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Na podstawie art.  19 ust.  6 pkt 3 ustawy z  dnia 
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa-
rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu pa-
szowego oraz rynków lnu i  konopi uprawianych na 
włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Wzór imiennego upoważnienia do wykonywa-
nia czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie 
prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obro-
tu owocami lub warzywami objętymi normami jakości 
handlowej, jest określony w  załączniku do rozporzą-
dzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1471

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców,
którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi

normami jakości handlowej

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust.  2 
pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia  
16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. (poz. 1471)

WZÓR

AWERS

..............………………… dnia …………………. roku
 (miejscowość i data wystawienia upoważnienia)

 ……................................…..................…

 WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
 JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW
 ROLNO-SPOŻYWCZYCH

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

…………………….
(znak sprawy)

UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH U HANDLOWCÓW,
KTÓRZY NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE

OBROTU OWOCAMI LUB WARZYWAMI OBJĘTYMI NORMAMI JAKOŚCI HANDLOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, 
rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i  konopi uprawianych na włókno 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868)

upoważniam

Pana/Panią ………………………………………………………………………………………................................................

………………………………………………………………………………………………….....................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko i numer legitymacji służbowej)

do wykonywania czynności kontrolnych wobec …………...........................................…………………………………..

………………………………………………………………………………………………….....................................................
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres handlowca podlegającego kontroli)

Kontrola obejmuje następujący zakres przedmiotowy: …………………………………................................................

………………………………………………………………………………………………….....................................................

………………………………………………………………………………………………….....................................................

………………………………………………………………………………………………….....................................................

Data rozpoczęcia kontroli: ……………………………...........…………………………........................................................

Przewidywany termin zakończenia kontroli: ………………………………………...........................................................

Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia ……………………………….………......................................

  ..................................................................
 okrągła pieczęć (podpis osoby udzielającej upoważnienia,
  z podaniem zajmowanego stanowiska)

Pouczenie o skutkach prawnych uniemożliwiania albo utrudniania pracownikowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych przeprowadzania czynności kontrolnych:

Kto udaremnia lub utrudnia wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadze-
nie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu albo kontroli składowania lub transportowania 
tych artykułów podlega karze grzywny — zgodnie z art. 40 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków 
owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868).
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REWERS

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego

Kontrolowanemu przysługuje prawo do:

 1.  Żądania od pracownika Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych okazania legitymacji służbowej na 
podstawie art.  25 ust.  1 ustawy z  dnia 21  grudnia 2000  r. o  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.  U. 
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.).

 2.  Czynnego udziału w każdym stadium postępowania na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

 3.  Przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów na podstawie art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego.

 4.  Zapoznania się z zebranymi materiałami dowodowymi, w tym protokołem kontroli i innymi protokołami, i wypowiedze-
nia się co do nich przed wydaniem decyzji na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępo-
wania administracyjnego.  

 5.  Wniesienia uwag do protokołu kontroli przed jego popisaniem na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 6.  Złożenia odwołania od wydanych decyzji do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
za  pośrednictwem wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w  terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji na podstawie art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania admini-
stracyjnego. 

 7.  Złożenia zażalenia na wydane postanowienie do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia postanowienia; zażalenie przysługuje na podstawie art. 141 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
— Kodeks postępowania administracyjnego.

 8.  Złożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji albo postanowienia wniosku o ich uzupełnienie co do rozstrzygnię-
cia bądź co do prawa złożenia odwołania albo zażalenia oraz sprostowania zamieszczonego w rozstrzygnięciu pouczenia 
w tych kwestiach na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego.

 9.  Złożenia żądania sprostowania, w drodze postanowienia, błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych 
omyłek w decyzji albo postanowieniu na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowa-
nia administracyjnego.

10.  Złożenia żądania wyjaśnienia w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji albo postanowienia na podstawie 
art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontrolowany jest obowiązany do:

1.  Umożliwiania pracownikowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonania czynności kontrol-
nych, a w szczególności badania dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, dokonywania oględzin pomieszczeń, 
środków transportu, artykułów rolno-spożywczych i innych przedmiotów w zakresie objętym kontrolą oraz  nieodpłatnego 
pobierania próbek produktów do badań na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artyku-
łów rolno-spożywczych.

2.  Umożliwiania pracownikowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonania czynności kontrol-
nych, a w szczególności zabezpieczenia dokumentów, artykułów rolno-spożywczych i innych przedmiotów podlegających 
kontroli oraz pomieszczeń na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rol-
no-spożywczych.

3.  Udzielania, na żądanie pracownika Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w wyznaczonym terminie 
pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

4.  Umożliwienia pracownikowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wstępu oraz poruszania się 
w obiektach i pomieszczeniach handlowca za okazaniem legitymacji służbowej na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

5.  Natychmiastowego wykonania decyzji wydanych przez pracownika Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych w toku kontroli na podstawie art. 29 ust. 3, art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych.

6.  Uiszczenia wojewódzkiemu inspektoratowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych opłaty za przeprowadzenie 
czynności związanych z dokonaniem kontroli oraz przeprowadzeniem badań laboratoryjnych próbek, jeżeli w wyniku tej 
kontroli stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikają-
cym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta, na podstawie 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

7.  Poinformowania wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w terminie wyznaczonym 
w zaleceniach pokontrolnych, o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości na podstawie art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.


