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INFORMACJA DODATKOWA  

Tab. 1. Zestawienie podmiotów, od których została zakupiona energia elektryczna w roku 2014  

Lp. 
Nazwa 

sprzedawcy 

Zakup energii elektrycznej w MWh: 

zakup łączny 

w tym: 
zakup na użytek  własny 
w tym: 

zakup na potrzeby  
wytwarzania, 
przesyłania lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

energia 
elektryczna 
zakupiona do 
dalszej 
odsprzedaży  

w celu zużycia 
jako odbiorca 
końcowy 

w celu 
udostępnienia 
(np. refaktury) 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6)+(7) (4) (5) (6) (7) 

1.       
2.       
…       

RAZEM       

 
Tab. 2. Zestawienie podmiotów, od których została zakupiona energia elektryczna w okresie od dnia 
1 stycznia 2015 r. do dnia 3 kwietnia 2015 r.  

Lp. 
Nazwa 

sprzedawcy 

Zakup energii elektrycznej w MWh: 

zakup łączny 

w tym: 
zakup na użytek  własny 
w tym: 

zakup na potrzeby  
wytwarzania, 
przesyłania lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

energia 
elektryczna 
zakupiona do 
dalszej 
odsprzedaży  

w celu zużycia 
jako odbiorca 
końcowy 

w celu 
udostępnienia 
(np. refaktury) 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6)+(7) (4) (5) (6) (7) 

1.       
2.       
…       

RAZEM       

 
Tab. 3. Zakup energii elektrycznej na rynku bilansującym lub od przedsiębiorstw świadczących usługę bilansowania 
handlowego w roku 2014  

Lp. 
Nazwa 

sprzedawcy 

Zakup energii elektrycznej w MWh: 

zakup łączny 

w tym: 
zakup na użytek  własny 
w tym: 

zakup na potrzeby  
wytwarzania, 
przesyłania lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

energia 
elektryczna 
zakupiona do 
dalszej 
odsprzedaży  

w celu zużycia 
jako odbiorca 
końcowy 

w celu 
udostępnienia 
(np. refaktury) 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6)+(7) (4) (5) (6) (7) 

1.       
2.       
…       

RAZEM       
 

Tab. 4 Zakup energii elektrycznej z rynku bilansującego lub od przedsiębiorstw świadczących usługę bilansowania 
handlowego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 3 kwietnia 2015 r.  

Lp. 
Nazwa 

sprzedawcy 

Zakup energii elektrycznej w MWh: 

zakup łączny 

w tym: 
zakup na użytek  własny 
w tym: 

zakup na potrzeby  
wytwarzania, 
przesyłania lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

energia 
elektryczna 
zakupiona do 
dalszej 
odsprzedaży  

w celu zużycia 
jako odbiorca 
końcowy 

w celu 
udostępnienia 
(np. refaktury) 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6)+(7) (4) (5) (6) (7) 

1.       
2.       
…       

RAZEM       
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Tab. 5. Zakup energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz Giełdzie Papierów Wartościowych z terminem 
dostawy energii elektrycznej w roku 2014  

Lp. 

Nazwa 
sprzedawcy / 

Domu 
maklerskiego 

Zakup energii elektrycznej w MWh: 

zakup łączny 

w tym: 
zakup na użytek  własny 
w tym: 

zakup na potrzeby  
wytwarzania, 
przesyłania lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

energia 
elektryczna 
zakupiona do 
dalszej 
odsprzedaży  

w celu zużycia 
jako odbiorca 
końcowy 

w celu 
udostępnienia 
(np. refaktury) 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6)+(7) (4) (5) (6) (7) 

1.       
2.       
…       

RAZEM       

 
 

Tab. 6 Zakup energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz Giełdzie Papierów Wartościowych z terminem 
dostawy energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 3 kwietnia 2015 r.  

Lp. 

Nazwa 
sprzedawcy / 

Domu 
maklerskiego 

Zakup energii elektrycznej w MWh: 

zakup łączny 

w tym: 
zakup na użytek  własny 
w tym: 

zakup na potrzeby  
wytwarzania, 
przesyłania lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

energia 
elektryczna 
zakupiona do 
dalszej 
odsprzedaży  

w celu zużycia 
jako odbiorca 
końcowy 

w celu 
udostępnienia 
(np. refaktury) 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6)+(7) (4) (5) (6) (7) 

1.       
2.       
…       

RAZEM       

 
Tab. 7 Koszt zakupu energii elektrycznej w roku 2014 

Lp. Nazwa sprzedawcy 

Koszt zakupu energii elektrycznej w zł  

koszt łączny 

w tym: 

koszt zakupu  na użytek  własny 
w tym: 

koszt zakupu na 
potrzeby  
wytwarzania, 
przesyłania lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

koszt zakupu 
energii 
elektrycznej 
przeznaczonej 
do  dalszej 
odsprzedaży  

w celu zużycia 
jako odbiorca 
końcowy 

w celu 
udostępnienia 
(np. refaktury) 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6)+(7) (4) (5) (6) (7) 

1.       
2.       
…       

RAZEM      

 
Tab. 8. Koszt zakupu energii elektrycznej na rynku bilansującym lub od przedsiębiorstw świadczących usługę 
bilansowania handlowego w roku 2014   

Lp. Nazwa sprzedawcy 

Koszt zakupu energii elektrycznej w zł  

koszt łączny 

w tym: 

koszt zakupu  na użytek  własny 
w tym: 

koszt zakupu na 
potrzeby  
wytwarzania, 
przesyłania lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

koszt zakupu 
energii 
elektrycznej 
przeznaczonej 
do  dalszej 
odsprzedaży  

w celu zużycia 
jako odbiorca 
końcowy 

w celu 
udostępnienia 
(np. refaktury) 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6)+(7) (4) (5) (6) (7) 

1.       
2.       
…       

RAZEM      
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Tab. 9. Koszt zakup energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz Giełdzie Papierów Wartościowych 
z terminem dostawy w roku 2014   

Lp. 
Nazwa sprzedawcy 

/ Domu 
maklerskiego 

Koszt zakupu energii elektrycznej w zł  

koszt łączny 

w tym: 

koszt zakupu  na użytek  własny 
w tym: 

koszt zakupu na 
potrzeby  
wytwarzania, 
przesyłania lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

koszt zakupu 
energii 
elektrycznej 
przeznaczonej 
do  dalszej 
odsprzedaży  

w celu zużycia 
jako odbiorca 
końcowy 

w celu 
udostępnienia 
(np. refaktury) 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6)+(7) (4) (5) (6) (7) 

1.       
2.       
…       

RAZEM      

 
Tab. 10. Koszt dystrybucji energii elektrycznej zakupionej w roku 2014  

Lp. Nazwa sprzedawcy 

Koszt dystrybucji energii elektrycznej w zł  

koszt łączny 

w tym: 

koszt  dystrybucji od zakupionej 
energii elektrycznej, na użytek  
własny 
w tym: 

koszt dystrybucji 
energii 
elektrycznej 
zakupionej na 
potrzeby  
wytwarzania, 
przesyłania lub 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

koszt 
dystrybucji 
energii 
elektrycznej 
zakupionej 
w celu  dalszej 
odsprzedaży  

w celu zużycia 
jako odbiorca 
końcowy 

w celu 
udostępnienia 
(np. refaktury) 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6)+(7) (4) (5) (6) (7) 

1.       
2.       
…       

RAZEM      

 
 

Tab. 13. Informacje dotyczące wartości produkcji* ogółem w roku 2014 

Wyszczególnienie kwota Jednostka 

1. 
Całkowita wartość produkcji  w ramach działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa, w tym w zakresie:  
 PLN 

1a. wydobywania węgla kamiennego lub rud metali nieżelaznych  PLN 

1b. produkcji wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem produkcji mebli  PLN 

1c. produkcji papieru i wyrobów z papieru  PLN 

1d. produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych  PLN 

1e. produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  PLN 

1f. produkcji szkła i wyrobów ze szkła  PLN 

1g. produkcji ceramicznych materiałów budowlanych  PLN 

1h. produkcji metali  PLN 

1i. 
produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych 

elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych 
 PLN 

1j. produkcji żywności  PLN 

1k. pozostałe rodzaje działalności   PLN 

*przez wartość produkcji rozumieć należy przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów 

i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o kwoty dotacji do produktu (por. art. 9a ust. 1a4 ustawy – Prawo 

energetyczne).   
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OPIS METODOLOGII OKREŚLENIA ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAKUPIONEJ NA WŁASNY UŻYTEK 

W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 3 KWIETNIA 2015 R. 
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