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 Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
 Imię
 Telefon (same cyfry)
 E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie
 Czy w ciągu okresu sprawozdawczego zajmowali się Państwo produkcją lub importem środków ochrony roślin ?
Wstęp
Uwaga
UWAGA: Prosimy o rejestrowanie czasu, jaki zajmuje Państwu przygotowanie danych do sprawozdania oraz czasu wypełnienia formularzy. Informacje te będą potrzebne do wprowadzenia podczas rejestracji danych w poszczególnych formularzach elektronicznych.
 Numer identyfikacyjny - R E G O N
 Uwaga! Jeżeli na pozostałych stronach zostały wprowadzone dane, a następnie w odpowiedzi na pytanie powyżej zostanie zaznaczona odpowiedź "NIE", to wszystkie dane zostaną  
 W Y C  Z Y S Z C Z O N E ! 
 UwagiW przypadku istotnej zmiany wielkości produkcji/importu w porównaniu z rokiem ubiegłym prosimy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
 Nazwisko
 E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy
Dane dotyczące obrotu środkami ochrony roślin
Sprzedaż
(bez eksportu)
Zapas na koniec okresu
Lp.
Nazwa środka ochrony roślin
Kod pozycji
Jednostka
 
Ogółem
z tego:
sprawozdawczego
miary
produkcji
importu
w jednostkach naturalnych
0
1
2
3
4
5
6
Informacje dodatkowe
 
Mając na uwadze podnoszenie jakości badań statystycznych pod kątem poprawy ich efektywności, zmniejszenia kosztów oraz redukcji obciążenia prosimy o wypełnienie dwóch pytań na końcu formularza, które pozwolą nam na uzyskanie informacji o rzeczywistym obciążeniu związanym z przygotowaniem danych dla potrzeb formularza i jego wypełnieniu. Uzyskana informacja będzie podstawą do prowadzenia dalszych prac związanych z uproszczeniem i ograniczeniem obowiązków sprawozdawczych.
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