
a) zwalczania chorób zakaênych zwierzàt,

b) higieny Êrodków spo˝ywczych pochodzenia
zwierz´cego,

c) Êrodków ˝ywienia zwierzàt,

d) higieny materia∏u biologicznego,

e) dezynfekcji,

f)  ochrony zwierzàt,

g) obs∏ugi prawnej,

h) finansów, ksi´gowoÊci, administracji i zaopa-
trzenia;

2) sekretariat powiatowego lekarza weterynarii.

§ 4. Wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii
mogà ∏àczyç poszczególne zespo∏y lub samodzielne
stanowiska pracy w jeden zespó∏ lub samodzielne sta-
nowisko pracy, je˝eli jest to uzasadnione wzgl´dami
organizacyjnymi.

§ 5. 1. Granicznym inspektoratem weterynarii, b´-
dàcym oddzia∏em wojewódzkiego inspektoratu wete-
rynarii, kieruje graniczny lekarz weterynarii przy pomo-
cy zast´pcy granicznego lekarza weterynarii.

2. W sk∏ad granicznego inspektoratu weterynarii
wchodzà:

1) inspektorzy weterynarii wykonujàcy weterynaryjnà
kontrol´ granicznà;

2) sekretariat granicznego lekarza weterynarii.

§ 6. Szczegó∏owy zakres zadaƒ oraz tryb pracy wo-
jewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów
weterynarii okreÊla regulamin organizacyjny ustalony
odpowiednio przez wojewódzkiego, powiatowego
i granicznego lekarza weterynarii.

§ 7. Wojewódzcy, powiatowi i graniczni lekarze we-
terynarii mogà upowa˝niaç pisemnie pracowników
kierowanych przez siebie inspektoratów weterynarii
do podejmowania okreÊlonych czynnoÊci w ich imie-
niu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 28 grudnia 1998 r.
w sprawie zasad organizacji inspektoratów weteryna-
rii (Dz. U. z 1999 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 85, poz. 944).

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 2 kwietnia 2003 r.

w sprawie upowa˝nienia wojewódzkich inspektorów Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝yw-
czych do wykonywania zadaƒ w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Upowa˝nia si´ wojewódzkich inspektorów ja-
koÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych do
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii

Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu re-
gulowanego „rzeczoznawca”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Taƒski

———————

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 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U.  z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816,
Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,

z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71,
poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820,
Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52,
poz. 450, Nr 64, poz. 592 i Nr 65, poz. 595.


