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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

R-10Ma 
Meldunek o skupie niektórych 

gatunków owoców 

Portal sprawozdawczy GUS 

portal.stat.gov.pl 

 

Urząd Statystyczny 

10-959 Olsztyn 

ul. Kościuszki 78/82 

Numer identyfikacyjny - REGON  

za miesiąca)  . . . . . . . . .   w 2020 r.

 Termin przekazania:  

raz w miesiącu od maja do października do 

3. dnia roboczego po każdym miesiącu 

z danymi za miesiąc poprzedni 
Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 649, z późn. zm.). 
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce 
publicznej). 
                                    

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Czy w ciągu okresu sprawozdawczego zajmowali się Państwo skupem owoców 

bezpośrednio od producentów?b) 

   

TAK  (zobowiązuje jednostkę do wypełnienia i wysłania formularza) 
   

NIE  (zobowiązuje jednostkę do wysłania formularza) 
   

a) Podać za miesiące od maja do października. b) Należy uwzględnić także owoce dostarczone z własnych gospodarstw do własnych przetwórni.  

 

Uwaga. Wartość podać w pełnych złotych. 

Produkty  Jednostka miary  Ogółem 

Z tego z terenu województw 

 

nazwa województwa 

 

kod* 

 

nazwa województwa 

 

kod* 

 

nazwa województwa 

 

kod* 

0 1 2 3 4 

Maliny  

dt (q) 01        

zł 
z VAT 02        

bez VAT 03        

Porzeczki czarne 

dt (q) 04        

zł 
z VAT 05        

bez VAT 06        

Porzeczki kolorowe  

dt (q) 07        

zł 
z VAT 08        

bez VAT 09        

Agrest 

dt (q) 10        

zł 
z VAT 11        

bez VAT 12        

Truskawki  

dt (q) 13        

zł 
z VAT 14        

bez VAT 15        

Wiśnie 

dt (q) 16        

zł 
z VAT 17        

bez VAT 18        

Czereśnie 

dt (q) 19        

zł 
z VAT 20        

bez VAT 21        

* Wpisuje US. 

 

 

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 
 

 

 

                                   
(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 



 

Objaśnienia  
do formularza R-10Ma 

 

Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. 

Przykład wypełniania e-maila: 

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L            

 

1. Jednostki sprawozdawcze podają dane liczbowe dotyczące całkowitego skupu własnego, jak i zleconego dokonanego przez własne punkty 

skupu, bezpośrednio od producentów rolnych, tylko tych produktów wymienionych w rubryce 0, które zostały przez te jednostki skupione 

w miesiącu sprawozdawczym. 

Meldunek należy przekazać do Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 

2. W rubryce 1 należy wykazać ilość i wartość poszczególnych produktów skupionych od wszystkich producentów rolnych niezależnie od 

miejsca dokonania transakcji i siedziby dostawcy. W rubrykach 2, 3, 4 należy wpisać nazwę województwa, z którego terenu dokonano skupu 

poszczególnych produktów. 

Uwaga! Kod województwa wpisuje Urząd Statystyczny w Olsztynie. 

Jeżeli jednostka dokonała skupu z terenu więcej niż 3 województw, należy wypełnić kolejny formularz, wykreślając rubrykę 1. 

Zapis w rubryce 1 musi być sumą zapisów w rubrykach 2, 3, 4 itd. 

3.  Do skupu należy zaliczać także owoce dostarczone z własnych gospodarstw do własnych przetwórni. 

4. Należy uwzględnić również owoce (wymienione w formularzu) – wyeksportowane w ramach indywidualnych umów eksportowo- 

-importowych zawieranych bezpośrednio przez jednostki sprawozdawcze z odbiorcą zagranicznym itp. 

5. W wierszach „zł z VAT” należy wpisać wartość brutto faktycznie wypłaconą/należną producentom rolnym. W wierszach „zł bez VAT” 

należy wpisać wartość brutto pomniejszoną o wielkość podatku VAT. 

6. Dopuszcza się możliwość podawania w wierszach „zł” wartość skupionych produktów ustaloną metodą szacunkową, tj. w oparciu o źródłowo 

rozliczony ilościowy skup i przemnożony przez odpowiednio wyważoną cenę najbardziej zbliżoną do przeciętnej, np. najczęściej występującą, 

płaconą na danym terenie. 


