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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 
o wpis do ewidencji producentów przez spółki cywilne 

 
Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów (symbol formularza:W-1/04)  

 
 Wersja: 1 - obowiązuje od dnia 21.11.2007 r. 

 
Informacje ogólne: 
1. W przypadku producentów rolnych, przetwórców lub podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne działających w formie spółki cywilnej 
nadaje się numer identyfikacyjny jednemu ze wspólników, zwanym dalej Wspólnikiem, na którego wyrazili zgodę pozostali wspólnicy poprzez 
złożenie czytelnego podpisu na Wniosku (art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z póz. zm.).  
2. Wspólnik składający Wniosek (dotyczy składania Wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego i zmianę danych) w biurze powiatowym 
powinien okazać dokument tożsamości zawierający numer PESEL (ewentualnie numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości  
w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego) oraz kopie dokumentów tożsamości pozostałych wspólników 
zawierające numer PESEL (ewentualnie numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych nieposiadających 
obywatelstwa polskiego), a w przypadku przesyłania Wniosku pocztą, powinien do wniosku załączyć kopię takich dokumentów z widocznym 
numerem PESEL dla wszystkich wspólników spółki (ewentualnie numerem paszportu lub innego dokumentu tożsamości w przypadku osób 
fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego). 
 
I. CEL ZGŁOSZENIA 
 
Wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów. 
 
II. NUMER IDENTYFIKACYJNY   
 
Wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów. 
 
III.PRODUCENT  
 
pole 01 - należy wpisać znak „x” w polu 1. Osoba fizyczna. 
pole 02 - należy wpisać znak „x” w polu odpowiadającym rodzajowi (producenta). 
 
IV. DANE IDENTYFIKACYJNE (Wnioskodawcy) 
 
pole 03 - /pole obowiązkowe/ Prowadzi działalność w formie spółki cywilnej – należy zaznaczyć TAK. 
pole 04 - /pole obowiązkowe/ należy wpisać pełną nazwę spółki (z dopiskiem spółka cywilna w pełnym brzmieniu lub w skrócie s.c.), jaka 

została podana przy zgłoszeniu do odpowiedniego organu rejestrowego albo podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz czytelnie nazwisko i imię tego wspólnika/reprezentanta s.c., 
na którego pozostali wspólnicy wyrażają zgodę w polu 65 

pole 05 - /pole obowiązkowe/ należy wpisać nazwę skróconą, jaka została podana przy zgłoszeniu do odpowiedniego organu 
rejestrowego albo podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Jeżeli 
spółka nie posiada nazwy skróconej pole pozostawić puste. 

pole 06 - pole pozostawić puste  
pole 07- pole pozostawić puste 
pole 08 - pole pozostawić puste 
pole 09 - /pole obowiązkowe / należy wpisać numer REGON spółki cywilnej (numer nadawany przez GUS /Główny Urząd Statystyczny/

 i ewidencjonowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej).  
pole 10 - /pole obowiązkowe/ należy wpisać numer NIP spółki cywilnej nadany przez Urząd Skarbowy.  
pole 11 - pole pozostawić puste 
 
V. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES ALBO SIEDZIBA I ADRES WNIOSKODAWCY  
 
W tej sekcji należy podać adres siedziby spółki cywilnej, czyli adres prowadzenia działalności gospodarczej, pod którym spółka została 
zarejestrowana przez organ rejestrowy. 
 
pole 12 - należy wpisać nazwę województwa. 
pole 13 - należy wpisać nazwę powiatu. 
pole 14 - należy wpisać nazwę gminy. 
pole 15 - należy wpisać kod pocztowy. 
pole 16 - należy wpisać nazwę poczty. 
pole 17 - należy wpisać nazwę miejscowości. 
pole 18 - należy wpisać nazwę ulicy. Jeżeli w adresie nie występuje nazwa ulicy, pole pozostawić puste. 
pole 19 - należy wpisać numer domu. Jeżeli numer domu jest dwuczłonowy wpisuje się go oddzielając numery pochyłą kreską, 

np. 113/115, natomiast, gdy w numerze występuje litera, wpisuje się dużą literę drukowaną, np. 113B. 
pole 20 - należy wpisać numer lokalu. Jeżeli w adresie nie występuje numer lokalu, pole pozostawić puste. 
pole 21 - należy wpisać nr telefonu stacjonarnego, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 054-1234567 lub numer telefonu 

komórkowego. Jeżeli Wnioskodawca nie posiada telefonu, pole pozostawić puste. 
pole 22 - należy wpisać nr faksu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 054-1234567. Jeżeli Wnioskodawca nie posiada faksu, 

pole pozostawić puste. 
pole 23 - należy wpisać adres e-mail, jeżeli Wnioskodawca posiada dostęp do poczty elektronicznej. 
 
VI. ADRES DO KORESPONDENCJI WNIOSKODAWCY/PEŁNOMOCNIKA Należy zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat w zależności  
od tego czy podany adres korespondencyjny należy do Wnioskodawcy, czy też do jego Pełnomocnika.  
 
pola od 24 do 35 – należy wypełnić, gdy adres do korespondencji spółki cywilnej jest różny od ADRESU (Adresu zamieszkania albo siedziby 
Wnioskodawcy) w sekcji V. 
 
 
 



 - 2 - 

VII. DANE PEŁNOMOCNIKA / OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTACJI 
Uwaga! 
W tej sekcji należy wpisać dane Wspólnika występującego w imieniu spółki (reprezentującego spółkę), na którego pozostali wspólnicy wyrażają 
zgodę w polu 65, wskazując poprzez zaznaczenie znakiem X odpowiedniego kwadratu. 
 
pole 36 - /pole obowiązkowe/ należy wpisać nazwisko Wspólnika reprezentującego spółkę. 
pole 37 - /pole obowiązkowe/ należy wpisać imię  Wspólnika reprezentującego spółkę. 
pole 38 - należy wpisać drugie imię Wspólnika reprezentującego spółkę, jeżeli Wspólnik nie posiada drugiego imienia pole pozostawić 

puste. 
pole 39 - /pole obowiązkowe/ należy podać obywatelstwo Wspólnika reprezentującego spółkę  
pole 40 - /pole obowiązkowe/ należy wpisać PESEL Wspólnika reprezentującego spółkę. 
pole 41- /pole obowiązkowe/ należy podać NIP Wspólnika reprezentującego spółkę 
pole 42 - /pole obowiązkowe dla osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego/. 

Jeżeli Wspólnikiem reprezentującym spółkę jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, należy wpisać kod 
kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. Kod kraju należy wpisać zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów (formularz W-1/04). 

pole 43 - poświadczenie złożenia pełnomocnictwa/reprezentacji – pole wypełnia pracownik Agencji przyjmujący Wniosek . 
 
Do wniosku należy załączyć: 

1. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON spółki cywilnej (oryginał do wglądu lub urzędowo potwierdzoną kopię). 
2. kopię umowy spółki cywilnej (oryginał do wglądu) 
3. w przypadku przesyłania Wniosku pocztą dodatkowo kopie dokumentów tożsamości wszystkich Wspólników z widocznym numerem 

PESEL (ewentualnie numerem paszportu lub innego dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych nieposiadających 
obywatelstwa polskiego). 

4. informację z banku o posiadanym przez spółkę rachunku bankowym o charakterze dokumentu. Wnioskodawca może też przedłożyć 
kopię umowy z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego lub jej część, pod warunkiem, że będzie ona zawierać dane 
właściciela rachunku (w tym wypadku spółki cywilnej) oraz jego numer. Może również przedstawić inny dokument (lub kopię) z banku 
świadczący o aktualnym numerze rachunku bankowego, za który banki nie pobierają opłat i zawierający dane takie, jak numer 
rachunku bankowego oraz nazwisko/nazwę właściciela (np.: aktualny wyciąg z rachunku z usuniętymi danymi finansowymi).  

 
VIII. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES PEŁNOMOCNIKA  
 
pola w tej sekcji pozostawić puste 
 
IX.  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WNIOSKODAWCY 
 
/pola w tej sekcji są obowiązkowe w przypadku ubiegania się o płatności - art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy/ 
Należy wpisać numer rachunku bankowego spółki cywilnej lub Cesjonariusza. Numer rachunku bankowego powinien być zgodny  
ze standardem Numeru Rachunku Bankowego (NRB). 
 
pole 56 - należy wpisać nazwę spółki taką samą jaka została podana w sekcji IV lub nazwisko i imię Cesjonariusza. 
pole 57 - należy wpisać pełną nazwę banku, numer oddziału, oraz nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba oddziału banku, 

w którym jest otwarty rachunek bankowy. W przypadku, gdy pełna nazwa banku nie mieści się w przeznaczonych polach, 
dopuszczalne jest stosowanie skrótów używanych przez dany bank.  

pole 58 - należy wpisać numer rachunku bankowego spółki w standardzie NRB (26 cyfr), na który ma zostać przelana kwota przyznanej 
płatności (można wpisać tylko oddział banku mający siedzibę w kraju).  

 
X.  DECYZJA O ZATWIERDZENIU PRZETWÓRCY 
 
Pola w tej sekcji wypełnia tylko Wnioskodawca będący przetwórcą w rozumieniu przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych  
i warzywnych. 
pole 59 i 60 należy wpisać datę wydania i numer decyzji o zatwierdzeniu przetwórcy wydanej przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji. 
 
XI.  INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 
 
pole 61 - pole pozostawić puste 
pole 62 - należy wpisać liczbę pozostałych załączników składanych z Wnioskiem 
 
XII. OŚWIADCZENIA  
 
Należy zapoznać się z treścią składanych oświadczeń. 
 
XIII. ZGODA NA WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW I PODPIS SKŁĄDAJĄCEGO WNIOSEK 
 
Złożeniem podpisu Wnioskodawca potwierdza, że wpisane na wniosku dane są zgodne z prawdą i że znane są mu skutki składania fałszywych 
oświadczeń wynikających z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 
 
pole 64 - pole pozostawić puste 
pole 65 - /pole obowiązkowe/ w polu tym, wspólnicy spółki cywilnej (poza wspólnikiem wpisanym w sekcji IV) wyrażają zgodę na wpis do 

ewidencji producentów jednemu ze wspólników (jego dane podane są w sekcji IV). Podmioty udzielające ww. zgody podają 
nazwisko/nazwę oraz imię, numer PESEL (ewentualnie kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego) lub REGON, w przypadku osób prawnych lub j.o.n.p.o.p. oraz 
składają czytelny podpis (imię i nazwisko). W przypadku, gdy zgody udziela podmiot będący osobą prawną lub j.o.n.p.o.p, podpis 
w jego imieniu składa osoba uprawniona do reprezentacji.  

pole 66 - /pole obowiązkowe/ w tym polu Wnioskodawca – wspólnik s.c., na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę w polu 65 wpisuje 
datę wypełnienia Wniosku oraz składa swój czytelny podpis (imię i nazwisko). 

 
XIV. ADNOTACJE ARiMR  
 
pole  67 - wypełnia ARiMR 
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