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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci
w ramach kontroli podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi doradcze w ramach dzia∏ania „Korzystanie z us∏ug
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013
Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,
poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 214,
poz. 1349) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór imiennego
upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci w ramach
kontroli podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi doradcze
w ramach dzia∏ania „Korzystanie z us∏ug doradczych
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

przez rolników i posiadaczy lasów” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007—2013 w zakresie spe∏niania przez te podmioty
warunków niezb´dnych do udzielenia akredytacji oraz
przestrzegania warunków dotyczàcych Êwiadczenia
us∏ug doradczych obj´tych udzielonà akredytacjà, wydawanego przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibà w Brwinowie.
2. Wzór imiennego upowa˝nienia, o którym mowa
w ust. 1, jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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WZÓR
UPOWA˚NIENIE NR ...
DO WYKONYWANIA CZYNNOÂCI KONTROLNYCH
Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzibà w Brwinowie
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz
z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 214, poz. 1349) upowa˝niam Panià/Pana1)
..........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

legitymujàcà(ego) si´
........................................................................................................................................................................................ ,
(rodzaj i numer dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç)

zatrudnionà(ego) w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibà w Brwinowie, do wykonywania czynnoÊci w ramach kontroli
..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ ,
(nazwa i siedziba podmiotu podlegajàcego kontroli)

która b´dzie wykonywana w ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(miejsce wykonywania kontroli)

w zakresie spe∏niania warunków niezb´dnych do udzielenia akredytacji / przestrzegania warunków dotyczàcych Êwiadczenia us∏ug doradczych obj´tych udzielonà akredytacjà1).
Upowa˝nienie jest wa˝ne wraz dokumentem potwierdzajàcym to˝samoÊç od dnia wystawienia do dnia
......................... .
...................................................................
(pieczàtka imienna i podpis dyrektora
Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzibà w Brwinowie)

Wystawiono:
................................................................
(miejscowoÊç i data)

———————
1)

Niepotrzebne skreÊliç.

Opis techniczny:
1) upowa˝nienie ma form´ kartki papieru;
2) wymiary 214 x 297 mm;
3) gramatura papieru — 220 g/m2.

