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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci kontrolnych oraz warunków, jakie
powinny spe∏niaç jednostki organizacyjne, którym mo˝na powierzyç przeprowadzenie kontroli

Na podstawie art. 11 ust. 12 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 oraz z 2004 r. Nr 42,
poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór imiennego upowa˝nienia do wykonywania
czynnoÊci kontrolnych, o których mowa w art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organiza-
cji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, ryn-
ku tytoniu oraz rynku suszu paszowego;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie
powinny spe∏niaç jednostki organizacyjne, którym
dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji Restruktu-

———————
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 4 ma-
ja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa mo˝e powierzyç
przeprowadzenie kontroli.

§ 2. Wzór imiennego upowa˝nienia do wykonywa-
nia czynnoÊci kontrolnych jest okreÊlony w za∏àczniku
do rozporzàdzenia. 

§ 3. Jednostki organizacyjne, którym dyrektor od-
dzia∏u regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa powierza przeprowadzenie kontroli: 

1) nie mogà byç organizacyjnie powiàzane ze wst´p-
nie uznanymi grupami producentów owoców
i warzyw, uznanymi organizacjami producentów
owoców i warzyw lub ich zrzeszeniami;

2) powinny zatrudniaç pracowników:

a) w liczbie zapewniajàcej samodzielne wykonanie
powierzanych im czynnoÊci kontrolnych,

b) posiadajàcych co najmniej Êrednie wykszta∏ce-
nie finansowo-ksi´gowe, ekonomiczne, ogrod-
nicze, rolnicze lub techniczne, odpowiadajàce
zakresowi czynnoÊci kontrolnych;

3) powinny dysponowaç pomieszczeniami i sprz´tem
informatycznym, poligraficznym oraz oprogramo-
waniem zapewniajàcym mo˝liwoÊç przetwarzania
danych w zakresie powierzonej kontroli.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. (poz. 1523)

WZÓR

IMIENNE UPOWA˚NIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOÂCI KONTROLNYCH

AWERS
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REWERS
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Opis techniczny:

1) upowa˝nienie ma form´ kartki papieru;

2) wymiary — 117 x 88 mm;

3) gramatura papieru — 220 g/m2.


