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Załącznik Nr 4 do Warunków uzyskania wpisu/zmiany wpisu do rejestru 
przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów 

winiarskich 

z dnia: 2022-03-07 

 

 

 

 

Cel złożenia:  Nowy wniosek  
Zmiana wpisu / Korekta poprzednio 
złożonego wniosku 

 
 

 
Zmiana wpisu oraz przeniesienie uprawnień wynikających z wpisu w związku  
z następstwem prawnym 

 
 
Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 ust. 3 pkt 1-3, ust. 5 i 7, art. 12 ust.4-5, art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r.  
o wyrobach winiarskich (Dz.U. z 2022 r. poz. 24) 
 

 
CZĘŚĆ I. DANE WNIOSKODAWCY 

 

 
3      4. Siedziba i adres siedziby 

     Kod pocztowy   -       

 

     Poczta  

 

     Miejscowość  

 

     Ulica  

 

     Numer domu   Numer mieszkania     

 

     Województwo  

 

     Powiat  

 

     Gmina  

 

 5. Telefon2  

                                                           
1 O ile wnioskodawca taki numer posiada. 
2 Pole nieobowiązkowe, przekazanie danych jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy KOWR, a przedsiębiorcą składającym      

wniosek. Niepodanie danych nie ma wpływu na kompletność złożonego wniosku. 

  1. Firma przedsiębiorcy 

 
 
 
 
 
 

                                       
  2. NIP                

                                        
                     
  3. Nr KRS1     
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  6.  E-mail2  
 

  7. Adres strony internetowej2  

  

  8. Adres do doręczeń  
  (wypełnić, jeśli adres jest inny niż w pkt 4) 

 

 

 

 

 

9. Numer w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów 
winiarskich prowadzonym przez Dyrektora Generalnego KOWR (wypełnić w przypadku, gdy wniosek składany jest w celu 

zmiany wpisu/ zmiany wpisu oraz zgłoszenia przeniesienia uprawnień wynikających z wpisu w związku z następstwem prawnym) 

 

 

 
10. Zakres aktualizacji (w przypadku, gdy wniosek składany jest w celu zmiany wpisu należy wskazać, które dane podlegają 

aktualizacji) 

 

 
 
CZĘŚĆ II. INFORMACJA O WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
 1. Wskazanie rodzaju działalności lub rodzajów działalności gospodarczej, które będą wykonywane (należy zaznaczyć 

krzyżykiem odpowiednio) 
 

  wyrób wyrobów winiarskich, w tym rozlew wyrobionych wyrobów winiarskich 

 

lub 
 

  rozlew wyrobów winiarskich wyrobionych przez innego przedsiębiorcę  

 
 
2. Wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej 
 

1. 
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2. 

 

3. 

 
 
 
 
 

 
3.  Działając w imieniu własnym/ wnioskodawcy oświadczam, że w dniu złożenia wniosku spełniam/wnioskodawca 

spełnia wskazane poniżej wymagania do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub 
rozlewu wyrobów winiarskich, wynikające z przepisów ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 24): 
 

1) wyznaczona została osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości wyrobów winiarskich; 
 

2) posiadam/ wnioskodawca posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana 
działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich; 

 

3)  

 nie byłem/wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub za przestępstwo skarbowe,  

a przypadku, gdy przedsiębiorca jest: 
 

 osobą prawną – której członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo 
skarbowe, 

 

 spółką jawną – której wspólnik nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa 
przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub przestępstwo skarbowe, a w 
przypadku wspólnika będącego osobą prawną – której członek rady nadzorczej lub członek zarządu 
nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa, 

 

 

 spółką komandytową - której komplementariusz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub przestępstwo 
skarbowe, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną – której członek rady 
nadzorczej lub członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa, 

 

 spółką komandytowo-akcyjną – której członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub przestępstwo 
skarbowe; 

 

 

4) nie zalegam/wnioskodawca nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w przypadku zalegania z należnościami  
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z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa – jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie, o którym 
mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 
1598, 2076, 2105, 2262 i 2328), wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania 
podatkowego, o której mowa w art. 52 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), co potwierdzają zaświadczenia wydane na mój/wnioskodawcy wniosek   

 

 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 

 

CZĘŚĆ III. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY  
 

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WŁASNYM / W IMIENIU WNIOSKODAWCY3: 
1. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z Warunkami uzyskania wpisu/zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących 
działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich; 

2) informacje oraz dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 

2. Zobowiązuję się do: 
1) przestrzegania Warunków uzyskania wpisu/zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność 

w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich; 
2) aktualizacji danych zgłoszonych w niniejszym wniosku poprzez złożenie korekty Wniosku o wpis/ zmianę wpisu 

do rejestru (…) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych;  
3) przechowywania dokumentów związanych z realizacją działań objętych Warunkami uzyskania wpis/zmiany 

wpisu u do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów 
winiarskich przez okres 5 lat, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały one wytworzone. 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez KOWR oraz instytucje współpracujące kontroli, w zakresie 
prawdziwości przekazanych danych w niniejszym wniosku oraz kontroli mających na celu dokonanie oceny 
należytego przestrzegania Warunków uzyskania wpisu/zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących 
działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz dotyczących ich przepisów krajowych, w 
którym to mechanizmie będę uczestniczył.  

4. Jednocześnie oświadczam, że w związku z pozyskiwaniem przez KOWR moich danych osobowych zostałem/łam 
poinformowany/a, iż (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą): 

1) Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku ze złożeniem wniosku o wpis lub aktualizację 
danych w Rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów 
winiarskich, zwanego dalej „Rejestrem przedsiębiorców” jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą 
w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres 
e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, dalej jako „KOWR” lub „administrator”. 

2) W KOWR wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora 
danych, wskazany w pkt. 1. 

3) KOWR przetwarza dane osobowe w celach związanych z prowadzeniem Rejestru przedsiębiorców,  
o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24) i jego 
aktualizacji w związku z realizacją zadań KOWR jako organu prowadzącego ten rejestr, a także w celu realizacji 
pozostałych zadań powierzonych KOWR na mocy przepisów ustawy o wyrobach winiarskich oraz w celu 
realizacji obowiązku ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.), co stanowi o zgodnym z prawem 
przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić 

mailto:kontakt@kowr.gov.pl
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 
1, z późn. zm.), dalej „RODO”. 

4) Dane osobowe pozyskane przez KOWR w celach określonych w pkt. 3 mogą być udostępniane ministrowi 
właściwemu do spraw rynków rolnych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 39 ustawy o wyrobach 
winiarskich, a także być także innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do 
danych pozyskiwanych przez KOWR w celach określonych w pkt. 3 mogą też mieć dostęp podmioty 
przetwarzające dane w imieniu KOWR, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia 
dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. 
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez 
okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych 
KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów wynoszący 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po 
roku, w którym upłynął okres zobowiązań w związku z dokonaniem wpisu do Rejestru przedsiębiorców, który 
może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego. 

6) Zgodnie z RODO wszystkim osobom, których dane osobowe KOWR przetwarza w celach określonych w pkt. 3 
przysługuje: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
W celu skorzystania z ww. praw można skontaktować sią z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 
wskazanym w pkt 2 lub pisemnie na adres administratora wskazany w pkt. 1. 
Wszystkim osobom, których dane osobowe KOWR przetwarza w celach określonych w pkt. 3 przysługuje prawo 
do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie 
danych osobowych.  

7) Podanie danych w zakresie niezbędnym do dokonania wpisu/aktualizacji danych w Rejestrze przedsiębiorców 
jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o wyrobach winiarskich, a konsekwencją niepodania tych 
danych może być brak spełnienia wymogów określonych w tej ustawie. 

8) W oparciu o dane osobowe pozyskane w celach, o których mowa w pkt. 3 KOWR nie będzie podejmował wobec 
osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

9) KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych pozyskanych w celach o których mowa w pkt. 3 
KOWR do państw trzecich (tj. państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych. 

 
CZĘŚĆ IV. ZAŁĄCZNIKI 

 
Do wniosku dołączam4: 
 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie wnioskowanej czynności urzędowej (dołączyć 
obowiązkowo jeżeli czynność ta podlega opłacie skarbowej);  

 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego pełnomocnictwa (dołączyć tylko w przypadku 
podpisywania wniosku przez osobę upoważnioną); 

 
inny dokument (należy wskazać poniżej jaki) 

                                                           
4 Zaznaczyć właściwe 
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                                           ..………………………………………………………………………………… 

                     Miejscowość i data 
Podpis i pieczęć lub czytelny podpis wnioskodawcy  

bądź osoby/ób uprawnionej/ ych do jego reprezentowania5 

                                                           
5 W przypadku, gdy wniosek o wpis/ zmianę wpisu do rejestru podpisuje pełnomocnik wnioskodawcy, należy dołączyć do niego stosowne 

pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa. 

……………………………………………… 


