
ZAŁĄCZNIK Nr 4

w celu zużycia jako 

odbiorca końcowy 

na potrzeby wytwarzania, 

przesyłu i dystrybucji 

energii elektrycznej 

przeznaczona do 

dalszej odsprzedaży

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

1.                                -      

2.                                -      

…                                -      

-                            -                                          -                                                  -                                            

w celu zużycia jako 

odbiorca końcowy 

na potrzeby wytwarzania, 

przesyłu i dystrybucji 

energii elektrycznej 

przeznaczona do 

dalszej odsprzedaży

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

1.                                -      

2.                                -      

…                                -      

-                            -                                          -                                                  -                                            

Tab. 2a Zakup energii elektrycznej z rynku bilansującego (od PSE S.A.) oraz od przedsiębiorstw świadczących Przedsiębiorstwu usługę bilansowania handlowego w 2015 r. 

w celu zużycia jako 

odbiorca końcowy 

na potrzeby wytwarzania, 

przesyłu i dystrybucji 

energii elektrycznej 

dostarczona do 

odbiorców końcowych 

w ramach bilansowania 

handlowego *

dostarczona do odbiorców 

końcowych (w ramach 

umów na sprzedaż energii 

elektrycznej)

przeznaczona do 

dalszej 

odsprzedaży 

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

(7)+(8)
(4) (5) (6) (7) (8)

1.                                -      

2.                                -      

…                                -      

-                            -                                          -                                                  -                                            -                                                    -                            

Tab. 2b Koszt zakupu energii elektrycznej z rynku bilansującego (od PSE S.A.) oraz od przedsiębiorstw świadczących Przedsiębiorstwu usługę bilansowania handlowego w 2015 r. 

w celu zużycia jako 

odbiorca końcowy 

na potrzeby wytwarzania, 

przesyłu i dystrybucji 

energii elektrycznej 

dostarczona do 

odbiorców końcowych 

w ramach bilansowania 

handlowego *

dostarczona do odbiorców 

końcowych (w ramach 

umów na sprzedaż energii 

elektrycznej)

przeznaczona do 

dalszej 

odsprzedaży 

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

(7)+(8)
(4) (5) (6) (7) (8)

1.                                -      

2.                                -      

…                                -      

-                            -                                          -                                                  -                                            -                                                    -                            

w tym:

[MWh]

(2)

* ilość energii elektrycznej sprzedanej do odbiorców końcowych jako podmiot odpowiedzialny za ich bilansowanie handlowe (tzw. POB). 

[MWh]

Tab. 1b. Przychód ze sprzedaży w 2015 r. energii elektrycznej podmiotom wskazanym w tabeli 1a (tj. w celu dalszej odsprzedaży ). 

L.p. Nazwa nabywcy
Sprzedaż łączna

w tym:

[zł]

 Razem

Tab. 1a. Zestawienie podmiotów, którym sprzedana została w 2015 r. energia elektryczna w celu jej dalszej odsprzedaży.

L.p. Nazwa nabywcy
Sprzedaż łączna

* wartość zakupu energii elektrycznej przeznaczonej na sprzedaż do odbiorców końcowych jako podmiot odpowiedzialny za ich bilansowanie handlowe (tzw. POB).

(2)

L.p. Nazwa sprzedawcy
Zakup łączny

w tym:

[zł]

(2)

 Razem

 Razem

 Razem

(2)

L.p. Nazwa sprzedawcy
Zakup łączny

w tym:



Tab. 3a Zakup energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., z dostawą energii elektrycznej w 2015 r.

w celu zużycia jako 

odbiorca końcowy 

na potrzeby 

wytwarzania, przesyłu i 

dystrybucji energii 

elektrycznej 

dostarczona do odbiorców 

końcowych 

przeznaczona do 

dalszej 

odsprzedaży 

w celu zużycia 

jako odbiorca 

końcowy 

na potrzeby wytwarzania, 

przesyłu i dystrybucji 

energii elektrycznej 

dostarczona do 

odbiorców 

końcowych 

przeznaczona do dalszej 

odsprzedaży 

(1) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(

10)+(11)+(12)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.                                              -      

2.                                              -      

…                                              -      

                                             -                                                           -                                                     -                                                             -                                     -                                          -                                                          -                                     -                                                               -      

Tab. 3b Koszt zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., z dostawą energii elektrycznej w 2015 r.

w celu zużycia jako 

odbiorca końcowy 

na potrzeby 

wytwarzania, przesyłu i 

dystrybucji energii 

elektrycznej 

dostarczona do odbiorców 

końcowych 

przeznaczona do 

dalszej 

odsprzedaży 

w celu zużycia 

jako odbiorca 

końcowy 

na potrzeby wytwarzania, 

przesyłu i dystrybucji 

energii elektrycznej 

dostarczona do 

odbiorców 

końcowych 

przeznaczona do dalszej 

odsprzedaży 

(1) (3) (4)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(

10)+(11)+(12)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.                                              -      

2.                                              -      

…                                              -      

                                             -                                                           -                                                     -                                                             -                                     -                                          -                                                          -                                     -                                                               -      

w tym:

w tym:

[MWh]

[zł]

(2)

L.p.
Zakup łączny

Data zawarcia 

transakcji na 

dostawę energii 

elektrycznej 

(rok)

Data zawarcia 

transakcji na 

dostawę energii 

elektrycznej 

(rok)

Zakup łączny

transakcje z terminem dostawy w okresie od 01.01.2015 r. do 03.04.2015 r., w tym 

transakcje z terminem dostawy w okresie od 01.01.2015 r. do 03.04.2015 r., w tym 

Nazwa domu 

maklerskiego/ 

towarowego domu 

maklerskiego/zakup 

bezpośredni

transakcje z terminem dostawy w okresie od 04.04.2015 r. do 31.12.2015 r.,  w tym

 Razem

Nazwa domu 

maklerskiego/ 

towarowego domu 

maklerskiego/zakup 

bezpośredni

(2)

transakcje z terminem dostawy w okresie od 04.04.2015 r. do 31.12.2015 r.,  w tym

 Razem

L.p.



Tab. 4 Realizacja obowiązków z tytułu zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. we własnym imieniu (jako odbiorca końcowy), w 2015 r. (tj. z terminem dostawy w roku 2015)

Lp. Jedn.

1. MWh

2. MWh

3. zł

4. zł

5. MWh

6. zł

7. MWh

8. zł

9. MWh

10. zł

11. toe

12. zł

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych do dnia 30 czerwca 2016 r. świadectw 

pochodzenia z kogeneracji (fioletowych) 
Kwota uiszczonej  do dnia 30 czerwca 2016 r. opłaty zastępczej (dot. obowiązku fioletowego) 

OBOWIĄZEK CHP - ŻÓŁTY

OBOWIĄZEK CHP - FIOLETOWY

OBOWIĄZEK CHP - CZERWONY

OBOWIĄZEK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

-                                                                                               

-                                                                                               

transakcje z terminem dostawy w okresie od 

04.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych do dnia 30 czerwca 2016 r. świadectw 

pochodzenia z kogeneracji (czerwonych) 
Kwota uiszczonej do dnia 30 czerwca 2016 r. opłaty zastępczej (dot. obowiązku czerwonego) 

-                                                                                               

-                                                                                               

-                                                                                               

-                                                                                               

-                                                                                               

-                                                                                               

-                                                                                               

-                                                                                               

OBOWIĄZEK OZE

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

Kwota uiszczonej  do dnia 31 marca 2016 r. opłaty zastępczej 

Kwota uiszczonej w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. opłaty 

zastępczej 

Kwota uiszczonej do dnia 31 marca 2016 r. opłaty zastępczej 

(Podpis Przedsiębiorcy / Pełnomocnika)

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych do dnia 30 czerwca 2016 r. świadectw 

pochodzenia z kogeneracji (żółtych)

Kwota uiszczonej  do dnia 30 czerwca 2016 r. opłaty zastępczej (dot. obowiązku żółtego)

transakcje z terminem dostawy w okresie od 

01.01.2015 r. do 03.04.2015 r. 
Wyszczególnienie

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych do dnia 31 marca 2016 r. świadectw 

pochodzenia

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych  w terminie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do 

dnia 30 czerwca 2016 r. świadectw pochodzenia

Ilość energii pierwotnej wynikająca z umorzonych do dnia 31 marca 2016 r. świadectw 

efektywności energetycznej

Razem rok 2015


