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skupione z gospodarstw 

rolnych
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a)
 Z dwoma znakami po przecinku.
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od poczatku roku do końca 

miesiąca sprawozdawczego

Kod

4

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

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

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 955).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej 

(art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

b) 
Nie obejmuje serów przetworzonych.

Zawartość 

tłuszczu 
a) 

w %

Zawartość 

białka 
a) 

w %

Dział 1. SKUP MLEKA KROWIEGO

Dział 2. PRODUKCJA PRZETWORÓW MLECZNYCH

3

(imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail 

osoby, która sporządziła sprawozdanie)

………………....................…………….

(pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy)*

…………………...........................…………

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

potrzeb wypełnienia formularza

Sery z mleka krowiego 
b)

(miejscowość, data)

……………………………

Lp Kod
w miesiącu sprawozdawczym od poczatku roku do końca 

miesiąca sprawozdawczego

Ilość skupiona

Wyszczególnienie

Ilość wyprodukowana

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI,    ul. Wspólna 30, 00-930 WARSZAWA

RRW-26                                               

Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz 

produkcji przetworów mlecznych

Numer identyfikacyjny - REGON

Nazwa i adres jednostki 

sprawozdawczej

Lp
w miesiącu sprawozdawczym

za miesiąc …………… 2021 r.
Termin przekazania: 

zgodnie z PBSSP 2021 r.

Wyszczególnienie

mleko półtłuste o zawartości tłuszczu powyżej 

1% i nie większej niż 3%

mleko odtłuszczone o zawartości tłuszczu nie 

większej niż 1%

mleko surowe do spożycia

mleko pełne o zawartości tłuszczu powyżej 3%

1

Mleko pitne ogółem,                                                                            

z tego:

Przetwory mleczne w proszku ogółem,                                         

z tego:

Mleko zagęszczone ogółem

Śmietana i śmietanka ogółem

Mleko fermentowane ogółem (nie obejmuje 

maślanki)

Masło i inne przetwory z tłuszczu mlecznego 

ogółem (w ekwiwalencie masła o zawartości 

tłuszczu 82,00%)

mleko w proszku odtłuszczone

mleko w proszku częściowo odtłuszczone

mleko w proszku pełne

mleko w proszku kremowe (śmietanka 

w proszku)
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