0 1 2 3 4 5 6 7

Wêgiel kamienny energe-
tyczny z wy³¹czeniem bry-
kietów

02 t 60 272903 20989 5727961 271010 5688250 1893 39711

Wêgiel kamienny kok-
suj¹cy z wy³¹czeniem bry-
kietów

03 t 61 1781408,2 29600 52729683 1781408,2 52729683

Gaz ziemny w st. ciek³ym
lub gazowym wysokome-
tanowy

09 dam
3

13 88605,7 35562 3150998 7685,7 273750 80920 2877248

Koks i pó³koks z wêgla 12 t 62 1267502,3 29314 37155562 1267502,3 37155562

Benzyna silnikowa,
bezo³owiowa

14 t 88 6,4 44790 287 6,4 287

Olej napêdowy do silników
(Diesla)

19 t 64 2788,2 43330 120813 2788,2 120813

Gaz ciek³y LPG 31 t 12 0,5 47300 24 0,5 24

Energia elektryczna 38 MWh 24 1086902,9 3912850 1086902,9 3912850

Gaz koksowniczy 39 dam
3

16 540004 17060 9212468 55883 953432 484121 8259036

Gaz wielkopiecowy 41 dam
3

19 3807295,6 3225 12279487 1723183,6 5552346 2084112 6727141

Ciep³o w parze i gor¹cej
wodzie

42 GJ 23 7659890 7659890 7659890 7659890

Ogó³em
(wiersze od 01 do 52)

53 GJ 28 X X 131950023 X 65197461 X 66752562

Przyk³ad wype³niania formularza G-03

Dzia³ 1. Zu¿ycie paliw i energii

Za³¹cznik nr 4

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 437829 4935652

w ciep³owni (kot³owni)
konwencjonalnej

02

w elektrociep³owni i elektrowni
cieplnej

03 437829 4935652

w elektrowni wodnej 04

ze Ÿróde³ geotermlnych 05

z energii s³onecznej 06

z energii wiatru 07

ze spalania biogazu z wysypisk
odpadów

08

ze spalania biogazu z oczysz-
czalni œcieków

09

ze spalania gazu gnilnego pozo-
sta³ego

10

ze spalania odpadów komunalnych
sta³ych nieorganicznych

11

Wyszczególnienie
Energia

elektryczna
w MWh

Ciep³o w parze
i gor¹cej

wodzie w GJ

0 1 2

ze spalania drewna opa³owego 12

ze spalania biomasy rolniczej 13

ze spalania organicznych sta-
³ych odpadów komunalnych

14

ze spalania pozosta³ych paliw
sta³ych z biomasy

15

w pompach ciep³a 16

w podgrzewaczach wody 17

z pozosta³ych Ÿróde³ 18

Odzysk 19 3352946

Zakup 20 829445,4

Sprzeda¿ 21 180371,5 628708

Zu¿ycie (01+19+20-21) 22 1086902,9 7659890



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 (odnie-

sienie) w j. n.
w GJ

0 1 2 3 4 5 6

Surówka ¿elaza (w przelicze-
niu na martenowsk¹)

123 2028340 Koks i pó³koks z wegla 62 1107341,8 32723454

Gaz koksowniczy 16 24511,8 417574

Gaz wielkopiecowy 19 1511004,4 4878645

Odzysk gazu z wielk. piec. 49 -3807295,6 -12279487

Razem 31 X 25740186

Energia elektryczna 24 93424,1 336327

Ciep³o w parze i gor. wodzie 23 2200604 2200604

Odzysk ciep³a 43 -1749366 -1749366

0gó³em 32 X 26527751

Stal surowa z konwertorów 126 2236587
Gaz ziemny w st. ciek³ym lub
gazowym wysokometanowy

13 13406,2 476889

Gaz koksowniczy 16 19538,2 333287

Razem 31 X 810176

Energia elektryczna 24 84034,9 302526

Ciep³o w parze i gor. wodzie 23 1846481 1846481

Odzysk ciep³a 43 -798965 -798965

0gó³em 32 X 2160218

Pó³wyroby i wyroby walcowa-
ne na gor¹co

127 3952909
Gaz ziemny w st. ciek³ym lub
gazowym wysokometanowy

13 47160 1676328

Gaz koksowniczy 16 133120 2271356

Gaz wielkopiecowy 19 325655 1050188

Razem 31 X 4997872

Energia elektryczna 24 236045,9 849765

Ciep³o w parze i gor. wodzie 23 52600 52600

Odzysk ciep³a 43 -243910 -243910

0gó³em 32 X 5656327

Wyroby walcowane, formowa-
ne, ci¹gnione na zimno

128 1240524
Gaz ziemny w st. ciek³ym lub
gazowym wysokometanowy

13 18754 494888

Gaz koksowniczy 16 7611 129988

Gaz wielkopiecowy 19 19205,5 62094

Razem 31 X 686970

Energia elektryczna 24 192591,5 693329

Ciep³o w parze i gor. wodzie 23 631213 631213

0gó³em 32 X 2011512

Rury stalowe ze szwem 130 129144 Gaz koksowniczy 16 29007,9 495171

Razem 31 495171

Energia elektryczna 24 15264,8 54953

Ciep³o w parze i gor. wodzie 23 15066 15066

0gó³em 32 X 565190

Ogrzewanie pomieszczeñ 255 0 Energia elektryczna 24 1969,7 7091

Ciep³o w parze i gor. wodzie 23 982273 982273

0gó³em 32 X 989364

Oczyszczalnie œcieków 256 0 Energia elektryczna 24 159,3 573

0gó³em 32 X 573

Oczyszczalnie spalin 257 0 Energia elektryczna 24 37818,4 136146

0gó³em 32 X 136146

Us³ugi transportowe ogólem 259 0 Benzyny silnikowe bezo³ow. 88 6,4 287

Ol.nap.do siln. (Diesla) 64 2788,2 120813

Razem 31 X 121100

0gó³em 32 X 121100



Dzia³ 4. Rozliczenie procesu przemiany energetycznej - (kod przemiany 016 - wytwarzanie ciep³a)

Nazwa zu¿ytego noœnika energii kod
w jednostkach

naturalnych
wartoœæ opa³owa
w kJ/kg, kJ/m

3 w GJ

0 1 2 3 4

1. Zu¿ycie noœników energii

Paliwa wsadowe

Wêgiel kamienny energetyczny 01 60 149335,4 20989 3134412

Gaz ziemny z st. ciek³ym lub gazowym wysokometanowy 02 13 1,3 35481 46

Gaz koksowniczy 03 16 30793,4 17061 525372

Gaz wielkopiecowy 04 19 944436,9 3222 3043116

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Razem (wiersze od 01 do 14) 15 0 X X 6702946

Potrzeby energetyczne

Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 16 23

Energia elektryczna 17 24 46663 167987

18

Gaz koksowniczy 19

20

21

Razem (wiersze od 16 do 21) 22 0 X X 167987

Ogó³em (wiersze 15+22) 23 0 X X 6870933

2. Produkcja (uzysk) noœników energii i produktów nieenergetycznych

Uzysk noœników energii

Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 24 23 4935652 4935652

Gaz koksowniczy 25

26

27

28

29

30

31

Razem (wiersze od 24 do 31) 32 0 X X 4935652

PKWiU Uzysk produktów nieenergetycznych w tonach

23.10.20 Smo³y 33 66

24.11.11-60.00 Azot 34 54

24.13.31-57.90
Siarczany pozosta³e, gdzie indziej
niesklasyfikowane

35 51

24.13.56-00.00
Siarka (z wyj¹tkiem surowej,
sublimowanej)

36 55

24.14.73-20.10
24.14.73-20.20

Benzole surowe 37 52

x Odpady smo³owe, osady kana³owe 38 56

x Inne produkty 39 53

Razem (wiersze od 33 do 39) 40 X X X



Dzia³ 4. Rozliczenie procesu przemiany energetycznej - (kod przemiany 014 - wytwarzanie energii elektrycznej)

Nazwa zu¿ytego noœnika energii kod
w jednostkach

naturalnych
wartoœæ opa³owa
w kJ/kg, kJ/m

3 w GJ

0 1 2 3 4

1. Zu¿ycie noœników energii

Paliwa wsadowe

Wêgiel kamienny energetyczny 01 60 121674,6 20989 2553838

Gaz ziemny z st. ciek³ym lub gazowym wysokometanowy 02 13 1,1 34545 38

Gaz koksowniczy 03 16 25089,6 17061 428060

Gaz wielkopiecowy 04 19 769503,1 3222 2479453

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Razem (wiersze od 01 do 14) 15 0 X X 5461389

Potrzeby energetyczne

Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 16 23

Energia elektryczna 17 24 52703 189731

18

Gaz koksowniczy 19

20

21

Razem (wiersze od 16 do 21) 22 0 X X 189731

Ogó³em (wiersze 15+22) 23 0 X X 5651120

2. Produkcja (uzysk) noœników energii i produktów nieenergetycznych

Uzysk noœników energii

Energia elektryczna 24 24 437829 1576184

Gaz koksowniczy 25

26

27

28

29

30

31

Razem (wiersze od 24 do 31) 32 0 X X 1576184

PKWiU Uzysk produktów nieenergetycznych w tonach

23.10.20 Smo³y 33 66

24.11.11-60.00 Azot 34 54

24.13.31-57.90
Siarczany pozosta³e, gdzie indziej
niesklasyfikowane

35 51

24.13.56-00.00
Siarka (z wyj¹tkiem surowej,
sublimowanej)

36 55

24.14.73-20.10
24.14.73-20.20

Benzole surowe 37 52

x Odpady smo³owe, osady kana³owe 38 56

x Inne produkty 39 53

Razem (wiersze od 33 do 39) 40 X X X



Dzia³ 4. Rozliczenie procesu przemiany energetycznej - (kod przemiany 003 - wytwarzanie koksu)

Nazwa zu¿ytego noœnika energii kod
w jednostkach

naturalnych
wartoœæ opa³owa
w kJ/kg, kJ/m

3 w GJ

0 1 2 3 4

1. Zu¿ycie noœników energii

Paliwa wsadowe

Wêgiel kamienny koksowniczy 01 61 1781408,2 29600 52729683

Gaz ziemny z st. ciek³ym lub gazowym wysokometanowy 02 13 7683,3 35618 273666

Gaz wielkopiecowy 03 19 9243,6 3221 29777

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Razem (wiersze od 01 do 14) 15 0 X X 53033126

Potrzeby energetyczne

Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 16 23 884533 884533

Energia elektryczna 17 24 84107,4 302787

18

Gaz koksowniczy 19 16 255290 17058 4354712

20

21

Razem (wiersze od 16 do 21) 22 0 X X 5542032

Ogó³em (wiersze 15+22) 23 0 X X 58575158

2. Produkcja (uzysk) noœników energii i produktów nieenergetycznych

Uzysk noœników energii

Koks i pó³koks z wêgla 24 62 1311098 29322 38444007

Gaz koksowniczy 25 16 540004 17060 9212468

26

27

28

29

30

31

Razem (wiersze od 24 do 31) 32 0 X X 47656475

PKWiU Uzysk produktów nieenergetycznych w tonach

23.10.20 Smo³y 33 66

24.11.11-60.00 Azot 34 54

24.13.31-57.90
Siarczany pozosta³e, gdzie indziej
niesklasyfikowane

35 51

24.13.56-00.00
Siarka (z wyj¹tkiem surowej,
sublimowanej)

36 55

24.14.73-20.10
24.14.73-20.20

Benzole surowe 37 52

x Odpady smo³owe, osady kana³owe 38 56

x Inne produkty 39 53

Razem (wiersze od 33 do 39) 40 X X X




