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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 listopada 2006 r.

w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci kontrolnych 
oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spe∏niaç jednostki organizacyjne,

którym marsza∏ek województwa mo˝e powierzyç przeprowadzenie kontroli

Na podstawie art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 19 grud-
nia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw,
rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszo-
wego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Wzór imiennego upowa˝nienia do wykonywa-
nia czynnoÊci kontrolnych, o których mowa w art. 2
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organi-
zacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku
tytoniu oraz rynku suszu paszowego, jest okreÊlony
w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 2. Jednostki organizacyjne, którym marsza∏ek
województwa mo˝e powierzyç przeprowadzenie kon-
troli: 

1) nie mogà byç organizacyjnie powiàzane z podmio-
tem kontrolowanym:

a) ubiegajàcym si´ o wst´pne uznanie za grup´
producentów owoców i warzyw, 

b) ubiegajàcym si´ o uznanie za organizacj´ pro-
ducentów owoców i warzyw lub ich zrzeszenie,

c) b´dàcym wst´pnie uznanà grupà producentów
owoców i warzyw, 

d) b´dàcym uznanà organizacjà producentów
owoców i warzyw lub ich zrzeszeniem;

2) powinny zatrudniaç pracowników:

a) w liczbie zapewniajàcej samodzielne przepro-
wadzenie powierzonej kontroli,

b) posiadajàcych co najmniej Êrednie wykszta∏ce-
nie ogrodnicze, rolnicze, techniczne lub finan-
sowo-ksi´gowe, odpowiadajàce zakresowi
czynnoÊci kontrolnych;

3) powinny dysponowaç pomieszczeniami i sprz´-
tem informatycznym, poligraficznym oraz opro-
gramowaniem zapewniajàcym przetwarzanie da-
nych w zakresie powierzonej kontroli.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Zagórski

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lip-
ca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10,
poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175,
poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473 i Nr 92, poz. 638.

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca
2004 r. w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do wy-
konywania czynnoÊci kontrolnych oraz warunków organi-
zacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny 
spe∏niaç jednostki organizacyjne, którym wojewoda mo˝e
powierzyç przeprowadzenie kontroli (Dz. U. Nr 144,
poz. 1521), które na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze
zmianami w podziale zadaƒ i kompetencji administracji te-
renowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604
i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 220,
poz. 1601), utraci∏o moc z dniem 2 lipca 2006 r.
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