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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
H-02p 

Sprawozdanie o dostawach  

pasz dla zwierząt przez jednostki 

produkcyjne oraz importerów 

Portal sprawozdawczy GUS 

portal.stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny 

ul. Kościuszki 78/82 

10-555 Olsztyn 
za okres od początku do końca 

 
Numer indentyfikacyjny – REGON 

I półrocza 
a) 2023 r. 

Termin przekazania:  

do 21 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r.; 

do 19 stycznia 2024 r. za rok 2023 roku 

a) Niepotrzebne skreślić. 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.  z 2022 r. poz. 459,  

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) 

 

Symbol rodzaju przeważającej działalności wg PKD 2007      

 

Czy w ciągu okresu sprawozdawczego zajmowali się Państwo sprzedażą pasz dla zwierząt z produkcji własnej lub 

z importu/przywozu? 

tak 1 

nie 2 

 

a) Według nomenklatury PRODPOL do badań wyrobów przemysłowych w 2021 r. PKWiU-Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.)  b) Importerzy w tej 

rubryce wykazują import/przywóz na potrzeby kraju. 

 

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) 

 

 

 

Nazwa wyrobu 
Symbol PKWiU / 

PRODPOL a) 

 Sprzedaż (bez eksportu/wywozu) Zapas na 

koniec okresu 

sprawo-

zdawczego 

(w tonach) 

w tonach 
wartość brutto 

(w zł) ogółem 
z tego z 

produkcji importu/przywozu b) 

0 1 2 3 4 5 6 

pasze do karmienia 

zwierząt gospodarskich: świń 
01 10.91.10-33      

pasze do karmienia 

zwierząt gospodarskich: bydła 
02 10.91.10-35      

pasze do karmienia 

zwierząt gospodarskich: drobiu 
03 10.91.10-37      

 pasze do karmienia pozostałych 

zwierząt gospodarskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych 

04 10.91.10-39      

Premiksy do karmienia zwierząt 

gospodarskich 
05 10.91.10-10      



Objaśnienia do formularza H-02p 
 

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. Formularz H-02p wypełniają producenci i importerzy pasz sprzedający pasze na rynek krajowy.  

Pasza oznacza substancje lub produkty przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia 

zwierząt. 

Premiksy oznaczają specyficzne dodatki paszowe o dużej zawartości minerałów i witamin ale także innych cennych substancji 

takich jak aminokwasy i enzymy. W zależności czy są to premiksy dla bydła, drobiu czy trzody chlewnej zawierają odpowiednie 

dodatkowe substancje pokarmowe takie jak np. antybiotyki czy barwniki żółtka typowo jako dodatek paszowy dla drobiu. 

2. W wierszu 04 - pasze do karmienia pozostałych zwierząt gospodarskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych, należy wykazać 

sprzedaż i  zapas pasz do karmienia koniowatych, owiec, kóz, królików, zwierząt futerkowych oraz pozostałych zwierząt 

utrzymywanych w gospodarstwie rolnym dla produkcji mięsa.  

3. W rubrykach 3,4 wielkość produkcji/importu należy wykazać w tonach. 

4. W rubryce 5 wartość brutto sprzedanych pasz  należy wykazać w złotych. 

5. W rubryce 6 zapas na koniec okresu sprawozdawczego należy wykazać w tonach. 

 

 

 


