
Portal sprawozdawczy GUS  
http://www.stat.gov.pl

w tys. litrów w tonach
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a) Z dwoma znakami po przecinku.
inne z państw członkowskich UE

Lp Wyszczególnienie

042

0411

II. Inne surowce skupione z gospodarstw 
rolnych ogółem, z tego:

01

041

0441

mleko pełne, łącznie z mlekiem surowym 
z państw członkowskich UE

044
0431

043
0421

1

Ilość tłuszczu 
mlecznego a)          

w tonach

inne 

mleko odtłuszczone z państw 
 

śmietanka z państw członkowskich UE
śmietanka

Ilość białka 
mlecznego a)           

w tonach

Ilość skupiona
Kod

2

03

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, ul. Wspólna 30, 00-930 WARSZAWA
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

RRW-27                                             
Sprawozdanie ze skupu surowców oraz 

produkcji przetworów mlecznych

Numer identyfikacyjny – REGON za rok 2019 Termin przekazania: 
zgodnie z PBSSP 2019 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 
2018 r. poz. 997, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2471).

Dział 1. SKUP SUROWCÓW

04

035

I.Surowe mleko krowie skupione z 
gospodarstw rolnych

mleko owcze
mleko kozie
mleko bawole

mleko pełne, łącznie z mlekiem surowym

inne surowce skupione z gospodarstw 

mleko odtłuszczone

032
031

034

033
mleko odtłuszczone i maślanka

III. Import i przywóz surowców ogółem,        
z tego:
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mleka pełnego
mleka 

odtłuszczonegob)
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1 11
2 111
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4 1121
5 1122
6 1123
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113

8 1131

9 1132

10 1133
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114

12 1141
13 1142
14 1143
15 12

16 13
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14

20 141
21 142
22 15
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16
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21

25 211
26 212
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22

28
221

29 222

30 223
31 224
32 225

33 226

34
23

35 231
36 2311
37 2312
38 2313

39
232

40 233

41 2331
42 2332

mleko w proszku częściowo 
odtłuszczone
mleko w proszku odtłuszczone
maślanka w proszku

słodzone
Przetwory mleczne w proszku 
ogółem, 

mleko w proszku kremowe 
(śmietanka w proszku)
mleko w proszku pełne

Masło i inne przetwory z tłuszczu 
mlecznego ogółem  (w ekwiwalencie 
masła o zawartości tłuszczu 82,00%)

masło ogółem, z tego:

o zawartości tłuszczu 
nieprzekraczającej 29,00%

niesłodzone

z dodatkami
bez dodatków

Napoje na bazie mleka

masło częściowo odwodnione i 
odwodnione oraz olej maślany

Mleko zagęszczone ogółem, z tego:

Inne przetwory na bazie mleka, np. 
desery 

masło serwatkowe
masło rekombinowane

pasteryzowane

UHT (w tym uperyzowane)

pasteryzowane

UHT (w tym uperyzowane)

masło tradycyjne

Maślanka

o zawartości tłuszczu ponad 
29,00%

Mleko fermentowane ogółem (nie 
obejmuje maślanki), z tego:

Śmietana i śmietanka ogółem, z tego:

inne przetwory mleczne w proszku

Mleko pitne ogółem, z tego:
mleko surowe do spożycia
mleko pełne o zawartości tłuszczu 
powyżej 3,0%, z tego:

sterylizowane

sterylizowane

mleko półtłuste o zawartości 
tłuszczu powyżej 1,0% i nie 
większej niż 3,0%, z tego:

mleko odtłuszczone o zawartości 
tłuszczu nie większej niż 1,0%, 
z tego:

sterylizowane

pasteryzowane

UHT (w tym uperyzowane)

Dział 2. PRODUKCJA PRZETWORÓW MLECZNYCH

Lp Wyszczególnienie Kod
Ilość tłuszczu 
mlecznegoa)         

w tonach
Ilość (w tonach)

Ilość białka 
mlecznegoa)         

w tonach

Zużycie surowca w tonach

1

inne przetwory tłuszczowe 
ogółem, z tego: 

masło o obniżonej zawartości 
tłuszczu
pozostałe przetwory tłuszczowe



43 24

44
241

45 2411
46 2412
47 2413

48
2414

49
242

50 2421
51 2422
52 2423
53 2424
54 2425
55 2426

56
25

57 26
58 27
59 271
60 272
61 273
62 274
63 275
64 28

65
3

66
4

67
41

68 5
a) Z dwoma znakami po przecinku.   b) Może być wartość dodatnia lub ujemna

1

2

* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

Sery ogółem z mleka wszelkiego 
pochodzenia, z tego:

inne sery (z mieszanego mleka 
i/lub sery wyłącznie z mleka 
bawolego)

sery z mleka koziego

Sery ogółem wg pochodzenia 
mleka, z tego:

Sery ogółem (w.43=w.44=w.49)

sery z mleka krowiego

Kazeina i kazeiniany

sery miękkie
sery półmiękkie
sery półtwarde
sery twarde

twarogi i twarożki
sery bardzo twarde

Sery przetworzone (sery topione, 
smażone itp.)

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

sery z mleka owczego

………........….....………………….

Serwatka ogółem

Inne przetwory mleczne
laktoalbumina
laktoza (cukier mleczny)
serwatka w proszku lub w formie 
serwatka zagęszczona
serwatka płynna

(imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail 
osoby, która sporządziła sprawozdanie)

(pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu 

sprawozdawcy)*

(miejscowość, data)
……………………………

Mleko odtłuszczone i maślanka 
zwrócone gospodarstwom
Eksport i wewnątrzwspólnotowe 
wysyłki mleka i śmietanki

w tym do państw członkowskich 
UE

Inne zastosowania 

………......……………………

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