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Synteza 
Zużycie paliw i nośników energii wykazuje się znacznym zróżnicowaniem terytorialnym. Po wyeliminowaniu 
wpływu wielkości województw na zużycie, dysproporcje pozostają nadal znaczące. W przypadku wielu nośników 
energii często można spotkać nawet kilkunastokrotną różnicę wielkości zużycia w przeliczeniu na mieszkańca 
pomiędzy województwami. Wynika to najczęściej ze specyficznych uwarunkowań lokalnych, będących wynikiem 
istniejącej struktury gospodarczej w danym województwie, a także dostępności poszczególnych nośników energii. 
W przypadku najbardziej powszechnego nośnika – energii elektrycznej – różnica pomiędzy skrajnymi 
województwami jest dwukrotna. 

Zużycie węgla kamiennego w stosunku do roku 2005 wzrosło w województwach mazowieckim (o 28,4%), opolskim 
(o 9,9%), świętokrzyskim (o 51,2%) i warmińsko-mazurskim (o 6,8%); w pozostałych zanotowano spadek. 

Zużycie gazu ziemnego obniżyło się w stosunku do roku 2005 w województwach wielkopolskim (o 3,5%) i 
zachodniopomorskim (o 15,5%); w pozostałych zanotowano wzrost, największy w województwie pomorskim (o 
222,9%) i mazowieckim (o 106,6%). 

Zużycie ciepła nieznacznie obniżyło się w skali kraju (o 1,3%). Największe spadki odnotowano w województwie 
łódzkim (o 25,4%) i śląskim (o 18,5%). Najwyższy wzrost zużycia wystąpił w województwie kujawsko-pomorskim (o 
6,7%) i mazowieckim (o 6,5%). 

Zużycie energii elektrycznej wzrosło we wszystkich województwach, w największym stopniu w świętokrzyskim (o 
65,9%), a najmniej w małopolskim (o 20,1%). 
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Rozdział 1. Zużycie paliw i nośników energii 

Chapter 1. Consumption of fuels and energy carriers
 

 

 

  

Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe – elektrownie i elektrociepłownie podmiotów gospodarczych 
zaliczanych do grup 35.1 „Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną” i 
35.3 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” 
(bez kotłów ciepłowniczych, produkujących wyłącznie ciepło), 

Elektrociepłownie przemysłowe – elektrownie i elektrociepłownie podmiotów gospodarczych zaliczanych 
do pozostałych grupowań PKD, 

Kotły ciepłownicze energetyki zawodowej – obiekty podmiotów gospodarczych zaliczonych do grupy 35.1 
produkujące wyłącznie ciepło, 

Ciepłownie niezawodowe – ciepłownie podmiotów gospodarczych zaliczanych do grup innych niż 35.1 i 35.3, 

Ciepłownie zawodowe – ciepłownie podmiotów gospodarczych, zaliczanych do grupy 35.3, 

Koksownie – obiekty podmiotów gospodarczych zaliczanych do klasy 19.10 „Wytwarzanie i przetwarzanie 
koksu” oraz obiekty realizujące przemianę energetyczną „koksownia” działające w ramach klas innych niż 
19.10, 

Rafinerie – obiekty podmiotów gospodarczych zaliczanych do klasy 19.20 „Wytwarzanie i przetwarzanie 
produktów rafinacji ropy naftowej” realizujące przemianę energetyczną „rafineria”, 

Przemysł i budownictwo – zużycie bezpośrednie danego nośnika energii przez podmioty zaliczane do sekcji 
C „Przetwórstwo przemysłowe” i F „Budownictwo”, 

Transport – zużycie bezpośrednie danego nośnika energii przez podmioty zaliczane do sekcji H „Transport 
i gospodarka magazynowa”, 

Sektor drobnych odbiorców – zużycie bezpośrednie danego nośnika energii przez rolnictwo, gospodarstwa 
domowe i pozostałych odbiorców, 

Rolnictwo – zużycie bezpośrednie danego nośnika energii przez podmioty zaliczane do sekcji A „Rolnictwo, 
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”, obejmuje tylko zużycie na cele produkcyjne, 

Pozostali odbiorcy – zużycie bezpośrednie przez handel i usługi, a także drobne jednostki z pozostałych 
sekcji nie objęte regularnymi badaniami statystycznymi. 
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1.1. Zużycie węgla kamiennego 

1.1. Consumption of hard coal

Zużycie węgla kamiennego wyniosło w 2018 roku 74,2 mln ton (bez zużycia na ogrzewanie w podmiotach 
zaliczanych do sekcji D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych”). Na sektor energii (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie i kotły 
ciepłownicze energetyki zawodowej) przypadło 59,9% zużycia, a 23,9% na przemysł i budownictwo (patrz uwagi 
metodyczne na str. 16), wraz ze zużyciem własnym kopalń oraz zużyciem na wsad przemian w koksowniach. 
Znaczącym konsumentem węgla były także gospodarstwa domowe (13,5%). W ujęciu wojewódzkim największe 
zużycie wystąpiło w województwach śląskim, mazowieckim i opolskim, a najmniejsze w lubuskim, podlaskim i 
warmińsko-mazurskim. Województwo śląskie wykazywało największe zużycie (25,6%) zarówno w sektorze energii 
jak i w przemyśle oraz budownictwie. W województwach śląskim i opolskim na wielkość zużycia w przemyśle i 
budownictwie duży wpływ miały zlokalizowane w tych województwach koksownie. 

Wykres 1. Zużycie węgla kamiennego w 2018 r. 
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1.2. Zużycie gazu ziemnego 

1.2. Consumption of natural gas 

Zużycie gazu ziemnego (bez uwzględnienia zużycia na potrzeby technologiczne sektora gazowniczego) wyniosło 
w 2018 r. 660,3 PJ. Największe zużycie gazu ziemnego wystąpiło w województwie mazowieckim (24,5% zużycia w 
kraju), a najmniejsze w podlaskim (0,9%). Zużycie gazu ziemnego w przemyśle i budownictwie, wraz ze zużyciem 
na wsad przemian w koksowniach i rafineriach, stanowiło 46,8% zużycia ogółem, w sektorze energii 15,3%, w 
transporcie 3,4%, a w sektorze drobnych odbiorców 34,4%. Wysokie zużycie w transporcie w województwie 
mazowieckim wynika z faktu znajdowania się w tym województwie siedzib wielu podmiotów działających na 
terytorium całego kraju. 

Wykres 2. Zużycie gazu ziemnego w 2018 r. 
Chart 2. Consumption of natural gas in 2018
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1.3. Zużycie ciepła 

1.3. Consumption of heat 

Zużycie ciepła (bez zużycia w sekcjach B „Górnictwo i wydobywanie”, D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” i E „Dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją”) wyniosło w 2018 r. 447,3 PJ. 
Zużycie ciepła w przemyśle i budownictwie stanowiło 56,4% całego zużycia ciepła (w przypadku przemysłu 
uwzględniono również ciepło niekomercyjne). Na gospodarstwa domowe przypadło 35,1%. Największe zużycie 
wystąpiło w województwie mazowieckim i wyniosło 101,3 tys. TJ (tj. 22,6% zużycia w kraju), a najmniejsze w 
świętokrzyskim (1,6% zużycia w kraju). 

Wykres 3. Zużycie ciepła w 2018 r. 
Chart 3. Consumption of heat in 2018 
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1.4. Zużycie energii elektrycznej 

1.4. Consumption of electricity 

Zużycie energii elektrycznej wyniosło w 2018 r. 162,9 TWh (bez zużycia bezpośredniego na ogrzewanie i 
oświetlenie w podmiotach zaliczanych do sekcji D). Największe zużycie energii elektrycznej wystąpiło w 
województwach śląskim (16,3% zużycia w kraju) i mazowieckim (16,0%), a najmniejsze w województwach 
podlaskim i lubuskim. W czterech województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim i wielkopolskim wielkość 
zużycia kształtowała się na zbliżonym i znaczącym poziomie i wyniosła po ok. 8% zużycia w kraju. Zużycie w 
przemyśle i budownictwie (razem z sekcjami B i E) stanowiło 42,4% całości, a zużycie przez pozostałych odbiorców 
wyniosło 45,4%. 

Wykres 4. Zużycie energii elektrycznej w 2018 r. 
Chart 4. Consumption of electricity in 2018 
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1.5. Zużycie pozostałych nośników energii 

1.5. Consumption of other energy carriers 

Zużycie pozostałych nośników energii: gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego oraz ciężkiego oleju opałowego 
było znacznie mniejsze i wyniosło odpowiednio 0,9, 0,7 oraz 0,8 mln ton (w przypadku gazu skroplonego 
uwzględniono jedynie zużycie stacjonarne). W przypadku gazu ciekłego i lekkiego oleju opałowego większość 
zużycia miała miejsce w sektorze drobnych odbiorców, natomiast w przypadku ciężkiego oleju opałowego 
głównymi użytkownikami były przemysł i budownictwo. We wszystkich przypadkach największe zużycie 
zanotowano w województwie mazowieckim, z tym, że w przypadku ciężkiego oleju opałowego była to wielkość 
znacząca (82,3%). 

Wykres 5. Zużycie gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego w 2018 r. 
Chart 5. Consumption of liquefied petroleum gas, light fuel oil and heavy fuel oil in 2018 
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Uwagi metodologiczne 
 

Podstawowym źródłem prezentowanych informacji są badania prowadzone w ramach programu badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 przez GUS oraz Ministerstwo Energii na formularzach: 

 G-02b – Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, 

 G-03 – Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii,  

 G-09.1 – Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym, 

 G-10 – Sprawozdania z działalności przedsiębiorstw elektroenergetyki i ciepłownictwa, 

 RAF-1 – Sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i 
przetwarzających produkty rafinacji ropy naftowej. 

Dane opracowano tzw. metodą przedsiębiorstw. Metoda przedsiębiorstw (podmiotowa) oznacza przyjmowanie 
całych podmiotów gospodarki narodowej za podstawę grupowania wszystkich danych charakteryzujących ich 
działalność według poszczególnych poziomów klasyfikacyjnych i podziałów terytorialnych. Takie podejście 
powoduje, że np. zużycie energii w sektorze transportu jest w całości przypisane do województwa, w którym 
znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. 

Poszczególne wiersze w tablicach zdefiniowano przy zastosowaniu Polskiej Klasyfikacji Działalności w 
następujący sposób: 

 Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe – elektrownie i elektrociepłownie podmiotów gospodarczych 
zaliczanych do grup 35.1 „Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną” i 
35.3 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” 
(bez kotłów ciepłowniczych, produkujących wyłącznie ciepło), 

 Elektrociepłownie przemysłowe – elektrownie i elektrociepłownie podmiotów gospodarczych 
zaliczanych do pozostałych grupowań PKD, 

 Kotły ciepłownicze energetyki zawodowej – obiekty podmiotów gospodarczych zaliczonych do grupy 35.1 
produkujące wyłącznie ciepło, 

 Ciepłownie niezawodowe – ciepłownie podmiotów gospodarczych zaliczanych do grup innych niż 35.1 i 
35.3, 

 Ciepłownie zawodowe – ciepłownie podmiotów gospodarczych, zaliczanych do grupy 35.3, 

 Koksownie – obiekty podmiotów gospodarczych zaliczanych do klasy 19.10 „Wytwarzanie i przetwarzanie 
koksu” oraz obiekty realizujące przemianę energetyczną „koksownia” działające w ramach klas innych 
niż 19.10, 

 Rafinerie – obiekty podmiotów gospodarczych zaliczanych do klasy 19.20 „Wytwarzanie i przetwarzanie 
produktów rafinacji ropy naftowej” realizujące przemianę energetyczną „rafineria”, 

 Przemysł i budownictwo – zużycie bezpośrednie danego nośnika energii przez podmioty zaliczane do 
sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe” i F „Budownictwo”, 

 Transport – zużycie bezpośrednie danego nośnika energii przez podmioty zaliczane do sekcji H 
„Transport i gospodarka magazynowa”, 

 Sektor drobnych odbiorców – zużycie bezpośrednie danego nośnika energii przez rolnictwo, 
gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców, 

 Rolnictwo – zużycie bezpośrednie danego nośnika energii przez podmioty zaliczane do sekcji A 
„Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”, obejmuje tylko zużycie na cele produkcyjne, 
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 Pozostali odbiorcy – zużycie bezpośrednie przez handel i usługi, a także drobne jednostki z pozostałych 
sekcji nie objęte regularnymi badaniami statystycznymi. 

Przy rozliczaniu zużycia paliw w elektrociepłowniach przemysłowych i ciepłowniach niezawodowych 
uwzględniono tylko tę część paliwa, która została zużyta na produkcję ciepła komercyjnego (tzn. ciepła będącego 
przedmiotem obrotu handlowego). 

Zużycie bezpośrednie nośników energii w przemyśle, budownictwie i transporcie zawiera także zużycie paliw na 
produkcję ciepła zużytego na potrzeby własne przedsiębiorstwa. 

Generalna zasada określania wielkości zużycia poszczególnych nośników w sektorze drobnych odbiorców polega 
na tym, że na podstawie badań ankietowych oraz innych parametrów strukturalnych charakteryzujących te 
sektory określa się wielkość jednostkowego zużycia energii (na 1 osobę, na 1 m2 itp.). Wielkości zużycia 
poszczególnych nośników w danym sektorze i województwie są iloczynem wskaźników jednostkowych przez 
liczbę odbiorców (liczbę m2, itp.). Ważnym źródłem informacji o zużyciu sieciowych nośników energii są 
informacje z wewnętrznych systemów firm dystrybucyjnych (elektroenergetycznych i gazowniczych). 

W zużyciu gazu ziemnego nie zostało uwzględnione zużycie własne gazu na potrzeby technologiczne sektora 
gazowniczego. 

W tablicy 6 dotyczącej ciepła w wierszu „Przemysł” podano całkowite zużycie ciepła (czyli sumę ciepła 
zakupionego oraz ciepła z produkcji własnej). W pozostałych wierszach tej tablicy podano zużycie ciepła 
komercyjnego, co jest zgodne z zasadami metodycznymi obowiązującymi w Eurostacie i IEA (International Energy 
Agency). 
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