
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Firma i siedziba przedsiębiorcy 

 oraz jego adres  
 
 
 
 
 

RRW-28 
Sprawozdanie roczne  
o produkcji, zapasach  

i rozdysponowaniu  
alkoholu etylowego 

Departament Rynków Rolnych 
00-930 Warszawa 

ul. Wspólna 30 
 

Wypełnić zgodnie  
z objaśnieniami 

Numer zakładu (1) 
 

………………..……………………………... 

 
w roku 2019 

 

Termin przekazania:  
8 stycznia roku po zakończeniu 

okresu sprawozdawczego 

   Adresy miejsc wykonywania działalności gospodarczej (dotyczy podmiotów wypełniających Tabelę 1) (2)
 

Objaśnienia do sprawozdania 
(1) Każdorazowo należy podać numer zakładu produkcyjnego wskazany w piśmie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
(2) Należy podać procentowy udział poszczególnych gorzelni rolniczych w produkcji. 

Tabela 1 
Wypełniają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu alkoholu etylowego 

Produkcja i zapasy destylatu (spirytusu surowego) w przeliczeniu na litry 100% alkoholu (3) 

Surowce użyte do produkcji  Produkcja (sprzedana) Zapasy końcowe (7) 

   Zboże   

 

   Melasa/ buraki cukrowe  

   Wino   

   Ziemniaki  

   Owoce  

   Inne  (4)  

OGÓŁEM ROLNICZY (5)   

OGÓŁEM NIEROLNICZY (6)   
 

 

 
 

 

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  

 
 
 

............................................................ ........................................................ 
(imię, nazwisko i telefon osoby, 
 która sporządziła sprawozdanie) 

(pieczątka imienna i podpis  
właściciela (kierownika) jednostki)* 

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

Objaśnienia do tabeli 1 
(3) Ilość alkoholu należy podać w zaokrągleniu do litra. 
(4) W szarym polu poniżej tabeli należy wykazać zastosowane surowce do jego produkcji oraz ich procentowy udział. 
(5) Należy zsumować ilość alkoholu z surowców rolniczych. 
(6) Należy podać ilość alkoholu z surowców innych niż rolnicze. 
(7) Zapasy końcowe podaje się wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 



Tabela 2 
Wypełniają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:  
- oczyszczania, odwadniania, skażania alkoholu etylowego, 
- wytwarzania biokomponentów (wytwarzanie bioetanolu), 
- wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. 

 

Rozdysponowanie i zapasy alkoholu w przeliczeniu na litry 100% alkoholu (8) 

  

Na cele spożywcze 
Na cele 

paliwowe  

Na cele 
przemysłowe/ 

Inne cele 

Zapasy 
końcowe(9) Napoje 

alkoholowe 
Produkcja 
żywności 

Z 
su

ro
w

có
w

 
ro

ln
ic

zy
ch

 krajowy     

 przywóz(10)     

import(11)     

OGÓŁEM ROLNICZY   

Z 
su

ro
w

có
w

 
in

ny
ch

 n
iż

 
ro

ln
ic

ze
 

krajowy     

 przywóz(10)     

import(11)     

OGÓŁEM NIEROLNICZY   

 

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  

 

 

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

(imię, nazwisko i telefon osoby, 
 która sporządziła sprawozdanie) 

(pieczątka imienna i podpis  
właściciela (kierownika) jednostki)* 

 

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

 

Objaśnienia do tabeli 2 
(8) Ilość alkoholu należy podać w zaokrągleniu do litra. 
(9) W pozycjach zapasy należy ujmować posiadane zapasy alkoholu do przetworzenia oraz alkoholu przetworzonego 

w magazynie produktów końcowych wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 
(10) Dotyczy wyłącznie alkoholu pochodzącego z krajów członkowskich UE z wyłączeniem krajowego. 
(11) Dotyczy wyłącznie alkoholu pochodzącego z krajów innych niż państwa członkowskie UE. 


