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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY 

 

INFORMACJA: ankieta dotyczy tylko jednego zakładu z danej lokalizacji (nie całej grupy) 

1. Ankieta jest dostępna na serwerach Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu 

Badawczego, co gwarantuje bezpieczeństwo i poufność gromadzonych danych. Ankieta jest całkowicie 

anonimowa, a zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących.  

2. Aby przystąpić do wypełniania ankiety/powrócić do jej dalszego wypełniania, należy kliknąć w link 

ankiety podany w e-mailu zapraszającym do wypełnienia ankiety. 

3. Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym momencie i powrócić do jej wypełniania w 

dowolnej chwili, należy jednak uprzednio zapisać wprowadzone dane.  

4. Aby zapisać wprowadzone dane należy kliknąć w polecenie Przełóż na później (prawy górny róg). 

Następnie należy wpisać imię i hasło i kliknąć polecenie zapisz. Pojawi się informacja: Ankieta została 

zapisana. Wtedy można zamknąć stronę ankiety.  

Przy kolejnym otwarciu ankiety (klikając w link podany w e-mailu) należy kliknąć w polecenie Wczytaj 

niedokończoną ankietę (prawy górny róg), następnie zalogować się używając wprowadzonych danych 

przy zapisywaniu ankiety i kliknąć Pobierz teraz. Przy kolejnym otwarciu ankiety i kliknięciu w przycisk 

Przełóż na później  wprowadzone dane będą zapisywać się automatycznie.  

5. W rubryki ankiety wpisuje się dane liczbowe lub opisowe, zgodnie z informacją zawartą w nagłówku 

każdego pytania. W przypadku braku w zakładzie danego działu  lub gdy pytanie nie dotyczy należy w 

odpowiednie rubryki wpisać 0 (zero). Ankieta umożliwia także cofnięcie się do poprzedniej strony i zmianę 

wprowadzonych dane. 

6. Posiadając przygotowane wcześniej potrzebne dane, wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 min.  

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety zalecamy przygotowanie danych za rok 2018 i 2017 

w zakresie dostaw surowców (nasion oleistych i innych), masy strat i ich przyczyn na etapie: 

transportu i magazynu surowca, produkcji, magazynu produktów gotowych i transportu własnego 

wyrobów gotowych.  

Dane potrzebne do wypełnienia ankiety przytoczono w tabeli na drugiej stronie instrukcji. 

DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W ANKIECIE: 

ŻYWNOŚĆ – nasiona oleiste oraz wytworzone z nich produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi 

**STRATA – nasiona oleiste i inne surowce spożywcze oraz wytworzone z nich produkty, które mimo 

pierwotnego przeznaczenia do spożycia przez ludzi nie nadają się do wykorzystania w przemyśle 

spożywczym (zmiana przeznaczenia ich wykorzystania) 

♦INNE SUROWCE SPOŻYWCZE – surowce spożywcze, inne niż surowiec podstawowy, wykorzystywane 

w zakładzie do produkcji wyrobów (np. cukier, sól, przyprawy i inne surowce i dodatki)  

PYTANIA OBOWIĄZKOWE - oznaczone czerwoną gwiazdką ( ⃰ ) - udzielenie  odpowiedzi na pytanie jest 

obowiązkowe, należy wypełnić wszystkie pola, wpisując właściwą wartość lub jeśli nie dotyczy - wartość 0 

(zero). 

 

W przypadku pytań merytorycznych i technicznych prosimy o kontakt w godz. 9
00

-15
00

 z: 

Robert Łaba - tel.: 22 37 50 594, e-mail: robert.laba@ios.edu.pl  

Agnieszka Ognik - tel.: 22 37 50 553, e-mail: agnieszka.ognik@ios.edu.pl 
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TRANSPORT 

 
Dostawy surowca - 

nasion oleistych 

Transport wyrobów 

gotowych 

liczba transportów realizowanych przez transport własny    

liczba transportów dostarczonych przez producentów 

płodów rolnych 
 nie dotyczy 

liczba transportów innych niż powyższe  nie dotyczy 

liczba transportów realizowanych przez firmy zewnętrzne nie dotyczy  
 

 

 

TRANSPORT WŁASNY SUROWCA; MAGAZYN SUROWCA; DZIAŁY PRODUKCJI;  

MAGAZYN PRODUKTU GOTOWEGO; TRANSPORT WYROBÓW GOTOWYCH 

Dział: 

Transport 

własny 

surowca 

Magazyn 

surowca 
Produkcja 

Magazyn 

produktu 

gotowego 

Transport 

wyrobów 

gotowych 

Bilans surowcowy/produktowy danego działu z podaniem masy (w tonach): 

masa przyjętych na dział 

surowców/produktów 

gotowych  

nie dotyczy     

masa wydanych z działu 

surowców/produktów 
nie dotyczy     

masa strat powstałych w 

transporcie/dziale  
     

Przyczyny strat w danym dziale z podaniem masy (w tonach): 

uszkodzenia mechaniczne   

n i e  d o t y c z y  
oznaki gnicia, zapleśnienie, 

zabrudzenia 
  

szkodniki magazynowe nie dotyczy  

wymogi higieniczno-sanitarne, 

zagrożenie bezpieczeństwa 

zdrowotnego 

n i e  

d o t y c z y  

  nie dotyczy 

awarie techniczne    

uszkodzenia opakowań 

jednostkowych 
n i e  d o t y c z y    

dekompletacja opakowań 

zbiorczych 
n i e  d o t y c z y  

 

nieodpowiednia 

wielkość/rodzaj zamówienia 
 

inne 

 
     

Sposób zagospodarowania strat w danym dziale z podaniem masy (w tonach): 

na pasze/skarmianie 

zwierząt/produkcję karmy dla 

zwierząt 

     

do biogazowni, na biopaliwa, 

na kompostowanie itp. 
     

na wysypisko 

 
     

inne  

 
     

 


