
Na podstawie art. 35 ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa-
rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu
paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r.
Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Przeprowadzanie kontroli administracyjnych
zatwierdzonych lub ubiegajàcych si´ o zatwierdzenie
przedsi´biorstw przetwórczych i podmiotów skupujà-
cych mo˝e byç powierzone jednostce organizacyjnej,
która:

1) zatrudnia pracowników w liczbie zapewniajàcej sa-
modzielne wykonanie powierzonych czynnoÊci,
którzy ukoƒczyli studia wy˝sze na kierunku ekono-

mia, rolnictwo lub mechanika i budowa maszyn
oraz posiadajà co najmniej dwuletnie doÊwiadcze-
nie w zakresie wykonywania kontroli dotyczàcych
jakoÊci artyku∏ów rolno-spo˝ywczych;

2) dysponuje pomieszczeniami i posiada sprz´t infor-
matyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie za-
pewniajàce przetwarzanie danych dotyczàcych ob-
rotu zielonkà i produkcji suszu paszowego oraz
sprawnà obs∏ug´ podmiotów prowadzàcych za-
twierdzone przedsi´biorstwa przetwórcze, wyst´-
pujàcych o przyznanie dop∏at z tytu∏u produkcji su-
szu paszowego.

§ 2. 1. Przeprowadzanie kontroli w terenie zatwier-
dzonych lub ubiegajàcych si´ o zatwierdzenie przed-
si´biorstw przetwórczych i podmiotów skupujàcych,
z zastrze˝eniem ust. 2, mo˝e byç powierzone jednost-
ce organizacyjnej, która:

1) zatrudnia pracowników w liczbie zapewniajàcej sa-
modzielne wykonanie powierzonych czynnoÊci,
którzy ukoƒczyli studia wy˝sze:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 sierpnia 2004 r.

w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spe∏niaç 
jednostki organizacyjne, którym mo˝na powierzyç przeprowadzanie kontroli zatwierdzonych

lub ubiegajàcych si´ o zatwierdzenie przedsi´biorstw przetwórczych i podmiotów skupujàcych

———————
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
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owago zakresu dzia-
∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).



a) na kierunku ekonomia oraz posiadajà co naj-
mniej dwuletnie doÊwiadczenie w zakresie kon-
troli rozliczeƒ magazynowych, 

b) na kierunku rolnictwo oraz posiadajà co naj-
mniej dwuletnie doÊwiadczenie w zakresie
uprawy roÊlin paszowych i uprawnienia rzeczo-
znawcy, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 44, z póên. zm.2)),

c) na kierunku mechanika i budowa maszyn lub
elektrotechnika,

d) na kierunku geodezja i kartografia oraz posiada-
jà uprawnienia zawodowe w dziedzinie geode-
zji i kartografii w zakresach, o których mowa
w art. 43 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z póên. zm.3));

2) dysponuje pomieszczeniami i posiada sprz´t infor-
matyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie za-
pewniajàce przetwarzanie danych w zakresie kon-
troli w terenie zatwierdzonych lub ubiegajàcych
si´ o zatwierdzenie przedsi´biorstw przetwórczych
i podmiotów skupujàcych;

3) dysponuje sprz´tem pomiarowym zapewniajàcym
wykonywanie pomiarów geodezyjnych z dok∏ad-
noÊcià okreÊlonà w przepisach w sprawie standar-
dów technicznych dotyczàcych geodezji i karto-
grafii;

4) posiada sprz´t do pobierania próbek suszu paszo-
wego, a w szczególnoÊci:

a) wag´,

b) szufl´ o p∏askim spodzie z pionowymi bokami,

c) próbnik z otwieranymi okienkami lub przegro-
dami, którego wymiary sà dostosowane do ro-
dzaju badanej partii suszu paszowego,

d) urzàdzenie do rozdzielania próbek na równe
cz´Êci, takie jak rozdzielacz sto˝kowy lub roz-
dzielacz wieloszczelinowy z uk∏adem sortujà-
cym, wykorzystywane do przygotowywania
próbek laboratoryjnych.

2. Przeprowadzanie badaƒ parametrów jakoÊcio-
wych suszu paszowego mo˝e byç powierzone jedno-
stce organizacyjnej, która:

1) zatrudnia pracowników w liczbie zapewniajàcej sa-
modzielne wykonanie powierzonych czynnoÊci,
którzy ukoƒczyli studia wy˝sze na kierunku che-
mia, rolnictwo, biologia lub technologia ˝ywnoÊci
i ˝ywienia cz∏owieka lub majà kwalifikacje w zawo-
dzie technik analityk oraz posiadajà co najmniej
roczne doÊwiadczenie w zakresie wykonywania
analiz chemicznych;

2) posiada laboratorium chemiczne umo˝liwiajàce
oznaczanie wilgotnoÊci suszu paszowego i zawar-
toÊci bia∏ka surowego w suszu paszowym metodà
Kjeldahla, wyposa˝one w szczególnoÊci w:

a) rozdrabniacz wykonany z materia∏u nieabsorbu-
jàcego wilgoci, ∏atwy do czyszczenia, umo˝li-
wiajàcy szybkie rozdrobnienie próbki suszu pa-
szowego bez nadmiernego rozgrzewania
i w miar´ mo˝liwoÊci zapobiegajàcy kontaktowi
z powietrzem, taki jak rozdrabniacz m∏otkowy
ch∏odzony wodà, rozdrabniacz sk∏adany sto˝ko-
wy, rozdrabniacz wolnoobrotowy,

b) wag´ analitycznà o dok∏adnoÊci do 0,5 mg,

c) suche pojemniki z niekorodujàcego metalu lub
ze szk∏a, z przykrywkami, o powierzchni umo˝li-
wiajàcej roz∏o˝enie próbki suszu paszowego
w iloÊci 0,3 g/cm2,

d) suszark´ elektrycznà odpowiednio wentylowa-
nà, z mo˝liwoÊcià ustawienia temperatury z do-
k∏adnoÊcià do ± 1 °C i jej szybkiej regulacji,

e) eksykator wyposa˝ony w p∏ytk´ z perforowane-
go metalu lub porcelanowà, zawierajàcy efek-
tywny czynnik suszàcy;

f) aparatur´ do przeprowadzania mineralizacji, de-
stylacji i miareczkowania zgodnie z zasadami
oznaczania zawartoÊci bia∏ka surowego w suszu
paszowym metodà Kjeldahla,

g) odczynniki chemiczne konieczne do oznaczania
zawartoÊci bia∏ka surowego w suszu paszowym
metodà Kjeldahla;

3) dysponuje pomieszczeniami i posiada sprz´t infor-
matyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie za-
pewniajàce przetwarzanie danych w zakresie
oznaczania wilgotnoÊci suszu paszowego i zawar-
toÊci bia∏ka surowego w suszu paszowym metodà
Kjeldahla.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J. J. Pilarczyk

Dziennik Ustaw Nr 184 — 12833 — Poz. 1905

—————————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223,
poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96,
poz. 959.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r.
Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492.


