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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

R-10M 
Meldunek o skupie ważniejszych 

produktów rolnych 

Portal sprawozdawczy GUS 
portal.stat.gov.pl 
 
Urząd Statystyczny 
10-959 Olsztyn 
ul. Kościuszki 78/82 

Numer identyfikacyjny - REGON  
za miesiąc  . . . . . . . . . .   w 2021 r. 

 Termin przekazania:  
raz w miesiącu 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 2020 r. 
poz. 443). 
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 produktów 
rolnych bezpośrednio od producentów rolnych? 

   

TAK  (zobowiązuje jednostkę do wypełnienia i wysłania formularza) 
   

NIE  (zobowiązuje jednostkę do wysłania formularza) 
   

Uwaga. Wartość podać w pełnych złotych. 

Produkty rolne Jednostka miary  Ogółem 
Z tego z terenu województw 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

0 1 2 3 4 

Zboża pod- 
stawowe 
konsump- 
cyjne 
i paszowea) 

konsump-
cyjne 

dt (q) 01        

zł 
z VAT 02        

bez VAT 03        

paszowe 

dt (q) 04        

zł 
z VAT 05        

bez VAT 06        

Pszenica 

konsump-
cyjna 

dt (q) 07        

zł 
z VAT 08        

bez VAT 09        

paszowa 

dt (q) 10        

zł 
z VAT 11        

bez VAT 12        

Żyto 

konsump-
cyjne 

dt (q) 13        

zł 
z VAT 14        

bez VAT 15        

paszowe 

dt (q) 16        

zł 
z VAT 17        

bez VAT 18        

Jęczmień 

konsump-
cyjny 

dt (q) 19        

zł 
z VAT 20        

bez VAT 21        

paszowy 

dt (q) 22        

zł 
z VAT 23        

bez VAT 24        

browarny 

dt (q) 25        

zł 
z VAT 26        

bez VAT 27        

Owies 
i mieszanki 
zbożowe 

konsump-
cyjne 

dt (q) 28        

zł 
z VAT 29        

bez VAT 30        

paszowe 

dt (q) 31        

zł 
z VAT 32        

bez VAT 33        
a) Pszenica, żyto, jęczmień, owies z mieszankami zbożowymi i pszenżyto.  
* Wpisuje US. 



Uwaga. Wartość podać w pełnych złotych. 

Produkty rolne Jednostka miary Ogółem 
Z tego z terenu województw 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

0 1 2 3 4 

Pszenżyto 

konsump-
cyjne 

dt (q) 34        

zł 
z VAT 35        

bez VAT 36        

paszowe 

dt (q) 37        

zł 
z VAT 38        

bez VAT 39        

Kukurydza 

konsump-
cyjna 

dt (q) 40        

zł 
z VAT 41        

bez VAT 42        

paszowa 

dt (q) 43        

zł 
z VAT 44        

bez VAT 45        

Gryka i proso 
konsumpcyjne 
i paszowe 

dt (q) 46        

zł 
z VAT 47        

bez VAT 48        

Ziemniaki ogółemb) 

dt (q) 49        

zł 
z VAT 50        

bez VAT 51        

w 
tym 

jadalne 
wczesnec) 

dt (q) 52        

zł 
z VAT 53        

bez VAT 54        

sadzeniaki 

dt (q) 55        

zł 
z VAT 56        

bez VAT 57        

jadalne późned) 

dt (q) 58        

zł 
z VAT 59        

bez VAT 60        

przemysłowee) 

dt (q) 61        

zł 
z VAT 62        

bez VAT 63        

w tym 
skrobiowe 

dt (q) 64        

zł 
z VAT 65        

bez VAT 66        

Rzepak i rzepik 
przemysłowyf) 

dt (q) 67        

zł 
z VAT 68        

bez VAT 69        

Buraki cukroweg) 

dt (q) 70        

zł 
z VAT 71        

bez VAT 72        

Strączkowe jadalneh) 

 (groch, fasola itp.) 

dt (q) 73        

zł 
z VAT 74        

bez VAT 75        

b) Podać za wszystkie miesiące w roku. c) Według odmiany, a nie terminu zbioru. d) Łącznie z ziemniakami przeznaczonymi na frytki i chipsy. e) Obejmują ziemniaki 
dostarczone z własnych gospodarstw do gorzelni, krochmalni. f) Podać za sześć miesięcy, tj. od lipca do grudnia g) Podać za siedem miesięcy, tj. od września do 
marca włącznie. h) Obejmują strączkowe jadalne konsumpcyjne (nie zaliczać grochu zielonego i fasoli szparagowej).  

* Wpisuje US. 



Uwaga. Wartość podać w pełnych złotych. 

Produkty rolne Jednostka miary Ogółem 
Z tego z terenu województw 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

0 1 2 3 4 

Bydło rzeźne 
(bez cieląt)i) 

dt (q) 76 
       

zł 
z VAT 77 

       

bez VAT 78 
       

w tym krowy  

szt. 79 
       

zł 
z VAT 80 

       

bez VAT 81 
       

Cielęta rzeźnei) 

dt (q) 82 
       

zł 
z VAT 83 

       

bez VAT 84 
       

Trzoda chlewna 

dt (q) 85 
       

zł 
z VAT 86 

       

bez VAT 87 
       

w tym maciory  

szt. 88 
       

zł 
z VAT 89 

       

bez VAT 90 
       

Owce rzeźnei) 

dt (q) 91 
       

zł 
z VAT 92 

       

bez VAT 93 
       

Konie rzeźnei) 

dt (q) 94 
       

zł 
z VAT 95 

       

bez VAT 96 
       

Drób rzeźny 

dt (q) 97 
       

zł 
z VAT 98 

       

bez VAT 99 
       

w tym kurczaki 

dt (q) 100 
       

zł 
z VAT 101 

       

bez VAT 102 
       

Króliki żywe 

dt (q) 103 
       

zł 
z VAT 104 

       

bez VAT 105 
       

i) Krajowe i na eksport. 
* Wpisuje US. 



Uwaga. Wartość podać w pełnych złotych. 

Produkty rolne Jednostka miary Ogółem 
Z tego z terenu województw 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

 
nazwa województwa 

 
kod* 

0 1 2 3 4 

Mleko krowie  

tys. l 106        

zł 
z VAT 107        

bez VAT 108        

   109        

   110        

   111        

   112        

   113        

   114        

   115        

   116        

   117        

   118        

   119        

   120        

   121        

   122        

   123        

   124        

   125        

   126        

* 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-10M 

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 dostarczone z własnych gospodarstw: zboża podstawowe, kukurydzę i ziemniaki – do własnych gorzelni, 
krochmalni i mieszalni pasz, żywiec rzeźny – do własnych ubojni (masarni), mleko – do własnych mleczarni i produkty rolne (wymienione 
w formularzu) – wyeksportowane w ramach indywidualnych umów eksportowo-importowych zawieranych bezpośrednio przez jednostki 
sprawozdawcze z odbiorcą zagranicznym itp. 

4. Ziemniaki jadalne wczesne należy wykazywać wg odmiany, a nie terminu zbioru. 
5. Skup żywca rzeźnego według wagi i oceny poubojowej należy wykazać w wadze żywej. 
6. 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. 
7. 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. 


