
 

MINISTERSTWO GOSPODARKI    pl. Trzech Krzyży 5,  00 - 507 Warszawa 
Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej 

 Agencja Rynku Energii 
S.A. 

 G - 10.1 m 00 - 950 Warszawa 1, skr. 
poczt. 143 

 Sprawozdanie o działalności  
 podstawowej elektrowni  

Numer identyfikacyjny - REGON cieplnej zawodowej  
   

   

 za miesiąc ................ 
2002 r. 

Przekazać / wysłać w terminie do 10 dnia 
każdego miesiąca, 

 za rok 2002  do 20 stycznia za grudzień, za rok do 28 
lutego 

Dział 1. Zmiany mocy elektrycznej i cieplnej 
Moc elektryczna Moc cieplna 

Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

zainstalowana osiągalna osiągalna zamówiona 

0 1 2 3 4 

Stan na początek miesiąca 1 MW    X 

Data zmiany 2     X 

Przyczyna zmiany 3     X 

(+) przyrost, (-) ubytek 4 MW    X 

Stan na koniec miesiąca 5 MW     

Dział 2. Moc dyspozycyjna i produkcja energii elektrycznej i ciepła 
 

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

W miesiącu 
sprawozdawczym 

Do wykorzystania 
przez jednostki 
sprawozdawcze 

0 1 2 

brutto 01 
  

Moc dyspozycyjna 
dobowo - godzinowa 

netto 02 
MWh   

produkcja brutto  (w. 05 + 
06 + 07 + 08) 

03 
  

w tym w skojarzeniu 04 
  

zużycie na produkcję energii 
elektrycznej 

05 
  

zużycie na produkcję ciepła 06 
  

zużycie na inne cele 07 
  

Energia elektryczna  
z własnej produkcji 

sprzedaż 08 
  

Zakup energii elektrycznej na potrzeby elektrowni 09 

MWh 

 
  

produkcja ogółem 10 
  

Ciepło w tym w skojarzeniu 11 GJ   



 
sprzedaż 12 

   

 
Dział 3. Rozliczenie zużycia paliw 

 
Wyszczególnienie 

Jedn. 
miary 

W miesiącu 
sprawozdawczym 

Do wykorzystania 
przez jednostki 
sprawozdawcze 

0 1 2 

Energia chemiczna ze wszystkich paliw 01   

na produkcję energii 
elektrycznej

02   

w tym w skojarzeniu 03   fizyczną 

na produkcję ciepła 04 

GJ 

  

sprawność elektrowni 
równoważnej

05 %   

na produkcję energii 
elektrycznej

06   

w tym w skojarzeniu 07   

Podzia
ł 

paliwa 
metodą elektrowni 

równoważnej* 

na produkcję ciepła 08 

GJ 

  

ogółem 09   Wskaźnik zużycia  

paliwa na 
energię elektryczną 

brutto
w skojarzeniu 10 

kJ/kW

h
   

Wskaźnik zużycia paliwa na produkcję ciepła 11 MJ/GJ   

Sprawność przemiany energii chemicznej paliwa 
brutto 12 %   

*) Patrz objaśnienia. 
Dział 4. Paliwo podstawowe 

 
Wyszczególnienie 

Jedn.
miary

Węgiel 
kamienny 

Węgiel 
brunatny 

Paliwa  
gazowe 

Olej 
opałowy 

0 1 2 3 4 

ilość 01 
    

fizycznej 02     
w tym na energię 
elektryczną -  

-podział paliwa wg 
metody

elektrowni 
równoważne 03 

t 

    

energia chemiczna paliwa 04     

fizycznej 05     

Zużyci
e 

w tym na energię 
elektryczną - 
 -podział paliwa wg 
metody

elektrowni 
równoważne 06 

GJ 

    

ilość 07 t      

średnia wartość opałowa 08 kJ/kg     

średnia zawartość popiołu 09     

średnia zawartość siarki 10 

% 
    

energia chemiczna 11 GJ     

z kraju 

wartość paliwa zakupionego 12 tys. 
zł

    

ilość 13 t      

średnia wartość opałowa 14 kJ/kg     

średnia zawartość popiołu 15     

średnia zawartość siarki 16 

% 
    

Dostaw
y 

z 
importu 

energia chemiczna 17 GJ     



  wartość paliwa zakupionego 18 tys. 
zł

    

Zapas na koniec miesiąca 19 tys. 
t

    

*) Patrz objaśnienia. 

Dział 5. Moc, produkcja i rozpływy energii elektrycznej w podziale na jednostki 
wytwórcze  

Moc osiągalna 
Moc dyspozycyjna 
dobowo-godzinowa 

brutto 

Moc dyspozycyjna 
dobowo-godzinowa 

netto 

Produkcja 
energii 

elektrycznej 
brutto 

Produkcja  
energii 

elektrycznej netto 
Numer 
bloku 

MW MWh 

1 2 3 4 5 6 

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Razem      

Dział 5. Moc, produkcja i rozpływy energii elektrycznej w podziale na jednostki wytwórcze (c.d) 
Energia wprowadzona do sieci 

w tym: 
ogółem 

sieć 400 i 200 
kV 

sieć 110 kV siec SN 

Sprzedaż  
rezerwy mocy 

w tym: rezerwa 
operacyjna Numer 

bloku 

MWh 

1 7 8 9 10 11 12 

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Razem       

 

Uwaga:    Dane finansowe  należy wykazywać w tys. zł z jednym miejscem po przecinku.  
       Przed wypełnieniem przeczytać objaśnienia! 

 
Nazwisko, imię i telefon osoby, 
która sporządziła sprawozdanie 

                                                     
Pieczątka imienna i podpis osoby 
                                                     



działającej w imieniu sprawozdawcy 
  
 
............................................
.... 

.....................................................
....

 
............................................... 

( miejscowość i data ) 


