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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
  

Numer identyfikacyjny - REGON 
  

 
 

Ankieta dotycząca informacji o rynku 
gazu ziemnego 

 
za rok 2008 

Urząd Regulacji Energetyki 
ul. Chłodna 64 
00-872 Warszawa 
 

e-mail: 
spr.dpk@ure.gov.pl 

 
 
 
 

 
1. Całkowite dostawy gazu ziemnego 

 
Dostawy Produkcja 

całkowite dostawy * 
[mld m³] 

szczytowe ** 
[mln m³/dobę] 

Całkowita 
 [mld m³] 

dzienna zdolność 
produkcyjna 

[mln m³/dobę] 

    
    
* wydobycie +import – eksport + zmiana zapasów 
** maksymalne dzienne dostawy gazu w roku 
 
2. Struktura dostaw gazu ziemnego  
 

Wyszczególnienie Ilość 
[w mln m3] 

Import, w tym:  
        - Kontrakt „jamalski”           
        - pozostały import / kraj pochodzenia 
          a) 
          b) 
          … 

 

Nabycie wewnątrzwspólnotowe / kraj pochodzenia 
          a)  
          b) 
          … 

 

Wydobycie własne  
Magazyny gazu (zmiana zapasów)*  
Zakup ze źródeł krajowych (dostawy do PGNiG S.A. od krajowych dostawców) 
         a) 
         b) 
         … 

 

*  - „+” – wzrost zapasów,  „-” – zmniejszenie zapasów 
 

3. Wydobycie gazu 
 

zdolności wydobywcze  
[mld m³/rok] 

zdolności wydobywcze  
[mln m³/doba] 
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4. Struktura sprzedaży PGNiG S.A. [mln m3] 
 
 

Wyszczególnienie Ilość Liczba 
odbiorców 

 
RAZEM   
1. Odbiorcy hurtowi*, z tego   
   z Grupy kapitałowej PGNiG   
   spoza Grupy kapitałowej PGNiG    
2.  OSP – (OGP Gaz-System S.A.)   
3.    OSD   
4. Eksport   
5. Odbiorcy końcowi - Przemysł, z tego   

Zakłady azotowe   
Elektrownie i elektrociepłownie   
Ciepłownie   
Inni mali odbiorcy (o zużyciu do 1 mln m3/rok)   

       Inni średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m3do 25 mln m3 /rok)   
Inni duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3 /rok)   

6. Odbiorcy końcowi - handel i usługi, z tego   
Mali odbiorcy (o zużyciu do 1 mln m3/rok)   

       Średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m3do 25 mln m3 /rok)   
Duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3 /rok)   

7. Gospodarstwa domowe    
* Odbiorcy kupujący w celu dalszej odsprzedaży 
 
5. Sprzedaż gazu  
 
 

Sprzedaż gazu 
 

Ilość  
 

Taryfowa[mln m3] 
 

 

Pozataryfowa[mln m3] 
 

 

Sprzedaż gazu CNG [mln m3]  

Sprzedaż gazu LNG  
- do dalszej odsprzedaży [ t ] 
- do odbiorców końcowych [ t ] 
 

 

 
6. Potrzeby własne, straty różnica bilansowa 
 

Wyszczególnienie Ilość 

Zużycie własne [mln m3] 
 

Straty [mln m3] 
 

Różnica bilansowa [mln m3] 
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7. W formie opisowej w postaci odrębnego załącznika proszę przedstawić zadania 
inwestycyjne w zakresie: 
 

- Wydobycia: 
     a) prace poszukiwawcze: 
 - w kraju,  
 - zagranicą,  
     b) eksploatacja nowych złóż gazu: 
 - lokalizacja/zdolności wydobywcze, 
            - poniesione nakłady i osiągnięte efekty. 
 

- Importu / eksportu  gazu, w tym LNG: 
     a) planowane, 
     b) zatwierdzone, 
     c) w trakcie realizacji,  
  - stan zaawansowania prac, 
  - poniesione nakłady i osiągnięte efekty. 
 

8. Poziom zużycia (w MToe i mld m³, w 0°C) oraz wartość oczekiwana popytu na następne 3  
lata oraz perspektywy dziesięcioletnie na lata 2009-2019. 
 

9. Poziom dostaw gazu (w MToe i mld m³, 0°C) oraz wartości oczekiwane w horyzoncie  
2009-2019.   

10. Bilans zapotrzebowania i dostaw na rynek krajowy w roku 2009, 2010, 2011 (w MToe i 
mld m³, 0°C). 
 

11. Dostępna produkcja oraz import (w Mtoe i mld m³). 
 

12. Zakres kontraktów długoterminowych na dostawy gazu ziemnego ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu ich obowiązywania, wyłączając informacje stanowiące tajemnicę 
handlową. 
 

13. Ogólna charakterystyka dokonanych osiągnięć w odniesieniu do dwustronnych relacji z 
krajami trzecimi, które produkują, eksportują lub transportują gaz ziemny, uwzględniająca 
postęp rynkowej integracji, handel gazem oraz dostęp do infrastruktury sieciowej w tych 
państwach. 
 

14. Wpływ działań w zakresie środków bezpieczeństwa zgodnie z Artykułem 3 i 4 dyrektywy 
2004/67/WE na Spółkę. 
 
 

 
 
 
 
 

  

imię, nazwisko osoby, która 
sporządziła sprawozdanie 
nr telefonu, adres e-mail 

miejscowość i data podpis osoby działającej w 
imieniu sprawozdawcy 

 
 
UWAGI: 
gaz ziemny – gaz ziemny wysokometanowy oraz zaazotowany w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy 
o cieple spalania 39,5 MJ/m3 
m3 (metr sześcienny normalny) – jednostka rozliczeniowa oznaczająca ilość suchego gazu zawartą w objętości 
1 m3  przy ciśnieniu 101,325kPa i temperaturze 0oC. 


