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OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA URE-C1 
 

Uwagi ogólne 
1. Informacje przedstawione w sprawozdaniu powinny dotyczyć tylko i wyłącznie działalności ciepłowniczej. 

Przez działalność ciepłowniczą należy rozumieć działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, 
przetwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji oraz obrocie ciepłem.  
Działy 1 (kolumna 1) i 7 (kolumny 1, 2, 3, 4) oraz dział 8 dotyczą całej działalności ciepłowniczej przedsię-
biorstwa (koncesjonowanej i niekoncesjonowanej), natomiast działy 1 (kolumna 2), 2, 3, 4, 5, 6 i 7 (kolumny 
5 i 6) dotyczą tylko i wyłącznie działalności koncesjonowanej. 

2. Przedsiębiorstwo prowadzące działalność w wielu jednostkach organizacyjnych wypełnia jeden zbiorczy 
formularz (za wyjątkiem PGE Energia Ciepła S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.)  

3. Dane finansowe w sprawozdaniu należy wykazywać w wartościach netto (bez VAT). 
4. Sprawozdanie powinno być wypełnione z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Miejsca dziesięt-

ne należy oddzielić przecinkiem. 
5. Wszystkie komórki sprawozdania powinny być wypełnione, jeśli informacja nie dotyczy danego przed-

siębiorstwa, wówczas w komórkę należy wpisać „0”.  
6. W metryczce przedsiębiorstwa, w wierszu Numer Identyfikacyjny – REGON należy wpisać 14 cyfr, 

a w przypadku gdy nadany numer jest krótszy (9 cyfr) należy UZUPEŁNIĆ go zerami zaczynając od końca 
już wpisanego numeru. 

7. W metryczce przedsiębiorstwa w wierszu Klasa PKD należy podać tylko jedną, PODSTAWOWĄ klasę 
działalności przedsiębiorstwa według Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

8. W metryczce przedsiębiorstwa w wierszach dotyczących numerów koncesji należy wpisać tylko pierwotne 
numery decyzji koncesyjnych (bez uwzględniania kolejnych zmian). 

   
Lista wybranych kodów form prawnych: 
Kod Nazwa formy prawnej 
01 Organy władzy, administracji rządowej 
02 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 
03 Wspólnoty samorządowe 
06 Sądy i trybunały 
09 Skarb państwa 
15 Spółki partnerskie 
16 Spółki akcyjne 
17 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
18 Spółki jawne 
19 Spółki cywilne 
20 Spółki komandytowe 
21 Spółki komandytowo-akcyjne 
22 Spółki europejskie 
23 Spółki przewidziane przepisami innych ustaw niż ko-

deks handlowy i kodeks cywilny  
24 Przedsiębiorstwa państwowe 
28 Państwowe jednostki organizacyjne 
29 Gminne samorządowe jednostki organizacyjne 
30 Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne 
31 Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 
40 Spółdzielnie 
48 Fundacje 
49 Fundusze 
55 Stowarzyszenia 
60 Organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione 
70 Partie polityczne 
72 Związki zawodowe 
73 Organizacje pracodawców 
76 Samorząd gospodarczy i zawodowy 
79 Oddziały przedsiębiorców zagranicznych 
80 Przedstawicielstwa zagraniczne 
85 Wspólnoty mieszkaniowe 
90 Związki grup producentów rolnych 
99 Bez szczególnej formy prawnej 

 
 
 
 

Lista kodów województw: 
Kod Nazwa województwa 

02 Dolnośląskie 
04 Kujawsko-pomorskie 
06 Lubelskie 
08 Lubuskie 
10 Łódzkie 
12 Małopolskie 
14 Mazowieckie 
16 Opolskie 
18 Podkarpackie 
20 Podlaskie 
22 Pomorskie 
24 Śląskie 
26 Świętokrzyskie 
28 Warmińsko-mazurskie 
30 Wielkopolskie 
32 Zachodniopomorskie 
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Dział 1. Charakterystyka techniczno-
ekonomiczna  przedsiębiorstwa 
w zakresie działalności ciepłowniczej 
 
 
KOLUMNA 1 – dotyczy całej działalności cie-
płowniczej przedsiębiorstwa (koncesjonowanej 
i niekoncesjonowanej) związanej z zaspokoje-
niem własnych potrzeb cieplnych przedsiębior-
stwa jak i zaopatrzeniem w ciepło odbiorców 
zewnętrznych. 

KOLUMNA 2 – dotyczy działalności koncesjo-
nowanej ciepłowniczej, tzn. prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo zarobkowej działalności go-
spodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło 
odbiorców zewnętrznych.  
Uwaga! Do wyliczania poszczególnych (nie za-
ciemnionych) wielkości w tej kolumnie (oprócz 
wierszy 14, 15, 16, 17, 18, 36) należy przyjąć 
zastosowany przez przedsiębiorstwo klucz do 
wyodrębnienia działalności ciepłowniczej konce-
sjonowanej z całej działalności ciepłowniczej 
przedsiębiorstwa.  

 

Wiersz 01 – WZDE – wskaźnik zaangażowania 
w koncesjonowaną działalność ciepłowniczą, obli-
czany według wzoru poniżej. 
  
 

WZDE = 

Całkowite przychody z działalności 
koncesjonowanej ciepłowniczej 

*100 
Całkowite przychody z prowadzonej 

działalności gospodarczej 

Wiersz 02 – należy podać moc zainstalowaną 
cieplną w źródłach ciepła (własnych lub eksploato-
wanych na podstawie umów dzierżawy lub umów 
o podobnym charakterze). Dla ciepłowni i kotłowni 
lokalnej jest to suma mocy znamionowej kotłów 
zainstalowanych w danym źródle ciepła. Dla elek-
trociepłowni i elektrowni moc zainstalowaną okre-
śla się jako maksymalną trwałą moc osiągalną 
cieplną danego źródła ciepła w okresie sprawoz-
dawczym.  

Wiersz 03 – należy podać moc osiągalną cieplną 
źródeł ciepła (własnych lub eksploatowanych na 
podstawie umów dzierżawy lub umów o podobnym 
charakterze), która wynika z dokumentacji tech-
niczno-ruchowej zainstalowanych kotłów 
z uwzględnieniem, potwierdzonych przez Urząd 
Dozoru Technicznego, istotnych zmian parametrów 
ich pracy wpływających na zmianę znamionowej 
mocy cieplnej. Jest to maksymalna moc kotłów 
wyrażona w megawatach [MW], jaką można uzy-
skać podczas normalnej eksploatacji.  

 

Wiersz 04 – należy podać moc cieplną (dotyczy 
tylko własnych źródeł ciepła lub eksploatowanych 
na podstawie umów dzierżawy lub umów o podob-
nym charakterze), która stanowi sumę wierszy: 05, 
06 (powiększony o straty podczas przesyłania) i 07. 

Wiersz 05 – należy podać moc cieplną (dotyczy 
tylko własnych źródeł ciepła lub eksploatowanych 
na podstawie umów dzierżawy lub umów o podob-
nym charakterze), która stanowi, ustaloną na pod-
stawie dokumentacji techniczno-ruchowej, maksy-
malną moc cieplną niezbędną do pokrycia potrzeb 
własnych źródeł ciepła, tj. potrzeb związanych 
z technologią wytwarzania ciepła oraz potrzeb 
związanych z obsługą tej działalności. 

Wiersz 06 – należy podać maksymalną w okresie 
sprawozdawczym moc cieplną zamówioną przez 
odbiorców: 
– pobierających ciepło bezpośrednio ze źródeł 

ciepła (własnych lub eksploatowanych na pod-
stawie umów dzierżawy lub umów o podob-
nym charakterze), 

– zasilanych z sieci ciepłowniczych przedsiębior-
stwa (własnych lub eksploatowanych na pod-
stawie umów dzierżawy lub umów o podob-
nym charakterze), wykazanych w wierszu 18.  

Wiersz 07 – należy podać maksymalną w okresie 
sprawozdawczym moc  cieplną (dotyczy tylko 
własnych źródeł ciepła lub eksploatowanych na 
podstawie umów dzierżawy lub umów o podobnym 
charakterze) przeznaczoną do zużycia własnego na 
inne rodzaje działalności gospodarczej.  

Wiersz 08 – należy podać całkowitą ilość ciepła 
wytworzoną w przedsiębiorstwie w okresie spra-
wozdawczym, łącznie z produkcją ciepła na potrze-
by własne. Uwaga! W odniesieniu do ciepła produ-
kowanego w kogeneracji należy pominąć ciepło 
zużyte na produkcję energii elektrycznej.  

Wiersz 09 – należy podać całkowitą ilość ciepła 
użytkowego wytworzonego w kogeneracji we 
wszystkich jednostkach kogeneracji w przedsię-
biorstwie (niezależnie od tego czy kogeneracja jest 
wysokosprawna czy nie), obliczonego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia  
23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania 
danych podanych na potrzeby korzystania z systemu 
wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku 
potwierdzenia danych dotyczących ilości energii 
elektryczne z wysokosprawnej kogeneracji 
(Dz.U.2019.1851). 

Wiersz 10 – należy podać ilość ciepła wytworzo-
nego w innych procesach technologicznych niż 
produkcja ciepła.  

Wiersz 11 – należy podać ilość ciepła z produkcji 
własnej, łącznie z ciepłem z odzysku,  wykorzysta-
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nego do własnych potrzeb cieplnych przedsiębior-
stwa (łącznie ze stratami ciepła w rurociągach słu-
żących do przesyłania ciepła do własnych obiektów 
dla potrzeb prowadzenia innej działalności gospo-
darczej). Wiersz ten stanowi sumę wierszy 12 i 13.  

Wiersz 12 – należy  podać ilość ciepła wykorzysta-
nego na potrzeby własne źródeł ciepła, tj. na po-
trzeby związane z technologią wytwarzania ciepła 
oraz na potrzeby związane z obsługą tej działalno-
ści (ogrzewanie pomieszczeń, wentylacja itp.). 

Wiersz 13 – należy podać ilość ciepła wykorzysta-
nego na pozostałą działalność gospodarczą (poza 
ciepłowniczą) prowadzoną przez przedsiębiorstwo 
(np. zakłady przemysłowe), tj. zużycie ciepła na 
potrzeby produkcyjno-technologiczne i na potrzeby 
związane z obsługą tej działalności, jak również 
ilość zużytego ciepła dostarczonego do własnych 
zasobów (np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólno-
ty mieszkaniowe, szpitale). 

Wiersz 14 – wypełniają przedsiębiorstwa prowa-
dzące działalność w zakresie przesyłania i dystry-
bucji ciepła. W wierszu tym należy podać wielkość 
strat powstałych podczas przesyłania ciepła siecia-
mi ciepłowniczymi wykazanymi w wierszu 18. 
Straty dotyczą tylko i wyłącznie ciepła przeznaczo-
nego do sprzedaży odbiorcom zewnętrznym, po-
chodzącego zarówno z  produkcji własnej (wraz 
z odzyskiem) jak i z zakupu, bez strat na pokrycie 
potrzeb własnych.  

Wiersz 15 – wypełniają przedsiębiorstwa prowa-
dzące działalność w zakresie przesyłania 
i dystrybucji ciepła. W wierszu tym należy wpisać 
łączną wartość strat (mocy, ciepła i nośnika ciepła) 
ze źródeł własnych jak i obcych, powstałych pod-
czas przesyłania. Wartość strat dotyczy tylko 
i wyłącznie mocy, ciepła i nośnika ciepła prze-
znaczonych do sprzedaży odbiorcom zewnętrz-
nym. Wartość strat należy obliczyć po koszcie 
wytworzenia lub po całkowitym koszcie zakupu. 
Wiersz ten jest sumą wierszy 16 i 17. 

Wiersz 18 – wypełniają przedsiębiorstwa prowa-
dzące działalność w zakresie przesyłania 
i dystrybucji ciepła. Należy podać całkowitą dłu-
gość własnych sieci ciepłowniczych (również eks-
ploatowanych na podstawie umów dzierżawy lub 
umów o podobnym charakterze), łączących źródła 
ciepła z węzłami cieplnymi oraz tzw. sieci niskopa-
rametrowych (zewnętrznych instalacji odbiorczych, 
w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest ich właści-
cielem), określoną jako suma długości rurociągów 
zasilających (bez rurociągów powrotnych). Dłu-
gość sieci dotyczy tylko i wyłącznie rurociągów 
służących do przesyłania  ciepła przeznaczonego do 
sprzedaży odbiorcom zewnętrznym. 

Wiersz 19 – w kolumnie 1 należy podać przeciętną 
roczną liczbę pracowników, w przeliczeniu na 
pełne etaty, zatrudnionych w związku 
z prowadzeniem całej działalności ciepłowniczej. 
W przypadku osób pracujących także przy innych 
rodzajach działalności oraz w odniesieniu do kadry 
zarządzającej należy zastosować wybrany przez 
przedsiębiorstwo klucz podziału. W kolumnie 2 
należy podać przeciętne zatrudnienie związane 
wyłącznie z obsługą działalności w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło odbiorców zewnętrznych. 

Wiersz 20 – w kolumnie 1 należy podać przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto przypadające na 1 
etat w całej działalności ciepłowniczej, nie wlicza-
jąc poza płacowych świadczeń. W kolumnie 2 
należy podać przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto przypadające na 1 etat związane z obsługą 
działalności w zakresie zaopatrzenia w ciepło od-
biorców zewnętrznych. 

Wiersze 21 i 22 – w kolumnie 1 należy podać 
wartość aktywów trwałych brutto (w. 21) i netto 
(w. 22) związanych z całą działalnością ciepłowni-
czą prowadzoną przez przedsiębiorstwo. Dotyczy 
wyłącznie aktywów własnych, a nie dzierżawio-
nych. W kolumnie 2 należy podać wartość akty-
wów trwałych brutto (w. 21) i netto (w. 22) zwią-
zanych z obsługą działalności w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło odbiorców zewnętrznych. 

Wartości aktywów trwałych (brutto i netto) powin-
ny być wykazane według stanu na koniec okresu 
sprawozdawczego.  

Wiersz 23 – w kolumnie 1 należy podać wartość 
aktywów obrotowych (tj. zapasy, należności krót-
koterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótko-
terminowe rozliczenia miedzyokresowe) związa-
nych z całą działalnością ciepłowniczą przedsię-
biorstwa na koniec okresu sprawozdawczego. 
W kolumnie 2 należy podać wartość aktywów 
obrotowych związanych z obsługą działalności 
w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze-
wnętrznych. 

Wiersz 24 – w kolumnie 1 należy podać stan na-
leżności krótkoterminowych (do 12 m-cy) wynika-
jących z prowadzenia całej działalności ciepłowni-
czej przedsiębiorstwa na koniec okresu sprawoz-
dawczego. W kolumnie 2 należy podać stan należ-
ności krótkoterminowych (do 12 m-cy) związanych 
z obsługą działalności w zakresie zaopatrzenia 
w ciepło odbiorców zewnętrznych. 

Wiersz 25 – w kolumnie 1 należy podać wysokość 
opłat z tytułu dzierżawy (lub umów o podobnym 
charakterze) majątku trwałego w okresie sprawoz-
dawczym. W kolumnie 2 należy podać wysokość 
opłat z tytułu dzierżawy (lub umów o podobnym 
charakterze) majątku trwałego związanych z obsłu-
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gą działalności w zakresie zaopatrzenia w ciepło 
odbiorców zewnętrznych. 

Wiersz 26 – w kolumnie 1 należy podać stan zo-
bowiązań ogółem (łącznie z rezerwami na zobo-
wiązania) wynikających z prowadzenia całej dzia-
łalności ciepłowniczej przedsiębiorstwa na koniec 
okresu sprawozdawczego. W kolumnie 2 należy 
podać stan zobowiązań ogółem związanych z ob-
sługą działalności w zakresie zaopatrzenia w ciepło 
odbiorców zewnętrznych. 

Wiersz 27 – w kolumnie 1 należy podać stan zo-
bowiązań krótkoterminowych (do 12 m-cy) wyni-
kających z prowadzenia całej działalności ciepłow-
niczej przedsiębiorstwa na koniec okresu sprawoz-
dawczego. W kolumnie 2 należy podać stan zobo-
wiązań krótkoterminowych (do 12 m-cy) związa-
nych z obsługą działalności w zakresie zaopatrzenia 
w ciepło odbiorców zewnętrznych. 

Wiersze 28 – 31 - w kolumnie 1 należy podać 
koszty i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów dotyczące całej działalności ciepłow-
niczej przedsiębiorstwa. Kosztami i wydatkami 
tymi są  m. in: kary umowne z tytułu wad towarów, 
robót i usług; kary oraz odszkodowania w związku 
z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony 
środowiska wraz z odsetkami. W kolumnie 2 nale-
ży podać koszty i wydatki niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów związane z obsługą działal-
ności w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców 
zewnętrznych. 

Wiersze 32 – 35 – należy wykazać wielkość emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadza-
nych przez przedsiębiorstwo do atmosfery w ciągu 
roku (podać emisję związaną tylko z produkcją 
ciepła). Uwaga! Emisja powinna być podawana 
w tonach/ rok. 

Wierszy tych nie wypełniają przedsiębiorstwa, do 
których stosuje się jednostkowe stawki opłat usta-
lone w zależności od jednostki spalanego paliwa 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2490). 

Wiersz 36 – w kolumnie 2 należy podać rzeczywi-
sty wynik finansowy brutto koncesjonowanej dzia-
łalności ciepłowniczej. 

 

Dział 2, 4 i 5. Sprzedaż ciepła 

Uwagi ogólne do działów 2, 4 i 5. 

Sprzedaż ciepła obejmuje ciepło dostarczone do 
odbiorców i zaliczone do sprzedaży w okresie 
sprawozdawczym.  

Moc zamówioną należy podawać jako średnią 
z okresu sprawozdawczego (średnia arytmetyczna 
z 12 miesięcy). 

W przypadku prowadzenia ryczałtowej sprzedaży 
ciepła należy przeliczyć ilość sprzedaży ryczałtowej 
na ilość ciepła w GJ. 

Przychody ze sprzedaży mocy, ciepła i nośnika oraz  
przychody z przesyłania i dystrybucji, a także 
z przychody z obsługi odbiorców obejmują kwoty 
zafakturowane (bez podatku VAT) dla odbiorców 
ciepła za okres sprawozdawczy. Przychody obej-
mują również przychody sprzedawcy ciepła 
wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 
o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021, 
poz. 2166 ze zm.). 

Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu 
paliw lub energii na własny użytek. (art. 3 pkt 13a 
ustawy - Prawo energetyczne). 

Sprzedaż do odbiorców końcowych (dz. 2 i dz. 4 
wiersz 03) nie obejmuje sprzedaży do przedsię-
biorstw energetycznych celem dalszej odsprzedaży.  

Sprzedaż ciepła obejmuje trzy działy: 

Dział 2. Sprzedaż ciepła bezpośrednio ze źródeł 
(bez udziału własnych sieci przedsiębiorstwa) – 
dotyczy ciepła wytworzonego w źródłach 
i sprzedawanego przedsiębiorstwom dystrybucyj-
nym oraz innym odbiorcom bezpośrednim 
(bez wykorzystywania sieci ciepłowniczej – 
na tzw. płocie). 

Dział 4. Sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczych - 
dotyczy ciepła (pochodzącego z produkcji własnej, 
odzysku i z zakupu) sprzedawanego z sieci cie-
płowniczych (własnych, dzierżawionych lub eks-
ploatowanych na podstawie umów użyczenia czy 
innych umów). Dane w dziale 4 nie mogą zawie-
rać ilości i wartości przedstawionych w dziale 2.  

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo w ramach 
prowadzonej działalności ciepłowniczej świadczy 
usługę przesyłową, polegającą na przesyłaniu ciepła 
do odbiorcy, które zakupił on w innym przedsię-
biorstwie wytwarzającym ciepło (TPA), wówczas 
w dziale 4 w wierszu 02 nie wykazuje tej ilości 
przesyłanego ciepła, natomiast przychody 
ze świadczenia usługi przesyłowej dla tego ciepła, 
wykazuje w wierszu 08 oraz uwzględnia je w wier-
szu 06 łącznie z innymi przychodami z przesyłania 
i dystrybucji.  
 
Dział 5. Sprzedaż ciepła zakupionego (bez 
świadczenia usługi przesyłowej) – czysty obrót. 
Dział ten wypełniają przedsiębiorstwa, które pro-
wadzą tzw. czysty obrót ciepłem. To znaczy od-
sprzedają swoim odbiorcom zakupione ciepło bez 
świadczenia usługi przesyłowej (bez udziału sieci 
ciepłowniczej). 
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Wiersz 04 – wypełniają przedsiębiorstwa zajmują-
ce się wyłącznie obrotem ciepłem.  
 
Dział 3. Zakup ciepła (bez ciepła na po-
trzeby własne) 
 
Dział ten wypełniają przedsiębiorstwa prowadzące 
obrót ciepłem.  

Należy podać zakup ciepła z wyłączeniem ciepła 
kupowanego na zaspokojenie własnych potrzeb 
cieplnych przedsiębiorstwa – ogrzewania oraz po-
trzeb produkcyjnych w przedsiębiorstwach prowa-
dzących również inne rodzaje działalności gospo-
darczej (np. zakłady przemysłowe), jak również 
ciepła zakupionego do ogrzania własnych zasobów 
(np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty miesz-
kaniowe). 
 

Dział 6. Przychody i koszty 
 

Przychody i koszty w dziale 6 powinny dotyczyć 
tylko i wyłącznie ciepła sprzedawanego, zarówno 
własnego jak i zakupionego w celu odsprzedaży, 
bez ciepła zużywanego na potrzeby własne.  

Przychody zalicza się do osiągniętych i  koszty do 
poniesionych w okresie ich wystąpienia, a nie 
w okresie, w którym dokonano zapłaty, czy też 
poniesiono faktyczne wydatki. Za koszty danego 
okresu sprawozdawczego uznaje się te koszty, 
które są związane z przychodami tego okresu. 

Przedsiębiorstwa ciepłownicze podają przychody 
i koszty związane z prowadzoną działalnością kon-
cesjonowaną odpowiednio do zakresu prowadzonej 
działalności (zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo 
energetyczne). 

1. Przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem 
ciepła wypełnia kolumnę 1. W kolumnie tej na-
leży wykazać przychody i koszty związane 
z wytwarzaniem, przetwarzaniem i magazyno-
waniem ciepła, a także sprzedażą, pozyskaniem, 
uzdatnianiem i podgrzewaniem nośnika ciepła.  

2. Przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem 
i dystrybucją ciepła wypełnia kolumnę 2. 

3. Przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem cie-
płem wypełnia kolumnę 3. 

4. Przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem 
oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wypełnia 
kolumny 1 i 2. 

5. Przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem, 
przesyłaniem i dystrybucją oraz obrotem cie-
płem wypełnia kolumny 1, 2 i 3. 

6. Przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem 
i dystrybucją oraz obrotem ciepłem wypełnia 
kolumnę 2 i 3. 

7. Przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem 
i obrotem ciepłem wypełnia kolumny 1 i 3. 

Przychody ogółem z działalności ciepłowniczej 
koncesjonowanej (wiersz 01) są to przychody 
z podstawowej działalności operacyjnej powięk-
szone o przychody z pozostałej działalności opera-
cyjnej ciepłowniczej – dotyczące obsługi odbior-
ców, przychody finansowe oraz zyski nadzwyczaj-
ne z tej działalności. 

Przychody ze sprzedaży (wiersz 02) stanowią: 

Kolumna 1  Przychody z działalności wytwórczej: 
- opłaty za moc i ciepło należne od odbiorców 

ciepła, odniesione do mocy zamówionej i ciepła 
wytworzonego we własnych źródłach, 

- opłaty za nośnik ciepła i uzupełnianie wody 
sieciowej pochodzącej z własnych źródeł. 

Kolumna 2  Przychody z działalności przesyłowej 
i dystrybucyjnej stanowią opłaty stałe i zmienne za 
usługi przesyłowe.  

Kolumna 3  Przychody z obrotu obejmują uzyska-
ne od odbiorców opłaty za moc, ciepło, nośnik 
ciepła oraz usługę przesyłową zakupione z ze-
wnątrz oraz przychody z obsługi odbiorców. 

Koszty ogółem z działalności ciepłowniczej konce-
sjonowanej (wiersz 03) obejmują całość kosztów 
poniesionych w roku sprawozdawczym związanych 
z prowadzoną działalnością oraz koszty pozostałej 
działalności operacyjnej, koszty finansowe oraz 
straty nadzwyczajne związane z tą działalnością. 

Przy podziale kosztów należy uwzględnić nie tylko 
koszty bezpośrednie związane z działalnością kon-
cesjonowaną, ale również koszty ogólne w części 
w jakiej dotyczą tej działalności, zgodnie ze stoso-
waną w przedsiębiorstwie metodą podziału kosz-
tów. 

Koszty stałe 

Do kosztów stałych powinny być zaliczone te ro-
dzaje kosztów, których wysokość nie zależy od 
ilości wytwarzanego lub dostarczanego ciepła, 
a w szczególności: 
- amortyzacja, 
- wynagrodzenia, 
- narzuty do płac, 
- usługi remontowe, 
- usługi transportowe (bez transportu paliw), 
- materiały do remontów i konserwacji, 

 
- koszty zakupu ciepła w celu odsprzedaży 

i na pokrycie strat przesyłowych (koszty mo-
cy, części stałej zakupionej usługi przesyłowej 
i koszty obsługi odbiorców) – wiersz 09 ko-
lumna 3 dział 6, 
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- podatki, 
- czynsze, 
- koszty dzierżawy (wynikające z poniesionych 

opłat z tytułu dzierżawy majątku trwałego lub 
umów o podobnym charakterze), 

- szkolenia, delegacje, 
- prace badawcze, studialne, ekspertyzy, 
- inne koszty, których wysokość nie zależy od 

ilości wytwarzanego lub dostarczanego ciepła. 

W kosztach stałych, w wierszach 07 i 08 - powinny 
być ujęte dane dotyczące wynagrodzeń i świadczeń 
również na rzecz organów zarządczych przedsię-
biorstwa w części w jakiej dotyczą działalności 
koncesjonowanej. 

Koszty zmienne 

Do kosztów zmiennych powinny być zaliczone te 
rodzaje kosztów, których wysokość zależy od ilości 
wytwarzanego lub dostarczanego ciepła, 
a w szczególności: 
- paliwa technologiczne, 
- transport paliw, 
- transport i składowanie odpadów palenisko-

wych, 
- energia elektryczna, 
- woda i odprowadzanie ścieków, 
- uzdatnianie wody do napełniania i uzupełniania 

ubytków nośnika ciepła w sieciach ciepłowni-
czych i instalacjach odbiorczych centralnego 
ogrzewania, 

- koszty zakupu ciepła w celu odsprzedaży 
i na pokrycie strat przesyłowych (koszty cie-
pła, nośnika i części zmiennej zakupionej usłu-
gi przesyłowej) – wiersz 17 kolumna 3 
dział 6, 

- opłaty za korzystanie ze środowiska (bez opłat 
karnych), 

- inne koszty, których wysokość zależy od ilości 
wytwarzanego lub dostarczanego ciepła. 

 

Dział 7. Paliwa 
 
Uwaga! W dziale 7 należy podawać tylko paliwo 
podstawowe dla poszczególnych źródeł. W przy-
padku stosowania tzw. paliwa „rozpałkowego” 
należy podać tylko następujące dane dotyczące 
tego paliwa: zużycie paliwa, energię paliwa, 
koszt zużytego paliwa. Natomiast produkcja 
ciepła, sprzedaż ciepła z własnej produkcji oraz 
przychody odpowiadające tej sprzedaży powin-
ny zostać doliczone i wykazane razem z paliwem 
podstawowym. Również w przypadku spalania, 
poza paliwem podstawowym, innych paliw 
w kotłach rezerwowych, dział 7 należy wypełnić 
tak samo jak w przypadku paliwa „rozpałkowe-
go”. 
 Gdy przedsiębiorstwo spala w swoich źródłach 
różne paliwa, wówczas w dziale 7 podaje  
wszystkie dane dotyczące każdego paliwa osob-

no. Wiersze z indeksem a (od 01a do 15a) – wy-
pełniają dodatkowo przedsiębiorstwa wytwarzające 
ciepło w jednostkach kogeneracji. Wszystkie dane 
w tych wierszach powinny uwzględniać informacje 
dotyczące całkowitego ciepła wytworzonego 
w kogeneracji, w tym również informacje dotyczą-
ce wytwarzania ciepła w kotłach szczytowych lub 
innych pracujących w tej samej jednostce wy-
twórczej (zgodnie z treścią koncesji na wytwarza-
nie ciepła WCC).  
 
Wiersz 07 – Biomasa – ulegająca biodegradacji 
część produktów, odpadów lub pozostałości pocho-
dzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje 
roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych dzia-
łów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, 
przetworzonej biomasy, w szczególności w postaci 
brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ule-
gającej biodegradacji część odpadów przemysło-
wych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do prze-
twarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków, w szczególności 
osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpa-
dach w zakresie kwalifikowania części energii 
odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów 
w tym biomasa pochodząca z upraw energetycz-
nych, a także odpady lub pozostałości z produkcji 
rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produk-
ty (art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odna-
wialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1378 ze zm.). 

 
Wiersze 08 – 10 – Biogaz – gaz uzyskany z bioma-
sy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów 
zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków 
oraz składowisk odpadów, w tym również gaz 
otrzymywany w procesie fermentacji metanowej 
surowców rolniczych, produktów ubocznych rol-
nictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzę-
cych, produktów ubocznych, odpadów lub pozosta-
łości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolni-
czego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej 
zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane 
jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozy-
skanego z surowców pochodzących ze składowisk 
odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym 
zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa 
rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony 
rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych 
rodzajów osadów i ścieków (art. 2 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii). 
 
Wiersz 11 – należy podać informacje o pozostałych 
odnawialnych źródłach energii (innych niż wymie-
nione w wierszach 07–10) zgodnie z definicją 
w art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii. 
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Wiersz 12 – są to odpady z gospodarstw domo-
wych oraz lokali handlowych i usługowych, w tym 
odpady szpitalne. 

Wiersz 13 – są to odpady stałe i ciekłe z przemy-
słu, pochodzenia nieorganicznego (np. siarka, fos-
for itp.). 

Wiersz 14 – należy podać informację o pozostałych 
rodzajach paliw wykorzystywanych do produkcji 
ciepła, nie wymienionych w wierszach 01-13 (koks, 
gaz koksowniczy, gaz rafineryjny, gaz propan-
butan, gaz z odmetanowania kopalń, energia elek-
tryczna). 
 
Kolumna 1 – zużycie paliwa dotyczy wyłącznie 
produkcji ciepła; należy je określić na podstawie 
ilości faktycznie zużytego paliwa w okresie spra-
wozdawczym. Zużycie paliwa w wierszach od 01 
do 04 należy podawać w tonach, w wierszach 05 
i 06 w  tys. m3.  

Kolumna 2 – energię paliwa należy wyliczyć wg 
wzoru: 

                        B x QP 
          QB = -------------------------------------------- 
              1000 (przy tonach i tys. m3) 
 
gdzie: 
QB – energia chemiczna paliwa  [GJ], 
B  –  ilość paliwa zużytego na produkcję  

ciepła  [tony, tys. m3], 
QP - średnia wartość opałowa  [kJ/kg, kJ/m3]. 

 

Uwaga! Przy obliczaniu energii chemicznej za-
wartej w paliwie gazowym, ze względu na za-
chowanie ciągłości danych i porównywalność 
sprawozdań, należy nadal uwzględniać wartość 
opałową paliwa. 

W przypadku wytwarzania ciepła w kogeneracji 
z energią elektryczną do wyliczenia energii che-
micznej paliwa przeznaczonego do produkcji ciepła 
należy zastosować metodę podziału stosowaną 
w przedsiębiorstwie. 

Kolumna 3 – należy podać koszt paliwa zakupio-
nego zużytego do produkcji ciepła (wykazanego 
w kolumnie 1). Do kosztu zakupionego paliwa 
należy doliczyć również koszty jego transportu. 
Koszt ten powinien odpowiadać produkcji ciepła 
wykazanej w kolumnie 4. 

Kolumna 4 – należy podać ilość ciepła wytworzo-
ną w przedsiębiorstwie z każdego rodzaju paliwa 
w okresie sprawozdawczym, łącznie z potrzebami 
własnymi. Suma z wierszy 01-14 w tej kolumnie 
powinna być równa wierszowi 08 kolumna 1 
w dziale 1. 

Kolumna 5 – należy podać całkowitą ilość  ciepła 
sprzedanego odbiorcom, wytworzonego we wła-
snym zakresie przy wykorzystaniu danego paliwa 
w okresie sprawozdawczym.  

Kolumna 6 – należy podać przychody ze sprzedaży 
ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła ale bez przy-
chodów z działalności przesyłowej i dystrybu-
cyjnej) wykazanego w  kolumnie 5.  
 
Dział 8. Inwestycje związane z moderni-
zacją, rozwojem i ochroną środowiska 

 

Przedsiębiorstwo powinno wykazać całość, ponie-
sionych w okresie sprawozdawczym, nakładów 
inwestycyjnych na modernizację, rozwój oraz 
ochronę środowiska dotyczących tylko działalno-
ści ciepłowniczej. W przypadku elektrowni i elek-
trociepłowni należy podać wielkość nakładów in-
westycyjnych związanych tylko z działalnością 
ciepłowniczą. 

Informacje powinny być przedstawione w podziale 
na inwestycje w wytwarzanie (źródła ciepła) – 
kolumna 1 oraz w przesyłanie i dystrybucję (sieci 
ciepłownicze) – kolumna 2. 

 

 


	KOLUMNA 2 – dotyczy działalności koncesjonowanej ciepłowniczej, tzn. prowadzonej przez przedsiębiorstwo zarobkowej działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło odbiorców zewnętrznych.
	Uwaga! Do wyliczania poszczególnych (nie zaciemnionych) wielkości w tej kolumnie (oprócz wierszy 14, 15, 16, 17, 18, 36) należy przyjąć zastosowany przez przedsiębiorstwo klucz do wyodrębnienia działalności ciepłowniczej koncesjonowanej z całej działa...
	Dział 2, 4 i 5. Sprzedaż ciepła
	Dział 6. Przychody i koszty
	QB = --------------------------------------------

