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1. WPROWADZENIE 

Celem zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie 

prowadzenia rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych jest monitorowanie rynku napojów spirytusowych w Polsce.  

Prowadzenie rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych przez Dyrektora Generalnego KOWR stanowi zadanie ustawowe 

Krajowego Ośrodka na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. 

o Krajowym Ośrodku w związku ze zmianą rzeczonej ustawy na podstawie art. 4 

ustawy z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2015). Jest to 

kontynuacja rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych prowadzonego dotychczas przez ministra właściwego do spraw 

rynków rolnych, na podstawie art. 3 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie 

oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1419, 

z późn. zm.). 

Przepisów ustawy nie stosuje się do napojów spirytusowych, które zostały 

wyrobione domowym sposobem na użytek własny i które nie są przeznaczone 

do wprowadzenia do obrotu. Napoje te nie mogą być wytwarzane bezpośrednio 

w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej. 

 

UWAGA! Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia  

28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz  

o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz 

niektórych innych ustaw, zostali wpisani do rejestru działalności w zakresie 

wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych prowadzonego przez ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych, nie muszą ponownie ubiegać się o wpis 

do rejestru prowadzonego obecnie przez Dyrektora Generalnego 

KOWR.  Zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty wydane w sprawach 

związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub 

rozlewu napojów spirytusowych, zachowują ważność. 
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Przedsiębiorcy wpisani do rejestru prowadzonego przez Dyrektora 

Generalnego KOWR są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. Niniejsze Warunki (…) stanowią wyciąg 

z obowiązujących przepisów. W przypadku sprzeczności niniejszych 

Warunków (...) z przepisami powszechnie obowiązującego prawa zastosowanie 

znajdą przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. AKTY PRAWNE 

1) Ustawa z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2015); 

2) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz 

o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1419, z późn. zm.); 

3) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 

162, z późn. zm.); 

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000);  

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach  

o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124); 

6) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1375, z późn. zm.); 

7) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 

896); 

8) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 481, z późn. zm.); 

9) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2142); 

10) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 

osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw 

(Dz. U. 

z 2021 r. poz. 170); 

11) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.); 
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12) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz.143, z późn. zm.); 

13) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1540, z późn. zm.); 

14)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/787 z dnia  

17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania 

napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji  

i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i 

destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019, 

str. 1, z późn. zm.), dalej jako „rozporządzenie 2019/787”. 

3. UCZESTNICY MECHANIZMU 

Mechanizmem objęci są przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą 

w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. 

Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem niezbędnym do wykonywania 

przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie:  

 wyrobu napojów spirytusowych, w tym rozlewu tych napojów przez tego 

samego przedsiębiorcę, który je wyrobił, lub  

 rozlewu napojów spirytusowych, przez przedsiębiorcę, który ich nie wyrobił,  

zwanej dalej „działalnością gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych”. 

UWAGA: działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych: 

1) których wyrób odbywa się w sposób inny niż określony w art. 2 lit. d (i) tiret 

pierwszy rozporządzenia 2019/787, tj. o których mowa w pkt 4 ppkt 1 tiret 

pierwszy niniejszych Warunków (...), w definicji „napoju spirytusowego”, 

2) których wyrób lub rozlew odbywa się w miejscu sprzedaży detalicznej 

prowadzonej na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, i które są przeznaczone do spożycia 

wyłącznie w miejscu sprzedaży, 
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3) od których zapłacono podatek akcyzowy zgodnie z przepisami ustawy 

o podatku akcyzowym  

- nie jest działalnością regulowaną i nie podlega wpisowi do rejestru. 

4. PODSTAWOWE SKRÓTY I DEFINICJE 

KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 

wykonująca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie 

wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

Napój spirytusowy – to napój alkoholowy, który spełnia następujące wymogi: 

a) jest przeznaczony do spożycia przez ludzi; 

b) ma szczególne właściwości organoleptyczne; 

c) jego minimalna objętościowa zawartość alkoholu wynosi 15 %, z wyjątkiem 

napojów spirytusowych, które spełniają wymogi kategorii 39 wskazanej w załączniku 

I do rozporządzenia 2019/787; 

d) został wyprodukowany: 

1) bezpośrednio, przy użyciu, pojedynczo lub w połączeniu, którejkolwiek  

z następujących metod: 

 destylacji sfermentowanych produktów z dodatkiem lub bez dodatku środków 

aromatyzujących lub aromatyzujących środków spożywczych; 

 macerowania lub podobnego przetwarzania surowców roślinnych w alkoholu 

etylowym pochodzenia rolniczego, destylatach pochodzenia rolniczego lub 

napojach spirytusowych, lub w ich połączeniu; 

 dodania, pojedynczo lub w połączeniu, do alkoholu etylowego pochodzenia 

rolniczego, destylatów pochodzenia rolniczego lub napojów spirytusowych: 

 środków aromatyzujących użytych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1334/2008, 

 barwników użytych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008, 

 innych dozwolonych składników użytych zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 

1333/2008 i (WE) nr 1334/2008, 

 produktów słodzących, 
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 innych produktów rolniczych, 

 środków spożywczych; albo 

2) przez dodanie do niego, pojedynczo lub w połączeniu, któregokolwiek z niżej 

wymienionych: 

 innych napojów spirytusowych, 

 alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, 

 destylatów pochodzenia rolniczego, 

 innych środków spożywczych; 

e) nie jest objęty kodami CN 2203, 2204, 2205, 2206 ani 2207; 

f) jeżeli przy jego produkcji dodano wodę, która może być destylowana, 

demineralizowana, dejonizowana lub zmiękczona: 

1) jakość tej wody spełnia wymogi dyrektywy Rady 98/83/WE i dyrektywy 

2009/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; oraz 

2) zawartość alkoholu w napoju spirytusowym, po dodaniu wody, nadal jest zgodna 

z minimalną objętościową zawartością alkoholu określoną w lit. c) lub w odpowiedniej 

kategorii napoju spirytusowego określonej w załączniku I do rozporządzenia 

2019/787. 

Właściwy OT KOWR – Oddział Terenowy KOWR właściwy ze względu na siedzibę  

i adres przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych albo miejsce i adres wykonywania działalności gospodarczej. 

5. WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WYROBU LUB 
ROZLEWU NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH 

5.1. Działalność gospodarcza w zakresie: 

 wyrobu napojów spirytusowych, w tym rozlewu tych napojów przez tego 

samego przedsiębiorcę, który je wyrobił, 

 rozlewu napojów spirytusowych przez przedsiębiorcę, który ich nie wyrobił, 

jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

przedsiębiorców. 

5.2. Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w pkt 5.1 

jest spełnienie wymogów określonych przepisami ustawy o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych  oraz uzyskanie wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu 



8 

 

lub rozlewu napojów spirytusowych, zwanego dalej „rejestrem”, prowadzonego 

przez Dyrektora Generalnego KOWR.  

5.3. Szczegółowe warunki, których spełnianie jest niezbędne do uzyskania wpisu  

do rejestru oraz warunki wykonywania działalności gospodarczej, opisane 

zostały w pkt 6. 

5.4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowywania wszystkich dokumentów 

niezbędnych do wykazania spełnienia warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej.  

5.5. W celu uzyskania wpisu do rejestru, przedsiębiorca po spełnieniu warunków do 

wykonywania danej działalności gospodarczej oraz po zgromadzeniu 

dokumentów niezbędnych do wykazania spełnienia tych warunków, 

zobowiązany jest złożyć do Dyrektora Generalnego KOWR Wniosek o 

wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych wraz z zawartymi w nim oświadczeniami o spełnieniu 

warunków do wykonywania danej działalności gospodarczej, na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków (…). 

5.6. Do wniosku dołącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, w 

wysokości określonej w pkt 6.4 niniejszych Warunków (...). 

5.7. Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie 

wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych składa wniosek o wpis do rejestru 

przed rozpoczęciem działalności, w każdym dowolnym momencie roku. 

5.8. Po złożeniu wniosku przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku.  

5.9. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów niezbędnych do jego 

rozpatrzenia, Dyrektor Generalny KOWR informuje wnioskodawcę o brakach  

i wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, 

pod rygorem pozostawienia złożonego wniosku bez rozpoznania. 

5.10. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni stwierdzonych braków  

w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Generalnego KOWR, bądź ponownie 

prześle nieprawidłowo wypełniony wniosek, wówczas jego wniosek zostanie 

pozostawiony bez rozpoznania. Wnioskodawca w formie pisemnej zostaje 

zawiadomiony o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca  

w dowolnym momencie może złożyć nowy wniosek. 

5.11. Przedsiębiorca, który złożył wniosek spełniający wymogi zostaje wpisany do 

rejestru i otrzymuje zaświadczenie o wpisie przedsiębiorcy do rejestru wydane 
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przez Dyrektora Generalnego KOWR. Wpisu przedsiębiorcy do rejestru 

dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku do Dyrektora 

Generalnego KOWR. 

5.12. Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie dokona wpisu przedsiębiorcy do rejestru 

w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do KOWR, a od dnia wpływu 

upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć wykonywanie działalności 

gospodarczej po uprzednim zawiadomieniu o tym Dyrektora Generalnego 

KOWR na piśmie. Nie dotyczy to przypadku, gdy Dyrektor Generalny KOWR 

wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru nie później 

niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin na 

dokonanie wpisu do rejestru oraz na złożenie zawiadomienia, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

5.13.  W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, przedsiębiorca ma 

obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, w terminie 14 dni od 

dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych. 

5.14. Jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności 

gospodarczej, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia 

odpowiedniej opłaty skarbowej z tego tytułu. 

5.15. Do rejestru wpisuje się:  

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres do doręczeń; 

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer 

posiada; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) wskazanie: 

a) rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana, spośród 

następujących: 

- wyrób napojów spirytusowych, w tym rozlew wyrobionych napojów 

spirytusowych, lub 

- rozlew napojów spirytusowych wyrobionych przez innego 

przedsiębiorcę, 

b) maksymalnej rocznej wielkości takiego wyrobu lub takiego rozlewu 

napojów spirytusowych w ramach działalności gospodarczej, która 

będzie wykonywana, wyrażonej w litrach alkoholu 100% objętościowych 

(obj.); 
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5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych; 

6) datę dokonania wpisu. 

5.16. Rejestr jest jawny i publikowany na stronie internetowej KOWR 

(www.kowr.gov.pl). 

5.17. Zapisy pkt 5 niniejszych Warunków (...) stosuje się odpowiednio do zmiany 

wpisu w rejestrze. 

6. WARUNKI UZYSKANIA WPISU I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYROBU LUB ROZLEWU NAPOJÓW 
SPIRYTUSOWYCH 

6.1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub 

rozlewu napojów spirytusowych jest zobowiązany: 

1) wdrożyć system kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych, obejmujący w szczególności określenie:  

a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakości tych 

napojów, 

b) metod przeprowadzania badań jakości tych napojów, 

c) sposobu postępowania z napojami spirytusowymi nieodpowiadającymi 

wymaganiom jakościowym; 

2) dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia 

produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem: 

a) linii technologicznych, 

b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych, 

c) stanowisk pracy;  

3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości napojów 

spirytusowych; 

4) zapewnić, aby obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych spełniały wymagania określone w przepisach 

o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co 

powinny potwierdzać zaświadczenia wydane na wniosek przedsiębiorcy, 

odpowiednio przez:  

a) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,  

b) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz  
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c) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  

- właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania tej 

działalności. 

6.2. Przedsiębiorca, może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie wyrobu 

lub rozlewu napojów spirytusowych, jeżeli:  

1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być 

wykonywana ta działalność;  

2) 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 w przypadku przedsiębiorcy będącego: 

a) osobą prawną – którego 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; 

b) spółką jawną – którego wspólnik nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w lit. a, natomiast 

w przypadku wspólnika będącego osobą prawną – którego członek 

zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te 

przestępstwa; 

c) spółką komandytową – którego komplementariusz nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa  

w lit. a, natomiast w przypadku komplementariusza będącego osobą 

prawną – którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem sądu za te przestępstwa; 

d) spółką komandytowo-akcyjną – którego członek zarządu nie był 

skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których 

mowa  

w lit. a; 

3) nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

a w przypadku zalegania z należnościami z tytułu podatków stanowiących 

dochód budżetu państwa – jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie, o którym 
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mowa w art. 33d § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, wykonania decyzji 

określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o której 

mowa w art. 52 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, co potwierdzają 

zaświadczenia wydane na jego wniosek. 

6.3. Dyrektor Generalny KOWR odmówi przedsiębiorcy wpisu do rejestru/zmiany 

wpisu w rejestrze, jeżeli: 

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej objętej wpisem; 

2) przedsiębiorca został wykreślony z rejestru w wyniku wydania decyzji 

o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej 

objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku; 

3) przedsiębiorca wykonywał działalność gospodarczą bez wymaganego 

wpisu do rejestru, a od momentu wydania decyzji o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do złożenia wniosku o wpis nie upłynął okres 3 

lat. 

6.4. Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, zgodnie 

z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej  w wysokości:  

1) dokonanie wpisu do rejestru podmiotu wykonującego działalność,  

w zakresie: 

 wyrobu napojów spirytusowych (w tym rozlewu wyprodukowanych 

napojów spirytusowych) – 11 610 zł, 

 rozlewu napojów spirytusowych wyprodukowanych przez 

innego przedsiębiorcę (tzw. rozlew usługowy) – 11 610 zł, 

 wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy 

przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 

litrów 100% alkoholu – 1005 zł; 

Jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności wówczas 

opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich.  

2) zmiana wpisu w rejestrze jeżeli: 

 dotyczy rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności 

regulowanej - 50% stawek określonych od wpisu,  

 treścią zmiany wpisu jest kolejny rodzaj działalności - 100% 

stawek określonych od wpisu. 
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W przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii, przedsiębiorca powinien dołączyć 

do ww. dokumentu potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  

Wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.  

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr konta 

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem określającym czynność urzędową 

np. „opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych”.     

Stosownie do § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. 

w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. poz. 1330) składający wniosek 

zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo 

uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili 

powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć 

formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. 

Przedsiębiorca w formie pisemnego podania może żądać od KOWR zwrotu oryginału 

dowodu zapłaty opłaty skarbowej. 

Jeżeli przedsiębiorca dokona nadpłaty opłaty skarbowej lub mimo wniesienia opłaty 

skarbowej Dyrektor Generalny KOWR nie dokona czynności urzędowej, od której 

dokonano tej zapłaty, wówczas przedsiębiorca może złożyć wniosek do Centrum 

Obsługi Podatnika w Warszawie o dokonanie zwrotu opłaty skarbowej odpowiednio  

w części lub w całości.  

7. KONTROLE PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU  

7.1. KOWR przeprowadza u przedsiębiorców kontrole mające na celu: 

1) potwierdzenie spełniania warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych, wskazanych w pkt 6; 

2) potwierdzenie zgodności wykonywanej działalności gospodarczej  

z zakresem wpisu w rejestrze; 

3) potwierdzenie poprawności sporządzenia oraz zgodności ze stanem 

faktycznym informacji, oświadczeń i danych zawartych we wniosku. 
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7.2. Kontrole przeprowadzane są przez upoważnionych pracowników Oddziałów 

Terenowych KOWR. 

7.3. Przedsiębiorca na żądanie kontrolującego zobowiązany jest do okazania 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych, udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, do 

okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia 

danych mających związek z przedmiotem kontroli. 

7.4. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień, Dyrektor Generalny 

KOWR może wezwać przedsiębiorcę do ich usunięcia w wyznaczonym 

terminie. 

7.5. Jeżeli zostanie stwierdzone, że przedsiębiorca: 

1) naruszył warunki wymagane prawem do wykonywania działalności  

w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych i nie usunie 

stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie; 

2) złożył we wniosku o wpis do rejestru oświadczenia niezgodne ze stanem 

faktycznym,  

– Dyrektor Generalny KOWR w drodze decyzji zakazuje wykonywania 

działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, zgodnie  

z pkt 11.1. 

8. INFORMOWANIE O  ZAKOŃCZENIU LUB ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI  

8.1. W przypadku, gdy przedsiębiorca wpisany do rejestru zakończył lub zawiesił 

działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Dyrektora 

Generalnego KOWR, składając Zawiadomienie o zakończeniu lub 

zawieszeniu działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszych 

Warunków (…). 

8.2. Zawiadomienie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub 

zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych. 

8.3. Przedsiębiorca, który nie poinformuje o zakończeniu lub zawieszeniu 

działalności gospodarczej podlega karze grzywny, zgodnie z pkt 11.2.  
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9. WYKREŚLENIE Z REJESTRU 

9.1. Dyrektor Generalny KOWR wykreśla przedsiębiorcę z rejestru: 

1) na jego wniosek; 

2) w przypadku gdy: 

a) przedsiębiorca nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego od 6 

miesięcy od dnia uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o braku 

wpisu albo wykreśleniu przedsiębiorcy, 

b) decyzja, o której mowa w pkt 11.1 niniejszych Warunków (...), stała się 

ostateczna, 

c) następca prawny nie złoży wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, albo nie 

złoży tego wniosku w terminie określonym w pkt 10.4 niniejszych Warunków 

(...). 

9.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 9.1 ppkt 1, w celu wykreślenia z rejestru 

przedsiębiorca składa Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności 

w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych na formularzu 

stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszych Warunków (…). 

9.3. W przypadkach, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 2, Dyrektor Generalny KOWR 

z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.  

10. ZMIANA WPISU W REJESTRZE W ZWIĄZKU Z NASTĘPSTWEM 

PRAWNYM ORAZ PO USTANOWIENIU ZARZĄDU SUKCESYJNEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ 

10.1. W przypadku śmierci, rozwiązania albo przekształcenia przedsiębiorcy 

wpisanego do rejestru, albo w przypadku zbycia całości lub części 

przedsiębiorstwa, lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku 

których następuje następstwo prawne, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje 

zmiany wpisu w rejestrze na wniosek następcy prawnego tego przedsiębiorcy. 

10.2. W celu zmiany wpisu w rejestrze, następca prawny tego przedsiębiorcy 

powinien złożyć Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru (…), stanowiący 

Załącznik Nr 1 do niniejszych Warunków (…), zaznaczając jako cel złożenia 

wniosku zmianę wpisu oraz przeniesienie uprawnień wynikających z wpisu w 

związku  
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z następstwem prawnym. We wniosku następca prawny składa oświadczenia,  

o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy o wyrobie napojów spirytusowych 

oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. 

10.3. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zaistnienia 

następstwa prawnego oraz, jeżeli jest kilku właścicieli przedsiębiorstwa, 

pisemną zgodę pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa na przeniesienie na 

wnioskującego właściciela przedsiębiorstwa uprawnień wynikających z wpisu 

do rejestru. 

10.4. Wniosek należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wykreślenia 

przedsiębiorcy wpisanego do rejestru z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo Krajowego Rejestru Sądowego.  

10.5. W przypadku, gdy wniosek został złożony po terminie, o którym mowa  

w pkt 10.4, postępowanie w sprawie zmiany wpisu w rejestrze nie podlega  

wszczęciu, a Dyrektor Generalny KOWR na podstawie przepisów ustawy 

Kodeks postępowania administracyjnego wydaje postanowienie o odmowie 

wszczęcia postępowania.  

10.6. Jeżeli wniosek o zmianę wpisu spełnia wszystkie wymogi, Dyrektor Generalny 

KOWR dokonuje zmiany danych w rejestrze i wydaje zaświadczenie o zmianie 

wpisu w rejestrze.  

10.7. Jeżeli zostały spełnione wymagania do zmiany wpisu w rejestrze w związku  

z następstwem prawnym, następca prawny może wykonywać uprawnienia 

wynikające z wpisu przedsiębiorcy do rejestru także przed dokonaniem zmiany 

wpisu w rejestrze. Od dnia złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz  

o przeniesienie uprawnień wynikających z wpisu do rejestru, następca prawny 

jest obowiązany wykonywać obowiązki związane z wpisem do rejestru.  

10.8. W przypadku, gdy został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa  

w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych 

ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, zastosowanie ma art. 45 

tej ustawy. 

10.9. Zarządca sukcesyjny może złożyć do Dyrektora Generalnego KOWR wniosek  

o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru na 

firmę przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”, w terminie miesiąca 

od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego na formularzu Wniosku 

zarządcy sukcesyjnego o zmianę danych w rejestrze działalności w 
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zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych stanowiącym 

Załącznik Nr 4 do niniejszych Warunków (…). We wniosku zarządca 

sukcesyjny składa oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do 

wykonywania działalności gospodarczej wymagającej wpisu do rejestru. 

10.10. Warunki wymagane do wykonywania działalności gospodarczej podlegającej 

wpisowi do rejestru, które mają charakter osobisty uważa się za spełnione jeżeli 

spełnia je zarządca sukcesyjny. 

10.11. Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w rejestrze jeżeli zarządca 

sukcesyjny spełnił wymagania opisane w pkt 10.9. 

10.12. Jeżeli zostały spełnione wymagania do zmiany oznaczenia przedsiębiorcy 

wpisanego do rejestru, opisane w pkt 10.9, zarządca sukcesyjny może 

wykonywać uprawnienia wynikające z wpisu przedsiębiorcy do rejestru także 

przed dokonaniem zmiany wpisu w rejestrze. Od dnia złożenia wniosku, 

zarządca sukcesyjny jest obowiązany wykonywać obowiązki związane z 

wpisem do rejestru.  

10.13. Jeżeli zarządca sukcesyjny przestał pełnić funkcję, kolejny zarządca sukcesyjny 

może złożyć wniosek o zmianę wpisu przedsiębiorcy w rejestrze,  

o którym mowa w pkt 10.9 w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym 

poprzedni zarządca sukcesyjny został wykreślony z CEIDG.  

10.14. Pozostałe regulacje, niewymienione w niniejszym punkcie Warunków (…)  

w zakresie funkcjonowania zarządcy sukcesyjnego, określa ustawa  

o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych 

ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. 

10.15. Jeżeli w terminach określonych w pkt 10.9 i 10.13 nie zostanie złożony 

Wniosek zarządcy sukcesyjnego (…), Dyrektor Generalny KOWR wykreśla  

z urzędu przedsiębiorcę z rejestru po upływie tych terminów.  

11. SANKCJE I PRZEPISY KARNE 

11.1. Zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych, nastąpi w przypadku, gdy: 

1) zostanie stwierdzone, że przedsiębiorca naruszył warunki wymagane 

prawem do wykonywania działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych i nie usunie stwierdzonych naruszeń 

w wyznaczonym przez Dyrektora Generalnego KOWR terminie; 
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2) kontrola lub inne okoliczności wykażą, że przedsiębiorca we wniosku o 

wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze złożył oświadczenia niezgodne 

ze stanem faktycznym; 

3) właściwy dla przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego cofnął 

zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na:  

a) zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

b) kierowanie działalnością podmiotu przez osoby skazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo 

skarbowe, 

c) prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem, 

d) nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym 

prowadzono skład podatkowy. 

Dyrektor Generalny KOWR zakazuje wykonywania działalności w zakresie 

wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w drodze decyzji administracyjnej. 

Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.  

Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania 

działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych może 

ponownie uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności 

gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji 

zakazującej. 

11.2. Karze grzywny podlega przedsiębiorca wpisany do rejestru, który: 

1) nie wdrożył systemu kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych lub nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości 

napojów spirytusowych; 

2) nie dopełnił obowiązku złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, 

w przypadku zmiany danych zgłoszonych we wniosku o wpis lub nie złożył 

tego wniosku w wymaganym terminie, zgodnie z pkt 5.13; 

3) nie poinformował o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności 

lub nie przekazał informacji o zakończeniu lub zawieszeniu działalności 

w wymaganym terminie, zgodnie z pkt 8; 
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11.3. Przedsiębiorca, który wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe bez uzyskania 

wpisu do rejestru: 

1)  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do roku;  

2) jeżeli czyn, o którym mowa powyżej dotyczy napojów spirytusowych 

o znacznej wartości, przedsiębiorca podlega grzywnie albo karze 

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.  

Sąd może orzec również przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio 

z przestępstwa albo które służyły lub były przeznaczone do popełnienia 

przestępstwa, choćby nie były własnością sprawcy. 

11.4. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w pkt 11.2 prowadzone są na 

podstawie przepisów ustawy  Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia. 

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w pkt 11.3 prowadzone są na 

podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania karnego. 

12. INNE INFORMACJE 

12.1. Formularze wniosków i zawiadomienia, stanowiących załączniki do niniejszych 

Warunków (…) można uzyskać:  

1) poprzez wydruk ze strony internetowej KOWR (www.kowr.gov.pl); 

2) bezpośrednio w Centrali KOWR (ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa). 

12.2. Poprawnie wypełnione, kompletne i podpisane przez przedsiębiorcę / osobę 

uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy wnioski i zawiadomienia można 

składać:  

1) bezpośrednio w Centrali KOWR;  

2) za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego  

w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na adres Centrali KOWR; 

3) za pośrednictwem innych operatorów; 

4) za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

12.3. Osobą uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy wpisanego do rejestru 

jest osoba/y uprawniona/e do reprezentowania przedsiębiorcy, zgodnie 

ze sposobem reprezentacji wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonujący we własnym imieniu 

działalność gospodarczą lub inna osoba wskazana we wpisie tego 

przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
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Gospodarczej. Dopuszcza się możliwość składania dokumentów podpisanych 

przez inną/e osoby działające 

w imieniu przedsiębiorcy na podstawie posiadanego pełnomocnictwa. 

12.4. Uczestnicy mechanizmu zobowiązani są poddać się wszelkim kontrolom  

i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez KOWR, mającym  

na celu dokonanie oceny należytego przestrzegania warunków wymaganych 

prawem do wykonywania działalności regulowanej i zasad ich realizacji 

określonych niniejszymi Warunkami (…). 

12.5. Niniejsze Warunki (…) będą obowiązywać do odwołania, z zastrzeżeniem 

wprowadzenia zmian w przypadku stwierdzenia oczywistych pomyłek pisarskich 

bądź zmian wprowadzonych w legislacji krajowej lub Unii Europejskiej. 

12.6. Uczestnicy mechanizmu zobowiązani są do przechowywania dokumentów 

związanych z realizacją działań objętych niniejszymi Warunkami (…). 

12.7. Warunki (...) nie stanowią przepisów prawa i mają charakter wyłącznie 

informacyjny. W przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa, KOWR zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych 

Warunków (...). 

12.8. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że 

przepisy ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie 

oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych  stanowią inaczej. 

12.9. Do postępowań prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rynków 

rolnych na podstawie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o 

rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, w 

zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przejętych przez Dyrektora 

Generalnego KOWR, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie ustawy zmieniającej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zmienianej 

w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. 

12.10. Zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty wydane w sprawach, o których mowa 

w pkt 12.9, zachowują ważność. 

12.11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie o wyrobie napojów spirytusowych 

oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych 

oraz niniejszych Warunkach (...) dotyczących podejmowania, wykonywania 
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i zakończenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych, stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. 

13. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   

W związku z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, 

str. 2), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe 

przetwarza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w celach związanych z realizacją 

zadań wynikających z ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji 

i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, uprzejmie informujemy, 

że: 

13.1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z realizacją 

zadań wynikających z przepisów ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz 

o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych 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”. 

13.2. 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 13.1. 

13.3. KOWR przetwarza dane osobowe w zakresie danych kontaktowych i danych 

identyfikacyjnych w celach związanych z realizacją zadań wynikających 

z przepisów ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i 

ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych w tym w celach 

związanych 

z prowadzeniem rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych, jego aktualizacji i przeprowadzania czynności kontrolnych 
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dotyczących spełnienia wymagań wynikających z ww. ustawy 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. 1lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 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”. 

W przypadku podania, we wniosku o wpis/zmianę wpisu do rejestru 

działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych/ 

wniosku zarządcy sukcesyjnego o zmianę danych w rejestrze działalności 

w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, danych w 

zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa, KOWR przetwarzać 

będzie te dane na podstawie odrębnie udzielonej zgody na ich 

przetwarzanie w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu w sprawach 

związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

13.4. Rejestr działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest 

jawny i publikowany na stronie internetowej KOWR (www.kowr.gov.pl). Inne 

dane niż dane zawarte w rejestrze przetwarzane przez KOWR w celach 

określonych  

w pkt 13.3 mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki 

będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych pozyskiwanych przez KOWR  

w celach określonych w pkt 13.3 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. 
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13.5. W celach, o których mowa w pkt 13.3 KOWR przetwarza dane osobowe 

pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub za pośrednictwem 

przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych. 

13.6. Dane osobowe przetwarzane przez KOWR w celach, o których mowa w pkt 

13.3 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, który może zostać przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego. 

13.7. Zgodnie z RODO wszystkim osobom, których dane osobowe KOWR 

przetwarza w celach określonych w pkt 13.3 przysługuje: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 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. 

Wszystkim osobom, których dane osobowe KOWR przetwarza na podstawie 

zgody na ich przetwarzanie przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

W celu skorzystania z ww. praw można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, wskazanym w pkt 13.2 lub pisemnie na adres 

administratora wskazany w pkt 13.1. 

Wszystkim osobom, których dane osobowe KOWR przetwarza w celach 

określonych w pkt 13.3 przysługuje prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie 

danych osobowych.  

13.8. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających 

z przepisów ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i 
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ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych jest obowiązkiem 

wynikającym z przepisów tej ustawy, a konsekwencją niepodania tych danych 

może być brak spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Podanie danych w zakresie szerszym niż określony w przepisach ww. ustawy 

(na podstawie zgody) ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na realizację 

zadań KOWR wynikających z ww. ustawy 

13.9. W oparciu o dane osobowe pozyskane w celach, o których mowa w pkt 13.3 

KOWR nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych pozyskanych w celach, 

o których mowa w pkt 13.3 do państw trzecich (tj. państw, które nie należą do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych. 

14. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Nr 1 Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności w zakresie 

wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.  

Załącznik Nr 2 Zawiadomienie o zakończeniu lub zawieszeniu działalności 

w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.  

Załącznik Nr 3 Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności w zakresie wyrobu lub 

rozlewu napojów spirytusowych. 

Załącznik Nr 4 Wniosek zarządcy sukcesyjnego o zmianę danych w rejestrze 

działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.  

 

 


