
MONITOROWANIE RYNKU 
KONOPI WŁÓKNISTYCH  
  PRODUCENT  
– TERMINY
Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest zobowią-
zany do monitorowania rynku konopi włóknistych.

WARUNKIEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 
UPRAWY KONOPI WŁÓKNISTYCH JEST UZYSKANIE WPISU 
PRODUCENTA DO REJESTRU KONOPI WŁÓKNISTYCH.

UWAGA! Wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta) zezwolenia na uprawę konopi włóknistych za-
chowują ważność przez okres, na jaki zostały wyda-
ne, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r.

Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych należy składać 
do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać konopie włókniste. 
Producent, który spełnia wymogi, zostaje wpisany do rejestru konopi włók-
nistych na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego dyrektora 
oddziału terenowego KOWR.



WAŻNE TERMINY
Producent, który zamierza rozpocząć uprawę konopi włóknistych, skła-
da wniosek o wpis do rejestru konopi włóknistych przed rozpoczęciem 
prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych  
i jednocześnie przed planowanym wysiewem konopi włóknistych. 

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru konopi włók-
nistych producent konopi włóknistych składa wniosek o zmianę da-
nych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła 
zmiana tych danych.

Producent, który zakończył prowadzenie działalności w zakresie upra-
wy konopi włóknistych i nie przechowuje konopi włóknistych w po-
mieszczeniach, informuje o tym na piśmie właściwego dyrektora od-
działu terenowego KOWR w terminie 30 dni od dnia zakończenia tej 
działalności.

Producent, który zawiesił prowadzenie działalności w zakresie uprawy 
konopi włóknistych i nie przechowuje konopi włóknistych w pomieszcze-
niach, informuje o tym na piśmie właściwego dyrektora oddziału tereno-
wego KOWR w terminie 30 dni od dnia zawieszenia tej działalności.

Karze pieniężnej w wysokości 1000 zł podlega producent wpisany 
do rejestru konopi włóknistych, który:
nie złożył wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru kono-
pi włóknistych lub nie złożył wniosku w terminie 14 dni od dnia,  
w którym nastąpiła zmiana tych danych;
nie poinformował o zakończeniu albo zawieszeniu działalności 
w zakresie skupu konopi włóknistych lub nie przekazał tej in-
formacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia 
działalności.

Formularze wniosków i dokumentów składanych w KOWR, warunki 
udziału w mechanizmie oraz inne istotne informacje dostępne są na 
stronie www.kowr.gov.pl oraz w oddziałach Terenowych KOWR.
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