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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r.
Poz. 545

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

.go

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Na podstawie art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349) zarządza się, co następuje:

1)

2)

3)
4)

w.
rcl

§ 1. Określa się wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wydawanego odpowiednio przez organ agencji płatniczej, właściwy organ podmiotu wdrażającego, właściwy organ instytucji pośredniczącej lub instytucję zarządzającą, w ramach:
kontroli na miejscu, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE)
nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), lub
wizyt, o których mowa w art. 48 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca
2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013
w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady
wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69), lub
kontroli ex post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia wymienionego w pkt 2, lub
kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

– stanowiący załącznik do rozporządzenia.

ww

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

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1261).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2015 r. (poz. 545)

UPOWAŻNIENIE NR ...

DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
...................................................................
(nazwa organu wydającego upoważnienie)

.go

fotografia
24 × 18 mm

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. poz. 349) upoważniam Panią/Pana
......................................................................................................................................................

w.
rcl

(imię i nazwisko)

zatrudnioną(-nego) w ...................................................................................................................
do wykonywania czynności kontrolnych.

Miejsce wykonywania czynności kontrolnych: ...........................................................................
(nazwa województwa)

Zakres czynności kontrolnych:

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

ww

Upoważnienie jest ważne od dnia wydania do dnia ....................................................................
...................................................................

Wydano:

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

Opis techniczny:
1) upoważnienie ma formę laminowanej kartki papieru;
2) wymiary minimalne – 117 × 88 mm.

(pieczątka imienna i podpis organu
wydającego upoważnienie)

