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  Wniosek jest składany w celu1:  
                                        
    uzyskania wpisu do rejestru konopi włóknistych  
      
    korekty/ aktualizacji danych w poprzednio złożonym wniosku o wpis do rejestru konopi włóknistych 

 
 
                                         

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE 
 1. Nazwa lub nazwisko producenta 

 
 
 

                                        
2. Imię, w przypadku osoby fizycznej  

                                        
3. NIP                  
                                        
4. REGON                     
                     
5. PESEL                      

                                        
6. Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 
tożsamość2  

 

 
 

7. Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres producenta 
                                        
Miejscowość   

                                        
Ulica   

                                        
Nr domu    Nr  mieszkania        
                                        
Kod poczt.   –                             

                                        
Poczta 
 

  
                                        
Województwo   

                                        
Powiat   
                                        
Gmina  
                                        
8. Telefon*  
 

  

                                        
9. Strona www*   
                                        
10. E – mail*   
                                        
11. Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy jest inny od adresu podanego w punkcie 7) 

 

                                                           
1 Należy zaznaczyć poprzez wstawienie „X” we właściwym polu. 
2 Podać w przypadku, gdy osoba fizyczna nie posiada nr PESEL. 
* Dane nieobowiązkowe. Podanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez KOWR. Przekazanie danych jest 

dobrowolne i ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy KOWR, a składającym   wniosek. Niepodanie danych nie ma wpływu na kompletność złożonego 
wniosku. 
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CZĘŚĆ II. DANE DOTYCZĄCE ADRESU LUB MIEJSCA POŁOŻENIA POMIESZCZENIA, W KTÓRYM BĘDĄ 

MAGAZYNOWANE KONOPIE WŁÓKNISTE 
 
Adres/miejsce położenia pomieszczenia, w którym będą magazynowane konopie włókniste  

                                        
Miejscowość   Numer  

                                        
Ulica  
                                        
Kod pocztowy  –    Poczta  
                                        
Województwo  
  
Powiat  

  
Gmina  

Uwaga! W przypadku, gdy producent będzie przechowywał konopie włókniste w kilku pomieszczeniach, należy wykonać kserokopię niniejszej strony 
i wypełnić dodatkowe strony formularza (CZĘŚĆ II), oznaczając numer strony jako: „2a z 5, 2b z 5" itd. 

 

CZĘŚĆ III. DANE DOTYCZĄCE UPRAW KONOPI WŁÓKNISTYCH 
 

1. Dane dotyczące planowanej powierzchni upraw konopi włóknistych 
 

 
 
 
 
 

Odmiana konopi 
włóknistych3 

Położenie działki ewidencyjnej Dane wg ewidencji gruntów i budynków 

Województwo Powiat Gmina 
Nazwa obrębu 
ewidencyjnego 

Numer/y 
działki/działek 

ewidencyjnej/ych 

Powierzchnia 
uprawy 
konopi 

włóknistych 
(ha) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Uwaga! W przypadku, gdy uprawa konopi włóknistych w ramach tej samej odmiany i na terenie tego samego obrębu ewidencyjnego odbywa się 
na 2 lub większej liczbie działek ewidencyjnych przylegających do siebie należy w kolumnie „Numer/y działki/działek ewidencyjnej/ych” podać numery 
tych działek, a w kolumnie „Powierzchnia uprawy konopi włóknistych (ha)” podać łączną powierzchnię upraw. Natomiast w przypadku, gdy uprawa 
prowadzona jest na oddzielnych działkach, każdą działkę należy wpisać w podzielnym wierszu.  W przypadku posiadania większej liczby działek, należy 
wykonać kserokopię niniejszej strony i wypełnić dodatkowe strony formularza, oznaczając numer strony, jako: „2a z 5, 2b z 5" itd. 

                                                           
3 Należy podać odmianę konopi włóknistych zgodnie z Krajowym Rejestrem prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian 
Roślin Uprawnych (COBORU) lub zgodnie ze wspólnym katalogiem publikowanym przez Komisję Europejską. Podmioty zamierzające 
uprawiać konopie włókniste na potrzeby nasiennictwa oraz w celach naukowo-badawczych, lub w celu hodowli odmian konopi włóknistych 
nie są zobowiązane do wskazania nazwy odmiany konopi włóknistych.  
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2. Uprawa konopi włóknistych na potrzeby własne4 

a) Oświadczam, że na powierzchni …………………… będzie prowadzona uprawa konopi włóknistych na potrzeby 
własne. 

b) Uprawa konopi włóknistych na potrzeby własne będzie prowadzona na cele/potrzeby: ……………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Uprawa konopi włóknistych na przetwarzanie we własnym zakresie 5 

     Przetwarzanie we własnym zakresie konopi włóknistych pochodzących z upraw własnych będzie prowadzone  

     na cele/potrzeby:..…………..…………………………………………………………………………….………………….…………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Uprawa konopi włóknistych w wykonaniu umów na dostarczanie konopi włóknistych 

a) Uprawa konopi włóknistych w wykonaniu umów na dostarczanie konopi włóknistych będzie prowadzona na 
cele/potrzeby5:   

………..…………………………………………………………………………….………………….………………….…………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ………..…………………………………………………………………………….………………….………………….……………………..... 

b) Uprawa konopi włóknistych w wykonaniu umów na dostarczanie konopi włóknistych będzie prowadzona na rzecz:6 
 

Dane podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, z którym producent zawarł umowę na 
dostarczanie konopi włóknistych 

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu Miejsce zamieszkania i adres/ siedziba i adres 

  

  

Uwaga! W przypadku zawarcia większej liczby umów należy wykonać kserokopię niniejszej strony i wypełnić dodatkowe strony formularza, oznaczając 
numer strony, jako: „3a z 5, 3b z " itd. 

                                                           
4 Należy wypełnić, w przypadku uprawy konopi włóknistych na potrzeby własne (powierzchnia nie większa niż 1 ha rocznie). Uprawa 
konopi włóknistych na potrzeby własne może być prowadzona na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, 
nawozowe, izolacyjne, na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin 
oraz na potrzeby włókiennicze, energetyczne oraz w celu rekultywacji i remediacji gruntów. 
5 Uprawa i przetwarzanie konopi włóknistych może być prowadzona: 
1) na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne, energetyczne;  
2) na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze; 
3) w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów; 
4) na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe, izolacyjne; 
5) na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin. 
 

6 Należy wypełnić w przypadku, gdy uprawa konopi włóknistych nie jest prowadzona na potrzeby własne oraz gdy konopie włókniste 
pochodzące z upraw własnych nie będą przetwarzane we własnym zakresie na cele lub potrzeby określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie dotyczy również podmiotów zamierzających uprawiać konopie włókniste na potrzeby 
nasiennictwa oraz w celach naukowo-badawczych lub w celu hodowli odmian konopi włóknistych. 
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5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia  

 

 

CZĘŚĆ IV. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA PRODUCENTA KONOPI WŁÓKNISTYCH 
 

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WŁASNYM / W IMIENIU WNIOSKODAWCY7: 

Oświadczam że: 

1. Nie byłem/am karany/a za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub art. 64 oraz wykroczenia,  
o którym mowa w art. 65 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

2.  Dane zawarte w niniejszym wniosku są kompletne i zgodne z prawdą.  

3.  Znane mi są „Warunki monitorowania rynku konopi włóknistych”. 
 
Zobowiązuję się do: 
 

1. Przestrzegania „Warunków monitorowania rynku konopi włóknistych”. 
2. Aktualizacji danych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach oraz danych określonych w rejestrze konopi włóknistych, 

w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych. 
3. Przechowywania dokumentów związanych z realizacją działań objętych Warunkami uczestnictwa w mechanizmie „Monitorowanie 

rynku konopi włóknistych” przez okres 5 lat, liczonych po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały one wytworzone. 
 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z przetwarzaniem przez KOWR moich danych osobowych zostałem/łam poinformowany/a iż 
(dotyczy osób fizycznych/ osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób upoważnionych do reprezentowania 
wnioskodawcy ): 
 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania moich danych osobowych 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 mogę skontaktować się w sprawach ochrony  
i przetwarzania moich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby KOWR, 
wskazany w pkt. 1.  

 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą przez KOWR w celu dokonania wpisu do rejestru konopi włóknistych lub aktualizacji 
danych w nim zawartych oraz realizacji przez KOWR zadań związanych z monitorowaniem rynku konopi włóknistych, 
wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ. U. z 2023 r. poz. 172 z późn. zm.) (w 
tym prowadzenia rejestru konopi włóknistych, przyjmowania dokumentów składanych przez uczestników mechanizmu), a także w 
celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem 
przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z 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 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) dalej zwanym RODO. 
W przypadku podania we wniosku danych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa KOWR przetwarzać będzie te 
dane na podstawie mojej odrębnie udzielonej zgody na ich przetwarzanie w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu w sprawach 
związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co stanowi o zgodnym z prawem 
przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

4. Moje dane osobowe przetwarzane przez KOWR w celach, o których mowa w pkt. 3 powyżej, będą przetwarzane przez okres 
przewidziany przepisami prawa, tzn. przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych 

                                                           
7 Niepotrzebne skreślić. 
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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 w rejestrze konopi włóknistych, , 
który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego. W przypadku 
podania we wniosku danych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa KOWR przetwarzać będzie te dane na 
podstawie zgody na ich przetwarzanie do czasu jej wycofania lub przez okres wskazany w zdaniu poprzednim. 

 

5. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione: 
- innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; 
- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu KOWR, tj. np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, usługi niszczenia 

dokumentów, jak również innym administratorom danych osobowych przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, np. 
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 

 

6. Zgodnie z RODO przysługuje mi: 
- prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa; 
- 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 któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 
wskazanym w pkt 2 lub pisemnie na adres administratora wskazany w pkt 1. 
Posiadam prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 

7.  Podanie danych w zakresie niezbędnym do dokonania wpisu/aktualizacji danych w rejestrze konopi włóknistych jest obowiązkiem 
wynikającym z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a konsekwencją niepodania tych danych może być brak 
spełnienia wymogów określonych w tej ustawie. Podanie danych oznaczonych w niniejszym formularzu jako dane nieobowiązkowe 
na charakter dobrowolny a ich niepodanie nie ma wpływu na rozpatrzenie wniosku.  
 

8. W oparciu o moje dane osobowe KOWR nie będzie podejmował wobec mnie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 

 

9. KOWR nie przewiduje przekazania moich danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejska, Norwegię, Lichtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że KOWR ma prawo przeprowadzenia kontroli i czynności sprawdzających mających na celu dokonanie oceny 
prawdziwości danych podanych we wniosku oraz należytego przestrzegania zasad realizacji działań objętych „Warunkami monitorowania 
rynku konopi włóknistych”. 

 

CZĘŚĆ V. ZAŁĄCZNIKI8 
 

Kopia faktury zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany  
 
Kopia etykiety z opakowań materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany 
 
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu producenta do rejestru konopi włóknistych  
 

 

                                                           
8 Należy zaznaczyć poprzez wstawienie „X” przy załączniku. Podmioty zamierzające uprawiać konopie włókniste na potrzeby nasiennictwa 
oraz w celach naukowo-badawczych, lub w celu hodowli odmian konopi włóknistych nie załączają do wniosku dokumentacji dotyczącej 
zastosowania materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany. 
 

 

 

 

 
 
 
 

……………………………………………… 
Miejscowość, data 

 
 
 
 
 

………………………………………...…………..………………………… 
Podpis i pieczęć lub czytelny podpis wnioskodawcy  

bądź osoby/ób uprawnionej/ych do jego reprezentowania 
 

 


