
 

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                             www.gov.pl/klimat 

Nazwa jednostki sprawozdawczej 

 

G-11g 

Sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii 

standardowych odbiorców końcowych 

Agencja Rynku Energii S.A. 

Portal sprawozdawczy ARE 

www.are.waw.pl 

Numer identyfikacyjny - REGON 

 

a)  za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. 

b)  za okres od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. 

c)  za rok 2023 

Termin przekazania zgodnie z PBSSP2023 

a) do dnia 20 lipca 2023 r. - za okres od 01.01.2023 r. 

do 30.06.2023 r.  

b) do dnia 1 lutego 2023 r. - za okres od 01.07.2023 r. 

do 31.12.2023 r.  

c) do dnia 1 lutego 2024 r. - za rok 2023 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej 

ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). 

Dział 1. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy kompleksowe  

Grupy odbiorców 

Liczba 

odbiorców 

Łączne 
zużycie gazu 

w danym 

półroczu  

(w 

przypadku 
danych 

rocznych - w 

danym roku) 

Średnia 
wielkość             

mocy 

umownej 

Średnia cena 

sprzedanego 

gazu z 

abonamentem  

(bez opłat             
z kol. 5 i 6) 

Średnia opłata 

jednostkowa                      

za przesyłanie/ 

dystrybucję             

(bez opłat              

z kol. 6) 

Podatki, opłaty, obciążenia i należności 

Łączna średnia cena gazu ziemnego 

wysokometanowego płacona przez odbiorcę 

końcowego 
Ogółem 

(suma  

k.7÷11) 

w tym: 

akcyza 

promocja 

efektywności 

energetycznej 

zapasy 

obowiązkowe                 
i bezpieczeństwo 

energetyczne, 

podatki                      

dot. dystrybucji 

ochrona 

środowiska, 

emisja CO2            

i innych gazów 
cieplarnianych 

pozostałe 

opłaty              

(np. za 

użytkowanie 
terenu, opłaty    

za koncesje) 

Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            

zużycia gazu 

bez żadnych 

podatków 

(k. 4+5) 

bez podatku 

VAT 

(k. 4+5+6) 

ze wszystkimi 

podatkami 

(k. 4+5+6+VAT) 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w GJ/h w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Odbiorcy końcowi 

będący gospodarstwami 

domowym 

(0; 20) 01   X            

<20; 200) 02   X            

200 i powyżej 03   X            

Odbiorcy końcowi 

niebędący 

gospodarstwami 

domowymi 

(0; 1000) 04               

<1 000;10 000) 05               

<10 000;100 000) 06               

<100 000;1 000 000) 07               

<1 000 000;4 000 000) 08               

4 000 000  i powyżej 09               

w tym odbiorcy 

przemysłowi 

(0; 1000) 10               

<1 000;10 000) 11               

<10 000;100 000) 12               

<100 000;1 000 000) 13               

<1 000 000;4 000 000) 14               

4 000 000 i powyżej 15               

Uwaga: Podatek VAT należy uwzględnić jedynie w kol. 14. 



 

Dział 2. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają spółki obrotu  

Grupy odbiorców 

Liczba                            

odbiorców 

Łączne zużycie 

gazu w danym 

półroczu  

(w przypadku 

danych rocznych 
- w danym  roku) 

Średnia cena 

sprzedanego gazu                 

z abonamentem  

 

(bez opłat                    
z kol. 4) 

Podatki, opłaty, obciążenia i należności 

Łączna średnia cena gazu ziemnego 

wysokometanowego płacona przez odbiorcę 

końcowego w zakresie samego paliwa gazowego 

Ogółem 

(suma k. 5÷8) 

w tym: 

akcyza 

promocja                           

efektywności 

energetycznej 

zapasy obowiązkowe                 

i bezpieczeństwo 

energetyczne 

pozostałe opłaty                        

(np. za użytkowanie 

terenu, opłaty za 

koncesje) Rodzaj  
odbiorcy 

Zakres rocznego                          

zużycia gazu 

bez żadnych 

podatków 
 

(k. 3) 

bez podatku                

VAT 
 

(k. 3+4) 

ze wszystkimi 

podatkami 
 

(k. 3+4+VAT) 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Odbiorcy końcowi 

będący gospodarstwami 

domowymi 

(0; 20) 01  
  

 
 

      

<20; 200) 02  
  

 
 

      

200 i powyżej 03  
  

 
 

      

Odbiorcy końcowi 

niebędący 

gospodarstwami 

domowymi 

(0; 1000) 04  
  

 
 

      

<1 000;10 000) 05  
  

 
 

      

<10 000;100 000) 06  
  

 
 

      

<100 000;1 000 000) 07  
  

 
 

      

<1 000 000;4 000 000) 08  
  

 
 

      

4 000 000  i powyżej 09  
  

 
 

      

w tym odbiorcy 

przemysłowi 

(0; 1000) 10  
  

 
 

      

<1 000;10 000) 11  
  

 
 

      

<10 000;100 000) 12  
  

 
 

      

<100 000;1 000 000) 13  
  

 
 

      

<1 000 000;4 000 000) 14  
  

 
 

      

4 000 000 i powyżej 15  
  

 
 

      

Uwaga: Podatek VAT należy uwzględnić jedynie w kol. 11. 



 

Dział 3. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają OSD/OSP 

Grupy odbiorców 

Liczba                                  

odbiorców 

Łączna ilość                     

przesłanego gazu              

w danym półroczu 

(w przypadku 

danych rocznych - 

w danym  roku)  

Średnia 

wielkość                     

mocy 

umownej 

Średnia 

jednostkowa opłata                          

za przesyłanie/   

dystrybucję 

 (bez opłat z kol. 5) 

Podatki, opłaty, obciążenia i należności 

Łączna średnia cena płacona przez odbiorcę 

końcowego za przesyłanie/dystrybucję 

Ogółem 

(suma k. 6÷8) 

w tym: 

zapasy obowiązkowe,               

bezpieczeństwo 

energetyczne, podatki 

dot. dystrybucji 

ochrona 

środowiska, emisja 

CO2 i innych gazów 
cieplarnianych 

pozostałe opłaty 

(np. za użytko-

wanie terenu, opłaty 
za koncesje) Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            
zużycia gazu 

bez żadnych 

podatków 

(k. 4) 

bez podatku 

VAT 

(k. 4+5) 

ze wszystkimi 

podatkami 

(k. 4+5+VAT) 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w GJ/h w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Odbiorcy końcowi 

będący gospodarstwami 

domowymi 

(0; 20) 01  
 

X 
 

 
  

    

<20; 200) 02  
 

X 
 

 
  

    

200 i powyżej 03  
 

X 
 

 
  

    

Odbiorcy końcowi 

niebędący 

gospodarstwami 

domowymi 

(0; 1000) 04  
   

 
  

    

<1 000;10 000) 05  
   

 
  

    

<10 000;100 000) 06  
   

 
  

    

<100 000;1 000 000) 07  
   

 
  

    

<1 000 000;4 000 000) 08  
   

 
  

    

4 000 000  i powyżej 09  
   

 
  

    

w tym odbiorcy 

przemysłowi 

(0; 1000) 10  
   

 
  

    

<1 000;10 000) 11  
   

 
  

    

<10 000;100 000) 12  
   

 
  

    

<100 000;1 000 000) 13  
   

 
  

    

<1 000 000;4 000 000) 14  
   

 
  

    

4 000 000 i powyżej 15  
   

 
  

    

Uwaga: Podatek VAT należy uwzględnić jedynie w kol. 11. 

 



 

Dział 4. Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy kompleksowe 

Grupy odbiorców 

Liczba                         

odbiorców 

Łączne zużycie 

gazu w danym 

półroczu  

(w przypadku 

danych 

rocznych - 

 w danym  
roku)   

Średnia 

wielkość                           

mocy 

umownej 

Średnia cena 

sprzedanego 

gazu z 

abonamentem 

(bez opłat             

z kol. 5 i 6) 

Średnia opłata 
jednostkowa                      

za przesyłanie/ 

dystrybucję            

(bez opłat                                

z kol. 6) 

Podatki, opłaty, obciążenia i należności 

Łączna średnia cena gazu ziemnego 

zaazotowanego płacona przez odbiorcę 

końcowego 

Ogółem 

(suma k. 7÷11) 

w tym: 

akcyza 

promocja 

efektywności 

energetycznej 

 zapasy 

obowiązkowe                 

i bezpieczeństwo 
energetyczne, 

podatki                      

dot. dystrybucji 

ochrona 

środowiska, 

emisja CO2            

i innych gazów 

cieplarnianych 

pozostałe 

opłaty              

(np. za użytko-

wanie terenu, 

opłaty za 

koncesje) 

Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            

zużycia gazu 

bez żadnych 

podatków 

(k. 4+5) 

bez podatku 

VAT 

(k. 4+5+6) 

ze wszystkimi 

podatkami 

(k. 4+5+6+VAT) 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w GJ/h w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Odbiorcy końcowi 

będący 

gospodarstwami 

domowymi 

(0; 20) 01  
 

X  
  

  
  

    

<20; 200) 02  
 

X  
  

  
  

    

200 i powyżej 03  
 

X  
  

  
  

    

Odbiorcy końcowi 

niebędący 

gospodarstwami 

domowymi 

(0; 1000) 04  
  

 
  

  
  

    

<1 000;10 000) 05  
  

 
  

  
  

    

<10 000;100 000) 06  
  

 
  

  
  

    

<100 000;1 000 000) 07  
  

 
  

  
  

    

<1 000 000;4 000 000) 08  
  

 
  

  
  

    

4 000 000  i powyżej 09  
  

 
  

  
  

    

w tym odbiorcy 

przemysłowi 

(0; 1000) 10  
  

 
  

  
  

    

<1 000;10 000) 11  
  

 
  

  
  

    

<10 000;100 000) 12  
  

 
  

  
  

    

<100 000;1 000 000) 13  
  

 
  

  
  

    

<1 000 000;4 000 000) 14  
  

 
  

  
  

    

4 000 000 i powyżej 15  
  

 
  

  
  

    

Uwaga: Podatek VAT należy uwzględnić jedynie w kol. 14. 



 

Dział 5. Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają spółki obrotu 

Grupy odbiorców 

Liczba 

odbiorców 

Łączne zużycie 

gazu w danym 

półroczu  

(w przypadku 

danych rocznych 
- w danym roku) 

Średnia cena 

sprzedanego gazu 

z abonamentem 

 

(bez opłat             
z kol. 4) 

Podatki, opłaty, obciążenia i należności 

Łączna średnia cena gazu ziemnego 

zaazotowanego   płacona przez odbiorcę 

końcowego w zakresie samego paliwa gazowego 

Ogółem 

(suma k. 5÷8) 

w tym: 

akcyza 

promocja                           

efektywności 

energetycznej 

zapasy obowiązkowe                 

i bezpieczeństwo 

energetyczne 

pozostałe opłaty                        

(np. za użytko-

wanie terenu,                 

opłaty za 

koncesje) 
Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego                                    

zużycia gazu 

bez żadnych              

podatków 
 

(k. 3) 

bez podatku                     

VAT 
 

(k. 3+4) 

ze wszystkimi 

podatkami 
 

(k. 3+4+VAT) 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Odbiorcy końcowi będący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01            

<20; 200) 02            

200 i powyżej 03            

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04            

<1 000;10 000) 05            

<10 000;100 000) 06            

<100 000;1 000 000) 07            

<1 000 000;4 000 000) 08            

4 000 000  i powyżej 09            

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10            

<1 000;10 000) 11            

<10 000;100 000) 12            

<100 000;1 000 000) 13            

<1 000 000;4 000 000) 14            

4 000 000 i powyżej 15            

Uwaga: Podatek VAT należy uwzględnić jedynie w kol. 11. 



 

Dział 6. Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają OSD/OSP 

Grupy odbiorców 

Liczba  

odbiorców 

Łączna ilość                     

przesłanego gazu                           

w danym półroczu 

(w przypadku 

danych rocznych - 

w danym  roku)   

Średnia 

wielkość                          

mocy umownej 

Średnia 

jednostkowa opłata                          

za przesyłanie/ 

dystrybucję 

 (bez opłat z kol. 5) 

Podatki, opłaty, obciążenia i należności 

Łączna średnia cena płacona                      

przez odbiorcę końcowego                               

za przesyłanie/dystrybucję 

Ogółem 

(suma k. 6÷8)  

w tym: 

zapasy obowiązkowe,               

bezpieczeństwo 

energetyczne, podatki 

dot. dystrybucji 

ochrona 
środowiska, 

emisja CO2               

i innych gazów 

cieplarnianych 

pozostałe 
opłaty (np. za 

użytkowanie 

terenu, opłaty 

za koncesje) 
Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            

zużycia gazu 

bez żadnych 

podatków 

(k. 4) 

bez podatku 

VAT 

(k. 4+5) 

ze wszystkimi 

podatkami 

(k. 4+5+VAT) 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w GJ/h w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Odbiorcy końcowi będący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01   X         

<20; 200) 02   X         

200 i powyżej 03   X         

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04  
   

       

<1 000;10 000) 05            

<10 000;100 000) 06            

<100 000;1 000 000) 07  
   

       

<1 000 000;4 000 000) 08            

4 000 000  i powyżej 09            

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10  
   

       

<1 000;10 000) 11            

<10 000;100 000) 12            

<100 000;1 000 000) 13  
   

       

<1 000 000;4 000 000) 14            

4 000 000 i powyżej 15            

Uwaga: Podatek VAT należy uwzględnić jedynie w kol. 11. 
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 1 
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2 
 

 

Przed wypełnieniem formularza prosimy o przeczytanie objaśnień! 

 


