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Projekt  

 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami 

i organizacji rynku wina 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, 

poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany:  

1)  art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. 1. Przedsiębiorca, który wyrabia w danym roku kalendarzowym 

z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu: 

1) wino owocowe markowe albo cydr lub perry, uzyskane z własnych upraw drzew 

lub krzewów owocowych, może wyrobić nie więcej niż: 

a) 5 000 litrów – w przypadku wina owocowego markowego albo 

b) 10 000 litrów – w przypadku cydru lub perry; 

2) miód pitny markowy, może wyrobić nie więcej niż z 500 litrów miodu uzyskanego 

z własnej pasieki. 

2. W ramach limitu wyrobu: 

1) wina owocowego markowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, dopuszcza się 

wyrób cydru lub perry, przy czym wielkość limitu oblicza się, stosując proporcję 

litr niewykorzystanego limitu dla wina owocowego markowego do 2 litrów cydru 

lub perry; 

2) cydru i perry, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, dopuszcza się wyrób wina 

owocowego markowego, przy czym wielkość limitu oblicza się, stosując proporcję 

litr niewykorzystanego limitu dla cydru lub perry do 0,5 litra wina owocowego 

markowego. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1: 

1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1; 

2) zabezpiecza i usuwa odpady powstające podczas wyrobu wyrobów winiarskich; 

3) wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich. 
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4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może wyrabiać wino owocowe 

markowe, cydr lub perry, jeżeli: 

1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób 

tych wyrobów; 

2) posiada tytuł prawny do co najmniej 1 hektara gruntu rolnego obsadzonego 

drzewami lub krzewami owocowymi; 

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3. 

5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może wyrabiać miód pitny 

markowy, jeżeli: 

1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób 

tego miodu; 

2) prowadzi pasiekę spełniającą wymagania określone dla produkcji miodu w ramach 

działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 361, z późn. zm.1)); 

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3.”; 

2)  w art. 20 w ust. 3: 

a)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku przedsiębiorcy zamierzającego wykonywać działalność 

gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1, wniosek zawiera:”, 

b)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku spełnia wymagania 

określone w art. 18 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2.”; 

3)  w art. 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W razie wydania decyzji zakazującej wykonywania przez przedsiębiorcę 

działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich 

w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 68 

pkt 2, art. 71 ust. 2 i 3 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.”;  

4)  w art. 29: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 

1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21 i 888.  
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„3. Wniosek o wpis do ewidencji składa się do Prezesa Agencji w postaci 

papierowej albo elektronicznej, na formularzu opracowanym przez Agencję 

i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, w terminie do dnia 15 lipca roku 

poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy składany wniosek.”, 

b)  w ust. 4 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) numeru działki ewidencyjnej, z podaniem nazw odmian winorośli tam 

uprawianych oraz całkowitej powierzchni tej uprawy;”; 

5)  w art. 30 w ust. 4: 

a)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Prezes Agencji przekazuje corocznie, w terminie do dnia 5 sierpnia, informacje, 

o których mowa w art. 29 ust. 4:”, 

b)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  pkt 1, 3 i 4 – Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.”; 

6)  w art. 35: 

a)  w ust. 1: 

–  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu 

w poprzednim roku gospodarczym – w terminie do dnia 31 sierpnia 

każdego roku;”, 

–  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które zostaną 

użyte w danym roku gospodarczym do wyrobu wina, w tym słodzenia, 

o którym mowa w rozporządzeniu nr 606/2009 w załączniku ID, oraz 

wzbogacania, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1234/2007 

w załączniku XVa – w terminie do dnia 30 października każdego roku;”, 

b)  w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 

ust. 1, składa Prezesowi Agencji deklaracje:”, 

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa 

w art. 17 ust. 1, w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 3 

pkt 1 lit. a, g, h, k oraz l i art. 2 rozporządzenia nr 1601/1991, składa, w terminie do 

dnia 31 sierpnia każdego roku, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych 



– 4 – 

deklarację o ilości wyrobów winiarskich, o których mowa w rozporządzeniu 

nr 1234/2007 w załączniku XIb, użytych do wyrobu wyrobów winiarskich, 

o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a, g, h, k oraz l i art. 2 rozporządzenia 

nr 1601/1991.”; 

7)  w art. 40 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) dokumentów towarzyszących przewozowi wyrobów winiarskich, o których mowa 

w art. 185c ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, w rozporządzeniu nr 555/2008 

w tytule III w rozdziale II oraz w rozporządzeniu nr 436/2009;”; 

8)  art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. 1. Dokument towarzyszący, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a (iii) 

rozporządzenia nr 436/2009, zawiera nadany przez wysyłającego specjalny 

administracyjny numer ewidencyjny MVV, którym jest numer dokumentu sprzedaży 

przewożonego wyrobu. 

2. Administracyjny numer ewidencyjny MVV, o którym mowa w ust. 1, jest 

wpisywany w rejestrze przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa 

w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009. 

3. W przypadku przemieszczania wyrobów winiarskich, o których mowa 

w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku I w części XII, w obrębie terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentem towarzyszącym może być dokument sprzedaży 

przewożonego wyrobu, jeżeli w rejestrze przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, 

o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009, jest wpisywany numer 

dokumentu sprzedaży przewożonego wyrobu.”; 

9)  w art. 44:  

a)  w ust. 4 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) numeru i wielkości działek ewidencyjnych oraz wielkości powierzchni 

w hektarach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, uprawy 

winorośli, z której będą pozyskiwane winogrona do wyrobu wina 

z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli, w danym 

roku gospodarczym.”, 

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Opłatę, o której mowa w ust. 5, wnosi się na rachunek bankowy 

wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
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właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina przed wydaniem decyzji, o której 

mowa w art. 46 ust. 1, na wezwanie wojewódzkiego inspektora.”, 

c)  uchyla się ust. 7; 

10)  art. 45 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 45. 1. W ramach certyfikacji wina z określonej odmiany winorośli: 

1)  wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na 

miejsce wyrobu wina, na wniosek wojewódzkiego inspektora właściwego ze 

względu na to miejsce: 

a)  niezwłocznie przeprowadza kontrolę mającą na celu ustalenie zgodności ze 

stanem faktycznym informacji, o której mowa w art. 44 ust. 4 pkt 3, 

b) przekazuje wyniki kontroli, o której mowa w lit. a, w terminie 7 dni od dnia 

przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze 

względu na miejsce wyrobu wina; 

2)  wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce wyrobu wina 

przeprowadza kontrolę wyrobu i rozlewu win podlegających certyfikacji oraz 

wielkości posiadanych zapasów win podlegających certyfikacji w poprzednich 

latach gospodarczych.  

2. W ramach certyfikacji wina z określonego rocznika przeprowadza się kontrolę 

określoną w ust. 1 pkt 2. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest przeprowadzana w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych w rozdziale 4, z tym że kontrola ta obejmuje co najmniej 

jedną z następujących czynności: 

1)  sprawdzenie dokumentów związanych z wyrobem wina podlegającego certyfikacji, 

w tym rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa 

w art. 36 rozporządzenia nr 436/2009, oraz potwierdzenie zgodności informacji 

zawartych w tych dokumentach ze stanem faktycznym; 

2)  sprawdzenie dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 185c ust. 1 

rozporządzenia nr 1234/2007, oraz potwierdzenie zgodności informacji zawartych 

w tym dokumencie ze stanem faktycznym; 

3)  sprawdzenie sposobu wyrobu i rozlewu wina podlegającego certyfikacji.”; 

11)  art. 89 otrzymuje brzmienie:  
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„Art. 89. Egzekucja wymierzonych kar pieniężnych, o których mowa w art. 88 

ust. 1, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”; 

12)  po art. 89 dodaje się art. 89a w brzmieniu: 

„Art. 89a. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z poźn. zm.2)).”.  

Art. 2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 30 dni od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy, wykreśla wpisy przedsiębiorców w rejestrze przedsiębiorców 

wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, którym 

wydano, do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ostateczną decyzję zakazującą 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów 

winiarskich.  

Art. 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy wymienionej 

w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 35 ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia jej wejścia w życie. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

                                                      
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529 

oraz z 2013 r. poz. 35. 
 
09/62rch 



UZASADNIENIE 

 

Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów 

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina ma na celu wdrożenie 

zmian wprowadzonych w przepisach Unii Europejskiej o wspólnej organizacji rynku 

wina, usprawnienie ewidencjonowania producentów oraz systemu certyfikacji wina 

z określonej odmiany winorośli oraz określonego rocznika. 

Projektowana ustawa w art. 1 pkt 1 (art. 19 zmienianej ustawy) wprowadza 

uproszczenie dla małych producentów win owocowych markowych, cydrów, perry 

i miodów pitnych markowych uzyskanych z własnych surowców umożliwiające tym 

przedsiębiorcom zlecanie rozlewu wyrobów przedsiębiorcom wykonującym działalność 

gospodarczą w zakresie rozlewu wyrobów winiarskich. Umożliwi to prowadzenie 

wyrobu ww. wyrobów winiarskich bez konieczności posiadania własnych urządzeń do 

rozlewu wyrobów winiarskich do opakowań jednostkowych. Projektowana zmiana nie 

ogranicza możliwości rozlewu wyrobionych wyrobów winiarskich we własnym 

zakresie, gdyż art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, 

poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) stanowi, że działalność gospodarcza w zakresie wyrobu 

wyrobów winiarskich może również obejmować rozlew wyrobionych wyrobów 

winiarskich. W konsekwencji ww. zmiany w pozostałych przepisach art. 19 usunięte 

zostały wyrazy „i rozlewa”. 

W związku z tym, że art. 19 zmienianej ustawy określa uproszczone wymagania, jakie 

muszą spełniać producenci win owocowych markowych, cydrów, perry i miodów 

pitnych markowych uzyskanych z własnych surowców w określonych tam ilościach, 

w stosunku do wymagań określonych w art. 18 przedmiotowej ustawy, w przypadku 

chęci rozszerzenia produkcji o inne fermentowane napoje winiarskie lub ponad limit 

określony w art. 19 ust. 1 niezbędne jest rozszerzenie wpisu. Wówczas taki 

przedsiębiorca jest zobowiązany do zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców 

wykonujących działalność w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, 

spełniając wymagania określone w art. 18 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów 

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 

W art. 19 ujednolicono przepisy dotyczące wymagań, jakie musi spełniać 

przedsiębiorca, przez dodanie w art. 19 ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy wymogu 
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spełniania warunku o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz ZUS 

lub KRUS. Odpowiednie przepisy w tym zakresie znajdują się w art. 20 ust. 3 pkt 5 

oraz ust. 4 pkt 2 lit. a.  

Zmiana w art. 1 pkt 2 lit. a projektu ma charakter porządkowy. Nie ma potrzeby 

odsyłania w art. 20 ust. 3 zmienianej ustawy do art. 17 ust. 2, gdyż przepis ten 

doprecyzowuje jedynie ust. 1 i nie wprowadza nowej kategorii przedsiębiorcy.  

Art. 1 pkt 2 lit. b projektowanej ustawy (art. 20 ust. 3 pkt 5 zmienianej ustawy) 

rozszerza zakres oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę w zakresie spełniania 

wymogów określonych w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie 

i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 

Dotyczy to objęcia ww. oświadczeniem tytułu prawnego, którego posiadanie jest 

warunkiem niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu 

lub rozlewu wyrobów winiarskich, co określają przepisy art. 18 ust. 2 pkt 1 zmienianej 

ustawy. 

W art. 1 pkt 3 projektu (art. 22 zmienianej ustawy) wprowadza się, przez odesłanie do 

właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), zmiany 

umożliwiające nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych zakazującej wykonywania przez przedsiębiorcę 

działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich 

w przypadku cofnięcia z urzędu przez naczelnika urzędu celnego zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego, a także wykreślenie z urzędu takiego przedsiębiorcy 

z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu 

wyrobów winiarskich.  

Ponadto przedsiębiorcy, którzy zostali ukarani w ww. sposób, uzyskają prawo do 

ponownego wpisu do rejestru, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania 

decyzji zakazującej wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub 

rozlewu wyrobów winiarskich.  

Proponowane zmiany umożliwią jednakowe traktowanie przedsiębiorców, którym 

zakazano prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu 

wyrobów winiarskich, niezależnie od tego, czy decyzja taka została wydana 

w przypadkach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
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gospodarczej, czy art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). 

W art. 1 pkt 4 lit. a projektu (art. 29 ust. 3 zmienianej ustawy) zmienia się termin 

składania wniosku o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających 

wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. 

Projektowana zmiana została wprowadzona w wyniku uwag zgłoszonych podczas 

konsultacji społecznych.  

W art. 1 pkt 4 lit. b projektu (art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c zmienianej ustawy) ogranicza się 

zakres informacji przekazywanej we wniosku składanym do Prezesa Agencji Rynku 

Rolnego o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino 

z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. W krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności nie stosuje się już wymogu 

wskazywania numeru arkusza mapy. Wobec powyższego utrzymanie tego obowiązku 

jedynie w zakresie mechanizmu WPR „Administrowanie potencjałem produkcyjnym 

winorośli i wina” stanowi dodatkowe obciążenie dla producentów wina. Z informacji 

uzyskanych z Agencji Rynku Rolnego wynika, że ww. producenci wielokrotnie 

sygnalizowali, że ustalenie numeru arkusza mapy jest uciążliwe z uwagi na fakt, że jest 

to wymagane wyłącznie w ramach ww. mechanizmu WPR. Analogiczne uproszczenie 

zostało zaproponowane w art. 44 ust. 4 pkt 3 lit. c zmienianej ustawy.  

W art. 1 pkt 5 lit. a projektu (art. 30 ust. 4 zmienianej ustawy) skraca się termin 

przekazania Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa informacji 

o producentach i przedsiębiorcach wpisanych w danym roku gospodarczym do 

ewidencji prowadzonej przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Skrócenie tego terminu 

z dnia 15 sierpnia do dnia 5 sierpnia umożliwi Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa wcześniejsze dokonanie weryfikacji złożonych wniosków 

o przeprowadzenie certyfikacji wina. Wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw 

winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do 

wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji producentów 

i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli 

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Agencji Rynku Rolnego 
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dokonuje wpisu do ewidencji na wniosek producenta albo przedsiębiorcy niebędącego 

producentem, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino, w terminie 

do dnia 1 sierpnia. Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje corocznie, w terminie do 

dnia 15 sierpnia, stosowną informację Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych, który z kolei przekazuje ją właściwym miejscowo 

wojewódzkim inspektorom jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, gdzie, 

w terminie do dnia 15 sierpnia, są składane wnioski o certyfikację wina. Wprowadzenie 

zmiany terminu przekazywania danych z Agencji Rynku Rolnego do Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa umożliwi rozpoczęcie weryfikacji wniosków złożonych przed dniem 

15 sierpnia.  

W art. 1 pkt 6 projektowana ustawa wprowadza zmiany przepisów art. 35 ustawy, gdzie 

zostały zawarte przepisy dotyczące obowiązków statystycznych nakładanych na 

podmioty uczestniczące w produkcji i handlu winem, wynikające z przepisów 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu 

do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby 

monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów 

prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 128 z 27.05.2009, str. 15, z późn. zm.).  

W ramach realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów art. 35 zmienianej 

ustawy podmioty wyrabiające i rozlewające wyroby winiarskie (zarówno wina, wina 

aromatyzowane oraz fermentowane napoje winiarskie) wskazywały na problemy 

wynikające z nieprecyzyjnego określenia produktów i wyrobów winiarskich objętych 

ww. obowiązkiem statystycznym. W związku z powyższym projektowana zmiana 

przepisów art. 35 ust. 1 pkt 1 ma na celu wyeliminowanie listy surowców, gdyż 

surowce, z których można wyrabiać wino, są wymienione w przepisach Unii 

Europejskiej. Projektowana zmiana przepisów art. 35 ust. 1 pkt 4 ma na celu 

doprecyzowanie zakresu deklaracji dotyczącej szacowanej ilości winogron lub moszczy 

winogronowych przeznaczonych do wyrobu wina przez dodanie, że obejmuje to nie 

tylko przeznaczanie ich do nastawu do wyrobu wina, ale także użycie ich do 

wzbogacania i słodzenia, co przewidują przepisy UE. Nie jest konieczne konstruowanie 

przepisu przejściowego w tym zakresie.  
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Projektowana zmiana przepisu art. 35 ust. 3 zmienianej ustawy ma na celu 

doprecyzowanie informacji dotyczących wykorzystania wyrobów winiarskich użytych 

do wyrobu wyrobów winiarskich. W projektowanym przepisie zaproponowano, aby 

przedsiębiorcy przekazywali ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych 

informacje o wykorzystaniu wyrobów winiarskich, o których mowa w załączniku XIb 

rozporządzenia nr 1234/2007, to jest wina, moszczu winogronowego, zagęszczonego 

moszczu winogronowego czy rektyfikowanego zagęszczonego moszczu gronowego, do 

produkcji fermentowanych napojów winiarskich, takich jak: miód pitny, wino z soku 

winogronowego, aromatyzowane wino z soku winogronowego, nalewka na winie 

z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, czy 

wyrobów określonych w art. 2 rozporządzenia nr 1601/1991. 

Konsekwencją projektowanej zmiany będzie utrata mocy przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o wyrobie 

i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 

Z uwagi na to niezbędne jest czasowe zachowanie w mocy przepisów wykonawczych 

do czasu wydania nowego rozporządzenia.  

W art. 1 pkt 7 projektowana ustawa koryguje odesłanie zawarte w art. 40 ust. 1 pkt 1 

zmienianej ustawy, które powinno odwoływać się do tytułu III rozdziału II, a nie 

rozdziału I rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) 

nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów 

wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze 

wina (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2008, str. 1, z późn. zm.).  

W art. 1 pkt 8 projektu (art. 43 zmienianej ustawy) określa specjalny numer 

ewidencyjny, który musi być umieszczany na dokumencie towarzyszącym przewozowi 

wyrobów winiarskich, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 

z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych 

oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE 

L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), w ramach państwa członkowskiego lub między 

państwami członkowskimi. W wyniku uchylenia załącznika nr VII do rozporządzenia 

nr 436/2009, który określał wzór dokumentu towarzyszącego, konieczne jest dokonanie 

zmiany art. 43 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina, aby spełniać wymagania nałożone na 
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Rzeczpospolitą Polską art. 24 rozporządzenia nr 436/2009. Zgodnie z tym przepisem 

państwa członkowskie UE są zobligowane do określenia warunków, jakie muszą 

spełniać ww. dokumenty towarzyszące. Nie jest konieczne konstruowanie przepisu 

przejściowego w tym zakresie.  

W art. 1 pkt 9 lit. a projektowana ustawa wprowadza zmiany mające na celu 

usprawnienie funkcjonowania systemu certyfikacji wina. Zmiana art. 44 ust. 4 pkt 3 

lit. c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 

tymi wyrobami i organizacji rynku wina ogranicza zakres informacji przekazywanych 

we wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wina – nie będzie trzeba podawać numeru 

arkusza mapy oraz całkowitej powierzchni posiadanej uprawy winorośli, gdyż 

informacja o całkowitej powierzchni uprawy jest dostępna w ewidencji producentów 

wina z krajowych upraw winorośli prowadzonej przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. 

W art. 1 pkt 9 lit. b projektowana ustawa wprowadza zmiany w zakresie certyfikacji 

wina, o której mowa w art. 63 rozporządzenia nr 607/2009. W ramach ww. certyfikacji 

przeprowadza się kontrolę upraw winorośli przeznaczonej do pozyskiwania winogron 

do wyrobu wina oraz kontrolę wyrobu i rozlewu wina. Zgodnie z art. 44 ust. 7 ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina, opłatę za przeprowadzenie certyfikacji wina 

(obejmującą kontrolę upraw winorośli oraz wyrób i rozlew) wnosi się wraz 

z wnioskiem o jej przeprowadzenie. W wyniku projektowanej zmiany wnoszenie opłaty 

będzie następować po zakończeniu kontroli uprawy winorośli oraz wyrobu i rozlewu 

wina. Wyeliminuje to utrudnienie dla producentów wina, którzy obecnie muszą 

obliczyć wysokość należnej opłaty i dokonać jej zapłaty przed przeprowadzeniem 

czynności kontrolnych podlegających różnym stawkom opłat w zależności od czasu 

niezbędnego do przeprowadzenia tych czynności.  

Zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 10 projektu (art. 45 ust. 1 pkt 2 zmienianej ustawy) 

doprecyzowuje przepisy określające zakres zadań realizowanych w ramach certyfikacji 

wina z określonej odmiany winorośli oraz wina z określonego rocznika przez 

wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz wojewódzkiego 

inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zgodnie z zakresem 

kompetencji określonym w art. 44 ust. 1 i 2 zmienianej ustawy. 

Ww. certyfikacja wina obejmuje cały proces wyrobu wina, w tym jego rozlew, zgodnie 

z art. 63 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. 
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ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady 

(WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń 

geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych 

produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 45 zmienianej ustawy kontrola wykonywana przez wojewódzkiego 

inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ramach certyfikacji jest 

prowadzona w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W celu ograniczenia 

kontroli proponuje się wyraźnie wskazać czynności, które mogą być wykonywane 

w ramach przedmiotowej kontroli: sprawdzenie dokumentów sporządzanych przez 

producenta (takich jak: rejestr przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, dokumenty 

towarzyszące oraz deklaracji, o których mowa odpowiednio w art. 24 ust. 1 pkt 2a i 2c 

oraz art. 35 zmienianej ustawy), sposobu wyrobu i rozlewu, opakowania, oznakowania 

oraz warunków przechowywania. 

W art. 1 pkt 11 projektowanej ustawy dokonuje się zmiany brzmienia przepisów art. 89 

ustawy. Zaproponowane brzmienie art. 89 nowelizowanej ustawy reguluje wyłącznie 

kwestię egzekucji kar pieniężnych, która ma odbywać się w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do wszelkich pozostałych spraw 

związanych z karami pieniężnymi zastosowanie będą miały przepisy Ordynacji 

podatkowej.  

W art. 1 pkt 12 projektowanej ustawy dodaje się do nowelizowanej ustawy art. 89a, 

który stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych będą 

odpowiednio stosowane przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa. Rozwiązanie to przyjęto w celu uproszczenia i racjonalizacji 

zadań organów egzekucyjnych przez zapewnienie większej jednolitości regulacji 

prawnych dotyczących dochodzenia należności publicznoprawnych przez te organy, 

w tym w szczególności terminów przedawnienia należności. Proponowane rozwiązanie 

zmniejszy możliwość wystąpienia wątpliwości prawnych co do stosowania przepisów 

w wymienionym zakresie oraz przyczyni się do sprawnego działania systemu analizy 

przedawnień, zarówno na rzecz wierzyciela występującego o egzekucję należności 

pieniężnych, jak i naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego.  

Art. 2 ma charakter porządkowy i jest konsekwencją nowelizacji art. 22 zmienianej 

ustawy. Przepis nakłada na ministra właściwego do spraw rynków rolnych obowiązek 
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uporządkowania rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu 

lub rozlewu wyrobów winiarskich przez wykreślenie z niego przedsiębiorców, 

w stosunku do których wydana została ostateczna decyzja zakazująca wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.  

Przepisy art. 3 projektowanej ustawy są konsekwencją zmian wprowadzonych w art. 1 

pkt 5 projektu. 

Projektowana ustawa wykonuje postanowienia Unii Europejskiej oraz nie wprowadza 

przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji aktów 

prawnych określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. 

Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966) projekt ustawy został zamieszczony na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto 

projekt ustawy został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami 

nad projektem ustawy w trybie ww. ustawy. 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

Projektowana ustawa dotyczy przedsiębiorców, którzy będą wykonywać 

działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz 

producentów niebędących przedsiębiorcami, wyrabiających wino z winogron 

zebranych z krajowych upraw winorośli z przeznaczeniem do obrotu. 

 

2. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  

Wejście w życie projektowanych zmian nie spowoduje skutków finansowych dla 

sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego.  

 

3. Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

4. Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw, gdyż dotyczy 

niewielkiej grupy producentów. W roku gospodarczym 2011/2012 w ewidencji 

producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych 

z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej było 40 

wpisów.  

Projektowana ustawa zmniejsza obciążenia administracyjne przez ograniczenie 

ilości wymaganych informacji w zakresie określania lokalizacji działki 

ewidencyjnej, eliminuje utrudnienia dla producentów wina występujące w zakresie 

ustalania opłaty za certyfikację wina.  

 

5. Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rozwój 

regionalny.  
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6. Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy został skonsultowany z następującymi organizacjami i związkami: 

1) Business Centre Club; 

2) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych; 

3) Federacją Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność’80; 

4) Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; 

5) Forum Związków Zawodowych; 

6) Fundacją Polski Instytut Winorośli i Wina; 

7) Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Spożywczy”; 

8) Krajową Radą Izb Rolniczych; 

9) Krajową Radą Spółdzielczą; 

10)  Krajową Radą Winiarstwa i Miodosytnictwa;  

11) Krajowym Sekretariatem Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego NSZZ 

Solidarność’80; 

12) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych;  

13) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 

14) Krajowym Związkiem Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw; 

15) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność’80; 

16) NSZZ „Solidarność” Komisją Krajową; 

17) NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”; 

18) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników 

i Organizacji Rolniczych, Oddział Siedlce; 

19) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych;  

20) Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Plantatorów Winorośli i Producentów Wina; 

21) Polską Federacją Producentów Żywności; 

22) Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”; 

23) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej; 

24) Radą Gospodarki Żywnościowej; 

25) Sekcją Krajową NSZZ Solidarność Pracowników ODR; 

26) Sekretariatem Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”; 

27) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 

28) Stowarzyszeniem Małopolskie Forum Winne; 

29) Stowarzyszeniem Winiarzy Podkarpacia; 
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30) Stowarzyszeniem Winnic Doliny Sanu; 

31) Zielonogórskim Stowarzyszeniem Winiarskim; 

32) Zrzeszeniem Pszczelarzy „APIPOL”; 

33) Związkiem Rzemiosła Polskiego; 

34) Związkiem Sadowników Polskich – Sekcją Winoroślarską; 

35) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników;  

36) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP; 

37) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”; 

38) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”; 

39) Związkiem Zawodowym Rolników i Obszarów Wiejskich „REGIONY”; 

40) Związkiem Zawodowym Rolników RP „Solidarni”; 

41) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”. 

W ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy uwagi zgłosiło:  

1) Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie; 

2) Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia; 

3) Bractwo Winiarzy Ziemi Tarnowskiej; 

4) Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie; 

5) Małopolskie Forum Winne; 

6) Śląskie Stowarzyszenie Winiarzy. 

Ww. organizacje zaproponowały wprowadzenie następujących zmian:  

1) przesunięcie terminu składania wniosku do ewidencji producentów 

i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw 

winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 

na dzień 31 lipca. W ocenie ww. organizacji umożliwi to podjęcie decyzji 

o złożeniu wniosku do Prezesa Agencji Rynku Rolnego o dokonanie wpisu 

w okresie zakończenia kwitnienia winorośli. Mając na uwadze powyższe, 

w projektowanej ustawie dokonano przesunięcia terminu składania wniosków 

o 15 dni, tj. z dnia 30 czerwca na dzień 15 lipca. Przesunięcie ww. terminu na 

dzień 31 lipca nie jest możliwe, gdyż uniemożliwi to Prezesowi Agencji Rynku 

Rolnego rozpatrzenie złożonych wniosków i wydanie decyzji o wpisie do 

ewidencji przed rozpoczęciem roku gospodarczego, tj. do dnia 1 sierpnia;  

2) wydawanie decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego dla wina 

z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli przed 
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dokonaniem rozlewu certyfikowanego wina, co zdaniem ww. organizacji 

pozwoli na jego stopniowe butelkowanie. 

Powyższa propozycja nie została uwzględniona w projektowanej ustawie, gdyż 

zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 607/2009 certyfikacja wina obejmuje 

wszystkie etapy jego produkcji, w tym także rozlew;  

3) umożliwienie wyrobu win znakowanych jako „wino regionalne” (lubuskie wino 

regionalne, dolnośląskie wino regionalne, opolskie wino regionalne, śląskie 

wino regionalne, małopolskie wino regionalne, podkarpackie wino regionalne), 

co w ocenie ww. organizacji pozwoli na łatwiejsze utożsamianie się 

producentów z ww. regionami oraz uatrakcyjni ich produkty.  

Powyższa propozycja nie została uwzględniona w projektowanej ustawie, gdyż 

zgodnie z przepisami UE nazwa jednostki geograficznej lub odniesienie do 

obszaru geograficznego może być umieszczane na etykiecie wina o chronionej 

nazwie pochodzenia (ChNP) lub chronionym oznaczeniu geograficznym 

(ChOG). Umieszczanie na etykietach nazw odnoszących się do regionu Polski, 

np. „wino dolnośląskie” jest możliwe, jeżeli takie wino posiadać będzie ChNP 

lub ChOG. Tryb rejestracji oraz ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń 

geograficznych wyrobów winiarskich jest określony w przepisach ustawy 

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji 

rynku wina (rozdział 6 „Ochrona nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych 

wyrobów winiarskich”). 
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Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE.920.809.2013 / s /dk

dot.: RM-10-70-13 z 05.08.20L3 r.

Warszawa, dniaflsierpnia 2013 r.

ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższq opinię.

Unii Europejskiej.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o
wyrobie i rozlewie wyrobÓw winiarskich, obrocie Ęmi wyrobomi i organizacji rynku wind,
wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4września t997 r. odziałach
administracji rzqdowej (Dz. U' z2oo7 r. Nr 65, poz.437 z p6źn.zm.) przez ministra
w|aściwego do spraw czlonkostwa Rzeczypospo|itej Polskiej w Unii Europejskiej

Sza nowny Panie M i nistrze,

w zwiqzku z przedtożonym projektem

Projekt ustarn4y jest zgodny z prawem

Z poważaniem

Z ttp. Migristra Spray Zagranicz-nych
qp*t'ą**girvu 

--.
l ..rlĄv 

}.-.
piorr s}iln,

Do wiadomości:
Pan Stanistaw Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O L N I C T WA  I  R O Z W O J U  W S I 1)  

z dnia 

 

w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów 

winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu  

 

Na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów 

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 

i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. ...) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wzór formularzy deklaracji o: 

1) ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym, ze wskazaniem 

państwa ich pochodzenia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) szacowanej ilości win, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym, stanowiący 

załącznik nr 2 do rozporządzenia;  

3) produkcji win lub moszczów winogronowych z własnych lub zakupionych winogron 

w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

4) szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które zostaną użyte, w danym 

roku gospodarczym, do wyrobu wina, w tym słodzenia, o którym mowa 

w rozporządzenia nr 606/2009 w załączniku ID oraz wzbogacania, o którym mowa 

w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XVa – w terminie do dnia 30 października 

każdego roku, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

5) zbiorach winogron oraz przeznaczeniu tych winogron w danym roku gospodarczym, 

stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia; 

6) posiadanych w dniu 31 lipca zapasach win lub moszczów winogronowych przez 

producentów, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

                                                 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 
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wyrobu lub rozlewu win i przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy 

tymi wyrobami, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;  

7) ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych 

przy wyrobie win lub moszczów winogronowych, stanowiący załącznik nr 7 do 

rozporządzenia;  

8) szacunkach dostaw i szacunkowym wykorzystaniu produktów winiarskich, o których 

mowa w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XIb, użytych do wyrobu wyrobów 

winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a, g, h, k oraz l, w załączniku XIb do  

rozporządzenia nr 1234/2007 oraz art. 2 rozporządzenia nr 1601/1991 wprowadzonych 

do obrotu w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia; 

9) ilości winogron lub moszczów winogronowych dostarczonych przedsiębiorcom 

wytwarzającym wino w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 9 do 

rozporządzenia. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 

2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów 

winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu 

i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 20).  

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI  
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia ... (poz. ...). 

Załącznik nr 1 
WZÓR 

Deklaracja o ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym (20……/20……) ze wskazaniem państwa ich 

pochodzenia (w hl lub kwintalach) 
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres 
dostarczającego winogrona lub moszcz winogronowy oraz numer wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez Prezesa ARR, o której mowa w art. 28 ustawy  

 

Miejsce przechowywania produktów 
 

Lp. 

Kategoria 
użytych 

produktów do 
wytworzenia 

wina1) 2) 

Nazwa i adres dostawcy, 
numer wpisu do 

ewidencji, jeżeli został 
nadany oraz odniesienie 
do dokumentu dostawy 2) 

Obszar winnic, z 
których 

pochodzą użyte 
produkty1) 2) (w ha) 

Winogrona 
(w hl lub 

kwintalach) 2) 

Rodzaje 
wprowadzanych 

produktów3) 

Państwo 
pochodzenia 

surowca (wina) 

Wina wprowadzone do obrotu (w hl) 

Czerwone oraz 
różowe Białe 

         

         
 
Miejscowość, dnia ……………………………….........…  ..................................................................... 

(podpis lub podpis i pieczęć składającego deklarację)  

                                                 
1) Winogrona, moszcze winogronowe (zagęszczone moszcze, rektyfikowane zagęszczone moszcze, moszcze częściowo sfermentowane), nowe wina w czasie fermentacji. 
2) Dotyczy przedsiębiorców wytwarzających wina.  
3) Podaje się skróty nazw odpowiednich rodzajów produktów. W przypadku: produkcji win lub moszczów winogronowych z chronioną nazwą pochodzenia – ChNP, 

z chronionym oznaczeniem geograficznym – ChOG, szczepowych bez ChNP/ChOG – SZCZEP., w przypadku pozostałych produktów – POZOST. Za pozostałe wina 
uznaje się wina uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 120a rozporządzenia nr 1234/2007 zarówno jako odmiany 
o winogronach winnych, jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do produkcji 
destylatu z wina. 
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Załącznik nr 2 

WZÓR 

Deklaracja o szacowanej ilości win, jaka będzie wyrobiona w roku gospodarczym 20……/20…… (w hl) 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz 
numer wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR, o której mowa w art. 28 
ustawy  

 
 
 
 

Rodzaje  
wytwarzanych produktów1) 

Wina 

Czerwone oraz różowe Białe 

   

   

   

   

 
 
 
Miejscowość, dnia ……………………………………      ................................................................ 

 (podpis lub podpis i pieczęć składającego deklarację)  
 

                                                 
1) Podaje się skróty nazw odpowiednich rodzajów produktów. W przypadku: produkcji win lub moszczów winogronowych z chronioną nazwą pochodzenia – ChNP, 

z chronionym oznaczeniem geograficznym – ChOG, szczepowych bez ChNP/ChOG – SZCZEP., w przypadku pozostałych produktów – POZOST. Za pozostałe wina 
uznaje się wina uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 120a rozporządzenia nr 1234/2007 zarówno jako odmiany 
o winogronach winnych, jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do produkcji 
destylatu z wina. 
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

Deklaracja o produkcji win lub moszczów winogronowych z własnych  
lub zakupionych winogron w roku gospodarczym 20……/20…… 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba 
i adres dostarczającego winogrona lub moszcz winogronowy oraz numer 
wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR, o której mowa 
w art. 28 ustawy  

 

Miejsce przechowywania produktów  

Lp. 
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Produkty uzyskane od początku roku gospodarczego, 
produkty inne niż wino, posiadane w dniu złożenia deklaracji (w hl) 

Moszcze winogronowe3) Wina4) 

Czerwone oraz 
różowe Białe Czerwone oraz 

różowe Białe 

          

          

Miejscowość, dnia ………………………............       .................................................................. 
             (podpis lub podpis i pieczęć składającego deklarację)  
 

                                                 
1) Winogrona, moszcze winogronowe (zagęszczone moszcze, rektyfikowane zagęszczone moszcze, moszcze częściowo sfermentowane), nowe wina w czasie fermentacji. 
2) Podaje się skróty nazw odpowiednich rodzajów produktów. W przypadku: produkcji win lub moszczów winogronowych z chronioną nazwą pochodzenia – ChNP, 

z chronionym oznaczeniem geograficznym – ChOG, szczepowych bez ChNP/ChOG – SZCZEP., w przypadku pozostałych produktów – POZOST. Za pozostałe wina 
uznaje się wina uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 120a rozporządzenia nr 1234/2007 zarówno jako odmiany 
o winogronach winnych, jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do produkcji 
destylatu z wina. 

3) W tym moszcze winogronowe w czasie fermentacji, bez zagęszczonych moszczów winogronowych i rektyfikowanych zagęszczonych moszczów winogronowych. 
4) W tym młode wina w czasie fermentacji. 
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Załącznik nr 4 

WZÓR 

 

Deklaracja o szacowanej ilości dostarczonych winogron lub moszczów winogronowych, które zostaną użyte w danym roku 
gospodarczym (20……/20……) do wyrobu wina, w tym słodzenia oraz wzbogacania 

 
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo firma, 
siedziba i adres dostarczającego winogrona lub moszcz 
winogronowy oraz numer wpisu do ewidencji prowadzonej przez 
Prezesa ARR, o której mowa w art. 28 ustawy 

 

Imię i nazwisko oraz miejsce 
zamieszkania i adres albo firma, 

siedziba i adres dostawcy winogron 
lub moszczy winogronowych oraz 

numer wpisu do ewidencji, 
jeżeli został nadany 

Rodzaje 
winogron lub moszczów 

winogronowych1) 

Winogrona lub moszcze winogronowe do produkcji win 
(w hl lub kwintalach) 

Winogrona Moszcze winogronowe 
Czerwone oraz 

różowe Białe Czerwone oraz 
różowe Białe 

      

      

      

      

 
 
Miejscowość, dnia …………………………………………..       ………………………………………………  

(podpis lub podpis i pieczęć składającego deklarację)  
                                                 

1) Podaje się skróty nazw odpowiednich rodzajów produktów. W przypadku: produkcji win lub moszczów winogronowych z chronioną nazwą pochodzenia – ChNP, z chronionym 
oznaczeniem geograficznym – ChOG, szczepowych bez ChNP/ChOG – SZCZEP., w przypadku pozostałych produktów – POZOST. Za pozostałe wina uznaje się wina 
uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 120a rozporządzenia nr 1234/2007 zarówno jako odmiany o winogronach winnych, 
jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do produkcji destylatu z wina. 
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Załącznik nr 5 

WZÓR 

Deklaracja o zbiorach winogron oraz przeznaczeniu tych winogron w roku gospodarczym 20……/20…… 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo 
firma, siedziba i adres dostarczającego winogrona lub 
moszcz winogronowy oraz numer wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez Prezesa ARR, o której mowa w art. 28 
ustawy 

 

Użytkowany obszar 
uprawy winorośli (w ha) 

 

Obszar produkcji 
Winnice 

przeznaczone do 
produkcji 

poszczególnych 
rodzajów win1) 

Całkowita ilość 
zebranych winogron 

pozyskanych z tej 
uprawy winorośli 

(w hl lub kwintalach) 

Przeznaczenie winogron (w hl lub kwintalach) 

Użyte do produkcji wina 
przez zgłaszającego 

Dostarczone do spółdzielczej wytwórni  
lub sprzedane producentowi wina2) 3)  Inne 

przezna-
czenia2) 

Numery działek 
ewidencyjnych4) 

Powierz- 
chnia 

(w ha)5) 

Winogrona Moszcze winogronowe 

Czerwone 
oraz 

różowe 
Białe 

Czerwone 
oraz 

różowe 
Białe 

Czerwone 
oraz 

różowe 
Białe 

Czerwone 
oraz 

różowe 
Białe  

            
            

            
 
Miejscowość, dnia …………………………………………..         ………................………………………………………  

(podpis lub podpis i pieczęć składającego deklarację)  
                                                 

1) Podaje się skróty nazw odpowiednich rodzajów produktów. W przypadku: produkcji win lub moszczów winogronowych z chronioną nazwą pochodzenia – ChNP, z chronionym 
oznaczeniem geograficznym – ChOG, szczepowych bez ChNP/ChOG – SZCZEP., w przypadku pozostałych produktów – POZOST. Za pozostałe wina uznaje się wina 
uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 120a rozporządzenia nr 1234/2007 zarówno jako odmiany o winogronach winnych, 
jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do produkcji destylatu z wina. 

2) Podaje się całkowitą ilość winogron, które zgłaszający dostarczył lub sprzedał. Szczegółowe informacje na ten temat tych dostaw lub sprzedaży podaje się w deklaracji o ilości 
winogron lub moszczów winogronowych sprzedanych lub dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym (załącznik 9).  

3) Zaznacza się czy produkty zostały dostarczone do spółdzielczej wytwórni czy sprzedane producentowi win. 
4) Wypełnia się dla wszystkich działek ewidencyjnych, które zostały opisane we wniosku o wpis do ewidencji , o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy.  
5) Obszar uprawy winorośli objęty produkcją na działce ewidencyjnej. 
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Załącznik nr 6 

WZÓR 
Deklaracja o posiadanych w dniu 31 lipca 20……r. zapasach win lub moszczów winogronowych przez 

producentów, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu win i 
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi wyrobami (w hl) 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo 
firma, siedziba i adres dostarczającego winogrona lub 
moszcz winogronowy oraz numer wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez Prezesa ARR, o której mowa w art. 28 
ustawy 

 

Producent wina  Przedsiębiorca  Hurtownik1)  
Miejsce przechowywania produktu: 
 
 
Kategorie produktów  

czerwone 
oraz 
różowe 

białe zapasy 
ogółem 

pochodzące 
z Rzeczy-
pospolitej 
Polskiej 

z innych 
państw 
UE 

Wina 
pochodzące z 
Unii 
Europejskiej  

z chronioną nazwą pochodzenia 
(ChNP) 2) 

     

z chronionym oznaczeniem 
geograficznym (ChOG)3 ) 

     

szczepowe bez ChNP/ChOG  
 

     

wina bez ChNP/ChOG4) 
 

     

pozostałe 5) 6) 
 

     

Wina pochodzące spoza Unii Europejskiej 
    

 
 

Ogółem wina  
     

Moszcze 
winogronowe 

Zagęszczone moszcze 
winogronowe 
 

     

Rektyfikowane zagęszczone 
moszcze winogronowe 

     

Pozostałe moszcze 
winogronowe7) 
 

     

Ogółem moszcze winogronowe  
     

Suma zapasów win i moszczów winogronowych 
     

 

                                                 
1) Dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy winami. 
2) W tym wina gatunkowe produkowane w określonym regionie geograficznym (psr). 
3) W tym wina stołowe z oznaczeniem geograficznym. 
4) W tym wina stołowe bez oznaczenia geograficznego. 
5) Wpisuje się wina inne niż wina wpisane w poprzednich pozycjach. Ilości wpisuje się według rodzaju 

produktu. 
6) Wypełnia wyłącznie producent wina. 
7) W tym moszcze winogronowe, moszcze winogronowe częściowo sfermentowane i moszcze winogronowe 

częściowo sfermentowane uzyskane z suszonych winogron. 
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Załącznik nr 7 

WZÓR 

 

Deklaracja o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym (20……/20……) 
produktów ubocznych powstałych przy wyrobie win lub moszczów winogronowych1) 
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo 
firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do 
ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR, 
o której mowa w art. 28 ustawy  

 

Dostarczone do obowiązkowej destylacji 
(podać z dokładnością do 1 hl lub 
w kwintalach) 

Wycofane w inny dozwolony sposób 
(podać z dokładnością do 1hl lub w kwintalach) 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość, dnia …………… …………    ....................................................................... 

 (podpis lub podpis i pieczęć składającego deklarację) 
  

                                                 
1) Nie dotyczy wytwarzających mniej niż 25 hl wina w roku gospodarczym.  
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Załącznik nr 8 

WZÓR 

Deklaracja o szacunkach dostaw oraz szacunkowym wykorzystaniu produktów 
winiarskich, o których mowa w załączniku XIb rozporządzenia nr 1234/2007, użytych 
do wyrobu wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a, g, h, k oraz l1) 
ustawy, załączniku XIb do rozporządzenia nr 1234/2007 oraz art. 2 rozporządzenia 

nr 1601/1991, w roku gospodarczym (20……/20…….) 
 
 
Szacunek dostaw produktów winiarskich w danym 
roku gospodarczym 

Szacunkowe wykorzystanie 
produktów winiarskich w danym 
roku gospodarczym  

Nazwa użytych 
surowców2) 

Państwo 
pochodzenia 

Ilość w hl lub 
kwintalach3) Ilość w hl2) 

    

    

    

    

    

    
 
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres przedsiębiorcy  
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Miejscowość, dnia ……………… …………   ............................................................................. 

podpis lub podpis i pieczęć składającego deklarację 
  

                                                 
1) Tj. miodów pitnych, win z soku winogronowego, nalewek na winie z soku winogronowego oraz 

aromatyzowanych nalewek z soku winogronowego. 
2) Winogrona, moszcze winogronowe lub wino. 
3) Z dokładnością do 1 hl lub w kwintalach. 
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Załącznik nr 9 

WZÓR 

Deklaracja o ilości winogron lub moszczów winogronowych sprzedanych lub dostarczonych  
innym podmiotom w roku gospodarczym 20……/20……1) 

(dotyczy produktów sprzedanych lub dostarczonych przed złożeniem deklaracji produkcji) 
Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba 
i adres dostarczającego winogrona lub moszcz winogronowy oraz numer 
wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR, o której mowa 
w art. 28 ustawy  

 

Imię i nazwisko oraz miejsce 
zamieszkania i adres albo firma, 

siedziba i adres odbiorcy 

Rodzaj winogron lub moszczów 
do produkcji wina sprzedanych 

producentowi lub dostarczonych 
do spółdzielczej wytwórni2) 

Winogrona i moszcze winogronowe do produkcji wina 
(w hl lub kwintalach) 

Czerwone oraz różowe Białe 

    

    

    

    
Miejscowość, dnia …………………………………………..      ………………………………………………  

(podpis lub podpis i pieczęć składającego deklarację)  
 

                                                 
1) Wypełnia osoba, o której mowa w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku 

wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. ...). 
2) Podaje się skróty nazw odpowiedniego rodzaju produktów. W przypadku: produkcji win lub moszczów winogronowych z chronioną nazwą pochodzenia – ChNP, 

z chronionym oznaczeniem geograficznym – ChOG, szczepowych bez ChNP/ChOG – SZCZEP., w przypadku pozostałych produktów – POZOST. Za pozostałe 
wina uznaje się wina uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 120a rozporządzenia nr 1234/2007 zarówno jako 
odmiany o winogronach winnych, jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do 
produkcji destylatu z wina. 



UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy 

deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich, przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz 

wprowadzających te wyroby do obrotu stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 

ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016 oraz 

z 2013 r. poz. ...). 

 

Wydanie projektowanego rozporządzenia wynika ze zmiany art. 35 ust. 1 pkt 1 i 4 

oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, dokonanej ustawą z dnia ... o zmianie 

ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji 

rynku wina (Dz. U. poz. ...). 

 

Projektowane rozporządzenie wdraża przepisy rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych 

deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów 

towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. 

UE L 128 z 27.05.2009, str. 15, z późn. zm.). Rozporządzenie to określa zasady sporządzenia 

formularzy do gromadzenia informacji, które są przekazywane Komisji Europejskiej. 

 

Projekt rozporządzenia wykonuje postanowienia Unii Europejskiej i w związku z tym 

nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych określonej w przepisach rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597).  

 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz 

z 2011 r. Nr 106, poz. 622) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie 
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internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. W Biuletynach Informacji 

Publicznej zostały również udostępnione wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem 

rozporządzenia.  

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie zostanie ujęte w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie dotyczy podmiotów wyrabiających wino z przeznaczeniem do 

obrotu, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub 

rozlewu wyrobów winiarskich, osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy 

tym przedsiębiorcom, przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 

Wprowadzenie nowych wzorów formularzy dla ww. podmiotów wynika ze zmiany przepisów 

Unii Europejskiej określających zasady sporządzenia formularzy do gromadzenia informacji, 

które następnie są przekazywane Komisji Europejskiej.  

 

2. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody 

i wydatki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

3. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

4. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność polskiego rolnictwa na wspólnym rynku Unii Europejskiej. 

 

5. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rozwój 

regionalny.  

 

6. Konsultacje społeczne 

Rozporządzenie zostanie skonsultowane z następującymi organizacjami: 

1) Business Centre Club; 

2) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych; 
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3) Federacją Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność '80; 

4) Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; 

5) Forum Związków Zawodowych; 

6) Fundacją Polski Instytut Winorośli i Wina; 

7) Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Spożywczy”; 

8) Krajową Radą Izb Rolniczych; 

9) Krajową Radą Spółdzielczą; 

10) Krajową Radą Winiarstwa i Miodosytnictwa;  

11) Krajowym Sekretariatem Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego NSZZ Solidarność '80; 

12) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych;  

13) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 

14) Krajowym Związkiem Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw; 

15) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność '80; 

16) NSZZ „Solidarność” Komisją Krajową; 

17) NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”; 

18) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych, Oddział Siedlce; 

19) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych;  

20) Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Plantatorów Winorośli i Producentów Wina; 

21) Polską Federacją Producentów Żywności; 

22) Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”; 

23) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej; 

24) Radą Gospodarki Żywnościowej; 

25) Sekcją Krajowa NSZZ Solidarność Pracowników ODR; 

26) Sekretariatem Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”; 

27) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 

28) Stowarzyszeniem Małopolskie Forum Winne; 

29) Stowarzyszeniem Winiarzy Podkarpacia; 

30) Stowarzyszeniem Winnic Doliny Sanu; 

32) Zielonogórskim Stowarzyszeniem Winiarskim; 

33) Zrzeszeniem Pszczelarzy „APIPOL”; 

34) Związkiem Rzemiosła Polskiego; 

35) Związkiem Sadowników Polskich – Sekcją Winoroślarską; 

36) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników;  
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37) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP; 

38) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”; 

39) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”; 

40) Związkiem Zawodowym Rolników i Obszarów Wiejskich „REGIONY”; 

41) Związkiem Zawodowym Rolników RP „Solidarni”; 

42) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”. 
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