
 
MINISTERSTWO GOSPODARKI,  plac Trzech Krzyży 3/5,  00 - 507 Warszawa 
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  

G - 10.4(Ob)k 
Sprawozdanie przedsiębiorstwa 
energetycznego prowadzącego 

obrót energią elektryczną 

 Agencja Rynku Energii S.A. 
Portal sprawozdawczy ARE 
www.are.waw.pl 

Przekazać w terminie do 20. dnia kalendarzowego miesiąca po  
zakończeniu kwartału, do 11 lutego 2012 r. za IV kwartał 2011 r. 
oraz do  31 marca 2012 r.  za rok 2011. 

Numer identyfikacyjny - REGON 

 za kwartał ....................... 2011 r 
za rok 2011 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.). 
Dane pozyskiwane w drodze badania są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, a wykorzystane zostaną wyłącznie do zbiorczych 
opracowań. 
Dział 1. Sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji odbiorcom posiadającym umowy kompleksowe (według art. 5 ust. 3 ustawy              

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.)) 

Wyszczególnienie 
Liczba 

odbiorców 

Energia czynna Pozostałe 
opłaty            

w zakresie 
obrotu 

Bonifikaty          
w zakresie 

obrotu 

Razem 
przychody 

ze sprzedaży ilość wartość 

MWh tys. zł tys. zł 

0 1 2 3 4 5 6 
Razem odbiorcy  (w.02+...+05+08+...+11),                                     
(w kol. 1 w. 02 +...+05+08) 

01  
  

   

z tego 

odbiorcy 
końcowi 

odbiorcy na WN  02       

odbiorcy na SN 03       
odbiorcy na nN  04       
odbiorcy typu  gospodarstwa domowe oraz 
inne lokale z wyłączeniem placówek 
handlowo usługowych*) 

05       

w tym gospodarstwa domowe                            06       

w tym  sprzedawca z urzędu 07       

Odbiorcy, których instalacje nie są 
wyposażone w układy pomiarowo-
rozliczeniowe 

08       

drobni 
dystrybutorzy 

lokalni 
(energia do 

odsprzedania) 

odbiorcy na WN  09       

odbiorcy na SN 10       

odbiorcy na nN  11       

Dział 1. Sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji odbiorcom posiadającym umowy kompleksowe (według art. 5 ust. 3 ustawy                     
z dnia 10  kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.)) (dok.) 

Wyszczególnienie 

Średnia cena 
sprzedaży energii 

elektrycznej 
(kol.6/ kol.2*1000) 

Opłaty za 
usługi 

dystrybucji** ) 

Razem 
przychody 

(kol. 6 + 8)**) 

Średnia 
łączna cena 

(kol. 9/kol.2*1000)**) 

w tym z kol. 2                            
ilość energii 

uwzględniającej 
podatek 

akcyzowy 

w tym z kol. 3                      
wartość pobranego                

podatku akcyzowego 

zł/MWh tys. zł zł/MWh MWh tys. zł 

0 7 8 9 10 11 12 
Razem odbiorcy  (w.02+...+05+08+...+11),                                     
(w kol. 1 w. 02 +...+05+08) 01       

z tego 

odbiorcy 
końcowi 

odbiorcy na WN  02       

odbiorcy na SN 03       

odbiorcy na nN  04       

odbiorcy typu  gospodarstwa 
domowe oraz inne lokale 
z wyłączeniem placówek 
handlowo usługowych*) 

05       

w tym gospodarstwa 
domowe                             06       

w tym sprzedawca 
z urzędu 07       

Odbiorcy, których instalacje 
nie są wyposażone w układy 
pomiarowo-rozliczeniowe 

08       

drobni 
dystrybutorzy 

lokalni 
(energia do 

odsprzedania) 

odbiorcy na WN  09  X X X X X 

odbiorcy na SN 10  X X X X X 

odbiorcy na nN  11  X X X X X 

*) Patrz objaśnienia do Działu 11. 
**) Wartości w kol. 8, 9, 10 w wierszach 02, 03, 04 dotyczą łącznie energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym na zużycie końcowe oraz do odsprzedania. 

 



Dział 2. Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom posiadającym umowy sprzedaży (według  art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 4 ustawy       
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne)  

Wyszczególnienie 
Liczba 

odbiorców 

Energia elektryczna Pozostałe 
opłaty w zakresie 

obrotu Ilość Wartość 

MWh tys. zł tys. zł 

0 1 2 3 4 

Odbiorcy 
końcowi  

 
 

NN 01    
 

WN 02    
 

SN 03    
 

nN (bez gospodarstw domowych) 04    
 

gospodarstwa domowe  05    
 

Razem  (w. 01+... +05) 06    
 

Drobni 
dystrybutorzy 

lokalni  
(energia do 

odsprzedania) 
 

NN 07    
 

WN 08     

SN 09     

nN  10     

Razem  (w. 07+... +10) 11     

Pozostali 
odbiorcy 

pompowanie wody 12     

operator systemu przesyłowego 13     

operatorzy systemów dystrybucyjnych 14     

z tego 

w ramach własnej grupy energetycznej 15     

poza własną grupę energetyczną 16     

przedsiębiorstwa obrotu 17     

w tym 

w ramach własnej grupy energetycznej 18     

poza własną grupę energetyczną 19     

w ramach bilansowania energii 20     

giełda 21 X   
 

w tym 

sprzedaż na rynek chwilowy (spotowy) 22    
 

sprzedaż na rynek terminowy 23    
 

rynek bilansujący 24 X   
 

eksport 25     

przedsiębiorstwa wytwórcze 26     

w tym w ramach bilansowania energii 27     

inni odbiorcy 28    
 

Razem sprzedaż (w. 06+ 11+12+13+14+17+21+24+25+26+28),  
w kol. 1 (w. 06+12+13+14+17+21+24+25+26+28) 

29     

w tym w ramach własnej grupy energetycznej 30     

 w tym z wiersza 29 przez pośredników (np. internetowa platforma    
obrotu energią elektryczną) 31     



 

Dział 2. Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom posiadającym umowy sprzedaży (według  art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 4 ustawy       
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne) (dok.) 

Wyszczególnienie 
Bonifikaty i upusty 

Średnia cena  
(kol. (3 + 4– 5)/ 

 kol. 2*1000) 

w tym z kol. 2                            
ilość energii 

uwzględniającej 
podatek akcyzowy 

w tym z kol. 3                      
wartość pobranego                

podatku akcyzowego 

tys. zł zł/MWh MWh tys.zł 

0 5 6 7 8 

Odbiorcy 
końcowi  

 
 

NN 01     

WN 02     

SN 03     

nN (bez gospodarstw domowych) 04     

gospodarstwa domowe  05     

Razem  (w. 01+... +05) 06     

Drobni 
dystrybutorzy 

lokalni  
(energia do 

odsprzedania) 
 

NN 07   X X 

WN 08 
 

 X X 

SN 09   X X 

nN  10   X X 

Razem  (w. 07+... +10) 11   X X 

Pozostali 
odbiorcy 

pompowanie wody 12   X X 

operator systemu przesyłowego 13   X X 

operatorzy systemów dystrybucyjnych 14   X X 

z tego 

w ramach własnej grupy energetycznej 15   X X 

poza własną grupę energetyczną 16   X X 

przedsiębiorstwa obrotu 17   X X 

w tym 

w ramach własnej grupy energetycznej 18   X X 

poza własną grupę energetyczną 19   X X 

w ramach bilansowania energii 20   X X 

giełda 21   X X 

w tym 

sprzedaż na rynek chwilowy (spotowy) 22   X X 

sprzedaż na rynek terminowy 23   X X 

rynek bilansujący 24   X X 

eksport 25   X X 

przedsiębiorstwa wytwórcze 26   X X 

w tym w ramach bilansowania energii 27   X X 

inni odbiorcy 28   X X 

Razem sprzedaż (w. 06+ 11+12+13+14+17+21+24+25+26+28),  
w kol. 1 (w. 06+12+13+14+17+21+24+25+26+28) 

29     

w tym w ramach własnej grupy energetycznej 30   X X 

 w tym z wiersza 29 przez pośredników (np. internetowa platforma    
obrotu energią elektryczną) 31   X X 



 
Dział 3. Sprzedaż usług dystrybucji do odbiorców końcowych w ramach umów kompleksowych (według  art. 5 ust. 3 ustawy         

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) 

Wyszczególnienie 
Liczba 

odbiorców 

Przychody według stawek sieciowych 

stawki stałe stawki zmienne 

moc umowna wartość energia dostarczona wartość 

MW tys. zł MWh tys. zł 

0 1 2 3 4 5 

Odbiorcy posiadający umowy kompleksowe  01      

 z tego 

WN 02      

SN 03      

nN                     
(bez gospodarstw 
domowych) 

zależne od mocy 04      

niezależne od mocy 05  X    

gospodarstwa domowe  06  X    

Pompowanie wody w elektrowniach 
szczytowo-pompowych 

07      

Razem sprzedaż (w. 01 + 07) 08      

z tego 

Gospodarstwa 
domowe  

zużywające 
rocznie 

poniżej 500 kWh 09  X X X X 

od 500 kWh  do 1200 kWh 10  X X X X 

powyżej 1200 kWh 11  X X X X 

Odbiorcy na nN (z wyjątkiem gospodarstw 
domowych) 

12 
 

 X X X 

Odbiorcy na SN 13 
 

 X X X 

Odbiorcy na WN i NN (z wyjątkiem  odbiorców 
wykazywanych w wierszu 15) 

14 
 

 X X X 

Odbiorcy na WN i NN spełniający warunki *)   15 
 

 X X X 

 

Dział 3. Sprzedaż usług dystrybucji do odbiorców końcowych w ramach umów kompleksowych (według  art. 5 ust. 3 ustawy         
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) (c.d.) 

Wyszczególnienie 

Przychody według 
stawek systemowych 

Ponadumowny 
pobór energii  

biernej 

Przekroczenie 
mocy 

Inne 
przychody 

MWh tys. zł tys. zł 

0 6 7 8 9 10 

Odbiorcy posiadający umowy kompleksowe  01     X 

 z tego 

WN 02     X 

SN 03     X 

nN                     
(bez gospodarstw 
domowych) 

zależne od mocy 04     X 

niezależne od mocy 05     X 

gospodarstwa domowe  06     X 

Pompowanie wody w elektrowniach 
szczytowo-pompowych 

07      

Razem sprzedaż (w. 01 + 07) 08     X 

z tego 

Gospodarstwa 
domowe 

zużywające 
rocznie 

poniżej 500 kWh 09 X X X X X 

od 500 kWh do 1200 kWh 10 X X X X X 

powyżej 1200 kWh 11 X X X X X 

Odbiorcy na nN (z wyjątkiem gospodarstw 
domowych) 

12 X X X X X 

Odbiorcy na SN 13 X X X X X 

Odbiorcy na WN i NN (z wyjątkiem  odbiorców 
wykazywanych w wierszu 15) 

14 X X X X X 

Odbiorcy na WN i NN spełniający warunki *)   15 X X X X X 

 



Dział 3. Sprzedaż usług dystrybucji do odbiorców końcowych w ramach umów kompleksowych (według art. 5 ust. 3 ustawy          
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) (dok.) 

Wyszczególnienie 

Opłaty 
abonamentowe 

Bonifikaty 
i upusty 

Opłaty 
końcowe 

Razem wartość 
(kol. 3+5+7+8+9+ 
+10+11-12+13) 

Średnia opłata 
dystrybucyjna 

(kol. 14/  

kol. 4 *1000) 

tys. zł zł/MWh 

0 11 12 13 14 15 

Odbiorcy posiadający umowy kompleksowe  01      

 z tego 

WN 02      

SN 03      

nN                     
(bez gospodarstw 
domowych) 

zależne od mocy 04      

niezależne od mocy 05      

gospodarstwa domowe  06      

Pompowanie wody w elektrowniach 
szczytowo-pompowych 

07      

Razem sprzedaż (w. 01 + 07) 08      

z tego 

Gospodarstwa 
domowe 

zużywające 
rocznie 

poniżej 500 kWh 09 X X  X X 

od 500 kWh do 1200 kWh 10 X X  X X 

powyżej 1200 kWh 11 X X  X X 

Odbiorcy na nN (z wyjątkiem gospodarstw 
domowych) 

12 X X  X X 

Odbiorcy na SN 13 X X  X X 

Odbiorcy na WN i NN (z wyjątkiem  odbiorców 
wykazywanych w wierszu 15) 

14 X X  X X 

Odbiorcy na WN i NN spełniający warunki *)   15 X X  X X 

*) Patrz objaśnienia. 

Dział 4. Zakup energii elektrycznej  

Kierunek zakupu 
Ilość Wartość Średnia cena 

MWh tys. zł zł/MWh 

0 1 2 3 

Z elektrowni 
zawodowych 

ogółem 01    

w tym 

OZE 02    

w ramach własnej grupy energetycznej 03    

  poza własną grupę energetyczną 04    

w ramach bilansowania energii 05    

Z elektrowni 
przemysłowych 

ogółem 06    

w  tym OZE  07    

Z elektrowni 
własnych 

ogółem 08    

w tym  OZE 09    

Ze źródeł odnawialnych bezpośrednio (OZE) 10    

Z importu 11    

Z przedsiębiorstw 
obrotu 

energia elektryczna 12    

w tym  

w ramach własnej grupy energetycznej 13    

  poza własną grupę energetyczną 14    

w ramach bilansowania energii 15    

opłaty za usługę 16 X  X 

w tym w ramach własnej grupy energetycznej 17 X  X 

Na giełdzie energii 

energia elektryczna 18    

w tym 
zakup na rynku chwilowym (spotowym) 19    

zakup na rynku terminowym 20    

opłaty za usługę 21 X  X 

 



 
Dział 4. Zakup energii elektrycznej  (dok.) 

Kierunek zakupu 
Ilość Wartość Średnia cena 

MWh tys. zł zł/MWh 

0 1 2 3 

Na rynku bilansującym 22    

Inne kierunki zakupu 23    

Razem zakup (w. 01+06+08+10+11+12+16+18+21+22+23) 24    

   w tym przez pośredników (np. internetowa platforma obrotu energią elektryczną) 25    

Z wiersza 
„Razem zakup” 

przypada na 

sprzedaż odbiorcom posiadającym umowy kompleksowe              
(według art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo  
energetyczne) 

26    

w tym jako sprzedawca z urzędu 27    

pozostała sprzedaż 28    

potrzeby przedsiębiorstwa 29    

Ilość energii 
uprawniającej 
do ubiegania         

się o przyznanie 
świadectw 

pochodzenia 

odnawialne źródła 30  X X 

kogeneracja na małą skalę i z elektrociepłowni gazowych  31  X X 

kogeneracja z pozostałych elektrociepłowni 32  X X 

Dział 5. Wynik finansowy na działalności energetycznej- energia elektryczna, w tys. zł  

Wyszczególnienie Wartość  
0 1 

Przychody z działalności energetycznej 01  

  w tym przychody ze sprzedaży odbiorcom końcowym (łącznie z energią do odsprzedania) 02  

w tym sprzedawca z urzędu 03  

Koszty energii zakupionej  04  

Koszty zakupionych usług dystrybucji (przeniesione) 05  

Pozostałe opłaty w zakresie obrotu 06  

Pozostałe koszty zakupu 07  

Koszty umorzonych praw majątkowych i opłaty zastępczej 08  

Koszty działalności własnej  09  

Akcyza  10  

Razem koszty uzyskania przychodów z działalności energetycznej (w. 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10) 11  

  w tym koszty wynikające z funkcji sprzedawcy z urzędu 12  

Wynik  (w. 01 – 11)  13  

Pozostałe przychody 14  

Pozostałe koszty 15  

Przychody finansowe 16  

  w tym odsetki od należności przeterminowanych 17  

Koszty finansowe 18  

Wynik na działalności energetycznej (w. 13 + 14 - 15 + 16 - 18) 19  



 

Dział 6. Koszty według  rodzajów działalności koncesjonowanych  - układ kalkulacyjny, w tys. zł  

Wyszczególnienie Obrót Wytwarzanie 

0 1 2 

Koszty zmienne 01   

w tym  energia elektryczna do odsprzedaży 02  X 

  energia na różnicę bilansową 03  X 

  zakup usług dystrybucji 04  X 

  opłata rozliczeniowa 05  X 

  opłata rynkowa 06  X 

Koszty stałe 07   

w tym  koszty działalności własnej 08   

w tym koszty zarządu 09   

Razem koszty (w. 01 + 07) 10   

Dział 7. Koszty własne według rodzajów działalności koncesjonowanych  - układ rodzajowy, w tys. zł  

Wyszczególnienie 
Koszty własne 

Obrót Wytwarzanie Razem  (k. 1+2) 

0 1 2 3 

Koszty 
bezpośrednie 

materiały i energia 01    

usługi  obce 02    

amortyzacja 03    

podatki i opłaty 04    

wynagrodzenia i świadczenia 05    

pozostałe koszty 06    

razem koszty bezpośrednie           
(w. 01+...+06) 

07    

Koszty pośrednie 08    

Razem koszty własne (w. 07 + 08) 09    

Dział 8. Nakłady na środki trwałe oraz zatrudnienie 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Obrót Wytwarzanie Razem  (k. 1+2) 

0 1 2 3 

Nakłady na środki trwałe 01 

tys. zł 

   

z tego 

inwestycje odtworzeniowe 02    

inwestycje rozwojowe 03    

pozostałe 04    

Zatrudnienie  05 etaty    

Dział 9. Należności w obrocie energią elektryczną, w tys. zł  

Wyszczególnienie Ogółem 
w tym przeterminowane 

ogółem w tym co najmniej 3 miesiące 

0 1 2 3 

Umowy kompleksowe 
(według  art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r.  Prawo  
energetyczne) 

odbiorcy 
rozliczani        
w cyklu 

1-miesięcznym 01    

dłuższym niż 1 miesiąc 02    

w tym sprzedawca z urzędu 
odbiorcy 
rozliczani     
w cyklu 

1-miesięcznym 03    

dłuższym niż 1 miesiąc 04    

Umowy kompleksowe 
(według  art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r.  Prawo  
energetyczne) 

odbiorcy 
rozliczani        
w cyklu 

1-miesięcznym 05    

dłuższym niż 1 miesiąc 06    

Umowy rozdzielone - 
umowy sprzedaży 

(według  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r.  Prawo  

energetyczne) 

odbiorcy  
rozliczani        
w cyklu 

1-miesięcznym 07    

dłuższym niż 1 miesiąc 08    



Dział 10. Zobowiązania w obrocie energią elektryczną, w tys. zł  

Wyszczególnienie Długoterminowe Krótkoterminowe 

0 1 2 

Pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe   01   

Kredyty bankowe 02   

Pozostałe zobowiązania 03   

Dział 11.  Opłaty za energię elektryczną od odbiorców posiadających umowy kompleksowe (według art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)  –  wypełniać tylko w sprawozdaniu za rok  

Grupa taryfowa Liczba 
odbiorców 

Moc 
umowna 

Energia czynna Pozostałe opłaty 
w zakresie 

obrotu 

Bonifikaty 
(w zakresie 

obrotu) ilość  wartość  
MW 

 
MWh 

 
tys. zł tys. zł 

0 1 2 3 4 5 6 

Odbiorcy 
na WN 

 

jednostrefowi 01       

dwustrefowi 02       

trójstrefowi 03       

razem (w. 01 do 03) 04       

w tym odbiorcy na 220 kV 05       

Odbiorcy 
na SN 

 

jednostrefowi *) 06       

jednostrefowi **)  07       

dwustrefowi 08       

trójstrefowi 09       

razem (w. 06 do 09) 10       

w tym 

trakcja  miejska 11       

gospodarstwa rolne 12       

 
 

Odbiorcy na nN 
o mocy umownej 
>40 kW i prądzie 

znamionowym 
zabezpieczenia 

przedlicznikowego >63A 
 
 

jednostrefowi 13       

dwustrefowi a) 14       

dwustrefowi b) 15       

trójstrefowi 16       

razem (w. 13 do 16) 17       

 
Odbiorcy na nN 
o mocy umownej 
≤40 kW  lub prądzie 

znamionowym 
zabezpieczenia 

przedlicznikowego ≤63A 
 
 

jednostrefowi 18       

dwustrefowi a) 19       

dwustrefowi b) 20       

trójstrefowi 21       

razem (w. 18 do 21) 22       

Razem odbiorcy na nN (w. 17 + 22) 23       

      w tym   oświetlenie ulic 24       

                   gospodarstwa rolne 25       

  
 

 



Dział 11.  Opłaty za energię elektryczną od odbiorców posiadających umowy kompleksowe (według  art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)  –  wypełniać tylko w sprawozdaniu za rok (cd.)  

Grupa taryfowa Liczba 
odbiorców 

Moc 
umowna 

Energia czynna Pozostałe opłaty 
w zakresie 

obrotu 

Bonifikaty 
(w zakresie 

obrotu) ilość  wartość  

MW MWh tys. zł tys. zł 

0 1 2 3 4 5 6 

Odbiorcy typu 
gospodarstwa domowe 
oraz inne lokale z wył. 
placówek handlowo –

usługowych***)  

jednostrefowi 26       

dwustrefowi 27       

trójstrefowi 28       

razem (w. 26 do 28) 29       

w tym 
taryfa pracownicza 30       

odbiorcy na SN 31       

w tym 

gospodarstwa 
domowe -           

miasto 

jednostrefowe 32       

wielostrefowe 33       

razem (w. 32 + 33) 34       

w tym sprzedawca          
z urzędu 

35       

gospodarstwa 
domowe -           

wieś 

jednostrefowe 36       

wielostrefowe 37       

razem (w. 36 + 37) 38       

w tym sprzedawca          
z urzędu 

39       

Odbiorcy, których instalacje nie są wyposażone                 
w układy pomiarowo-rozliczeniowe 

40       

Razem sprzedaż (w. 04 + 10 + 23 + 29 + 40)  41       

 

Dział 11.  Opłaty za energię elektryczną od odbiorców posiadających umowy kompleksowe (według art. 5 ust. 3 ustawy  z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)  –  wypełniać tylko w sprawozdaniu za rok (cd.)  

Grupa taryfowa 
Razem 

przychody 
ze sprzedaży 

Średnia cena 
sprzedaży energii 

elektrycznej 
(kol.7/ kol.3*1000) 

Opłaty             
za usługi 

dystrybucji 

Razem 
przychody 

(kol. 7 + 9 ) 

Średnia 
łączna cena 

(kol. 10/ 
kol.3*1000) 

w tym z kol. 3                            
ilość energii 

uwzględniającej 
podatek 

akcyzowy 

w tym z kol. 4                     
wartość 

pobranego                
podatku 

akcyzowego 

tys. zł zł/MWh tys. zł tys. zł zł/MWh MWh tys. zł 
0 7 8 9 10 11 12 13 

Odbiorcy 
na WN 

 

jednostrefowi 01        

dwustrefowi 02        

trójstrefowi 03        

razem grupy A (w. 01 do 03) 04        

w tym odbiorcy na 220 kV 05        

Odbiorcy 
na SN 

 

jednostrefowi *) 06        

jednostrefowi **)  07        

dwustrefowi 08        

trójstrefowi 09        

razem grupy B (w. 06 do 09) 10        

w tym 

trakcja 
miejska 

11        

gospodarstwa 
rolne 

12        

 
 

 



 

Dział 11.  Opłaty za energię elektryczną od odbiorców posiadających umowy kompleksowe ( według art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)  –  wypełniać tylko w sprawozdaniu za rok (dok.)  

Grupa taryfowa 

Razem 
przychody 

ze 
sprzedaży 

Średnia cena 
sprzedaży energii 

elektrycznej 
(kol.7/ kol.3*1000) 

Opłaty         
za usługi 

dystrybucji 

Razem 
przychody 

(kol. 7 + 9 ) 

Średnia 
łączna cena 

(kol. 10/ 
kol.3*1000) 

w tym z kol. 3                            
ilość energii 

uwzględniającej 
podatek 

akcyzowy 

w tym z kol. 4                     
wartość 

pobranego                
podatku 

akcyzowego 

tys. zł zł/MWh tys. zł tys. zł zł/MWh MWh tys. zł 
0 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

Odbiorcy na nN 
o mocy umownej 
>40 kW i prądzie 

znamionowym 
zabezpieczenia 

przedlicznikowego >63A 
 
 

jednostrefowi 13        

dwustrefowi a) 14        

dwustrefowi b) 15        

trójstrefowi 16        

razem 
(w. 13 do 16) 

17        

 
Odbiorcy na nN 
o mocy umownej 
≤40 kW  lub prądzie 

znamionowym 
zabezpieczenia 

przedlicznikowego≤63A 
 
 

jednostrefowi 18        

dwustrefowi a) 19        

dwustrefowi b) 20        

trójstrefowi 21        

razem 
(w. 18 do 21) 

22        

Razem odbiorcy na nN (w. 17 + 22) 23        

      w tym   oświetlenie ulic 24        

                   gospodarstwa rolne 25        

Odbiorcy typu 
gospodarstwa domowe 
oraz inne lokale z wył. 
placówek handlowo – 

usługowych***)  

jednostrefowi 26        

dwustrefowi 27        

trójstrefowi 28        

razem 
(w. 26 do 28) 

29        

w tym 

taryfa 
pracownicza 30        

odbiorcy 
na SN 31        

w tym 

gospodarstwa 
domowe -           

miasto 

jednostrefowe 32        

wielostrefowe 33        

razem 
(w. 32 + 33) 

34        

w tym sprzedawca              
z urzędu 35        

gospodarstwa 
domowe 
 - wieś 

jednostrefowe 36        

wielostrefowe 37        

razem 
(w. 36 + 37) 

38        

w tym sprzedawca              
z urzędu 39        

Odbiorcy, których instalacje nie są wyposażone         
w układy pomiarowo-rozliczeniowe 

40 
       

Razem sprzedaż (w. 04 + 10 + 23 + 29 + 40)  41        

*)    Odbiorcy bez kontroli poboru mocy  
**)   Odbiorcy z kontrolą poboru mocy 
***)  Patrz objaśnienia 



 

Dział 12.  Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia*)  

Wyszczególnienie 
Ilość Wartość 

Średnia cena 
 (kol. 2/ 

kol.1*1000) 
Pozostałe opłaty 

MWh tys. zł zł/MWh tys. zł 

0 1 2 3 4 

Umorzenie praw majątkowych – odnawialne źródła energii  01     

Opłata zastępcza – odnawialne źródła energii 02     

Umorzenie praw majątkowych - kogeneracja na małą skalę i 
elektrociepłownie  gazowe 

03     

Opłata zastępcza – kogeneracja na małą skalę i elektrociepłownie 
gazowe 

04     

Umorzenie praw majątkowych - kogeneracja pozostała 05     

Opłata zastępcza – kogeneracja pozostała 06     

*)  Należy wypełnić w sprawozdaniu za I kwartał 2011 roku; dotyczy danych za poprzedni rok kalendarzowy. 

 
Dział 13.  Liczba umów 

 
Stan na początek okresu 

sprawozdawczego 
Stan na koniec okresu 

sprawozdawczego 

0 1 2 

Liczba umów kompleksowych ( według art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo  energetyczne) 01   

Liczba umów sprzedaży w ramach umowy kompleksowej (według art. 5 ust. 4 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo  energetyczne) 02   

Liczba umów sprzedaży ( według art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo  
energetyczne) 03   

Uwaga: Dane finansowe należy wykazywać w tys. zł z jednym miejscem po przecinku z wyjątkiem  pozycji dotyczących cen i wskaźników, które należy wykazywać 
z dwoma miejscami po przecinku. Przed wypełnieniem należy przeczytać objaśnienia! 

 

..…………………..…………  ..………..…………...........… 

(imię, nazwisko i telefon osoby 
sporządzającej sprawozdanie)  

(imię, nazwisko i telefon osoby  
zatwierdzającej sprawozdanie) 

 


