
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 marca 2019 r.

Poz. 590

ROZPORZąDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych

Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 242 i 471 oraz z 2018 r. poz. 650 i 2136) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szko-
lenia myśliwych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1092) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1250).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. (poz. 590)

WZÓR

Załącznik do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. (poz. ….) 

 
WZÓR  

 
......................................................................................                                          .....................................................  

(miejscowość i data) 
...................................................................................... 

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania 
i adres albo nazwa, siedziba i adres  
podmiotu prowadzącego szkolenie)  

 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE NR ……. 

POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE SZKOLENIA  

 
 
 
Niniejszym zaświadcza się, że:  

Pan(i) 

..................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

urodzony(-na) ............................................................................... w ......................................................................... 
(data urodzenia)                                                                                    (miejscowość) 

 
imiona rodziców ......................................................................................................................................................... 
 
odbył(a) szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem 
wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania 
szkolenia myśliwych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1092, z późn. zm.).  
 
 
 
Zaświadczenie jest ważne do: ................................................................... 

(data) 
 
 
 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

...................................................................                                               ...................................................................  
(imię, nazwisko i podpis osoby 

prowadzącej szkolenie) 
 (czytelny podpis zawierający  

imię i nazwisko albo 
pieczęć i podpis osoby upoważnionej  

do wydania zaświadczenia) 
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