Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament Doradztwa,
Oświaty Rolniczej i Nauki

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Wniosek o udzielenie akredytacji na świadczenie
usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z
usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013

Data złożenia wniosku

Pieczęć Kancelarii,
(data przyjęcia)

Numer dokumentu
Wniosek o udzielenie akredytacji na świadczenie usług doradczych:

rolnikom

posiadaczom lasów

I. Dane Wnioskodawcy
Nazwa podmiotu
Forma prawna
Numer w KRS lub w rejestrze
ewidencji gospodarczej
NIP
REGON
Adres/Siedziba Wnioskodawcy:
Miejscowość:

Ulica:

nr

nr

domu

lokalu

Gmina:

Kod:
Powiat:

Poczt
a:
Województwo
:

Adres do korespondencji:
Miejscowość:

Ulica:

nr

nr

domu

lokal
u

Kod:

Poczt
a:

Gmina:

Powiat:

Numer telefonu:

tel. kom.

Województwo
:
fax:
1

Adres e-mail:
Adres www:
Osoba kierująca podmiotem
doradczym (imię i nazwisko):

II. Dane personalne osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Numer PESEL:
Miejsce zamieszkania:
Miejscowość:

Ulica:

nr

nr

domu

lokalu

Kod:

Poczta:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Numer telefonu:

tel. kom.

fax:

Adres e-mail:

III. Dane personalne osoby upoważnionej do składania wyjaśnień i uzupełnień w
sprawie wniosku o udzielenie akredytacji w imieniu Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Numer PESEL:
Miejsce zamieszkania:
Miejscowość:

Ulica:

nr

nr

domu

lokalu

Kod:

Poczta:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Numer telefonu:

tel. kom.

fax:

Adres e-mail:
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IV. Wykaz placówek bezpośrednio świadczących pomoc doradczą
Nazwa biura doradczego:
Miejscowość:
nr

Ulica:
nr

Kod:

Poczta:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Numer telefonu:

tel. kom.

fax:

Adres e-mail:
Adres www:
Pomieszczenie biurowe:
Komputery,
dostęp
do
internetu
i
drukarka

Wyposażenie
Telefon
Fax

Kopiarka

V. Informacje o usługach doradczych:
Wykaz
dokumentów
potwierdzających
świadczenie
usług doradczych (min. 1 rok)
Rodzaj świadczonych usług:

VI. Informacje o osobach świadczących usługi doradcze
Lp
.

Imię
i Wykształceni
nazwisko
e
(nazwa
uczelni,
kierunek i rok
ukończenia)

Rodzaj
zatrudnienia
(umowa na
czas
nieokreślony
,
umowa na
czas
określony*)

Nr i data wpisu
na
listę
doradców
rolnych,
prowadzoną
przez Centrum
Doradztwa
Rolniczego
w Brwinowie,
o ukończeniu
kursu z zakresu
crosscompliance

Doświadcze
nie
w
zakresie
doradztwa
rolniczego
(lata)

Miejsce
świadczeni
a
usług
doradczych
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VII.

Informacje o warunkach lokalowych, metodyce i wyposażeniu podmiotu
świadczącego usługi doradcze:

Pomieszczenie biurowe:

Wyposażenie
Komputery,
Telefon
Fax
dostęp
do
internetu
i
drukarka

Możliwość wykonywania analiz
chemiczno-glebowych
itp.;
dysponowanie
własnym
laboratorium lub współpraca w
tej dziedzinie z inna jednostką
Wyposażenie doradców:
liczba laptopów

Sposób zabezpieczania danych
osobowych
i
informacji
o
gospodarstwach/posiadaczach
lasu, w związku ze świadczeniem
usług doradczych
Wyposażenie
w
sprzęt
diagnostyczny:

Kopiarka

dostęp do Internetu:

Liczba sztuk:

1. Klinometr
2. Laska
gleboznawcza
długa
3. Pehametr glebowy
4. Miernik uniwersalny
5. Detektor gazów (amoniak,
siarkowodór,
dwutlenek
węgla)

VIII.

Dodatkowe informacje / uwagi Wnioskodawcy
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IX. Wykaz załączników**
Załączniki:
Dokumenty potwierdzające doświadczenie w świadczeniu usług doradczych rolnikom
lub posiadaczom lasów(min. rok)
Wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych z tytułu podatków stanowiących dochód
budżetu państwa
Zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego
Statut lub regulamin świadczenia usług
Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w świadczeniu usług doradczych
dla rolników i posiadaczy lasów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik nr 1)
Oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu wykładowców (załącznik nr 2)
Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu
maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa i leśnictwa
(załącznik nr 3 )
Pisemne zobowiązanie do składania rocznego sprawozdania ze świadczonych usług doradczych
(załącznik nr 4)

Inne załączniki:

Razem:
Liczba załączników
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………………………………………………………
……………………..
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu Wnioskodawcy
*podać czas na jaki została zawarta umowa
**wykaz załączników i dokumentów, o których mowa powyżej określa § 4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z
usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz.U. Nr 89, poz.546))
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