
 
 

DECYZJA NR 54 
MINISTRA SPRAW WEWN ĘTRZNYCH  

z dnia 21 marca 2013 r. 

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu 
przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych  

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) 
postanawia się, co następuje:  

§ 1. W decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy 
lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
(Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 13 załącznika do decyzji dodaje się ust. 5 w brzmieniu:  

„5. Wzór upowaŜnienia, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku do wytycznych.”; 

2) do załącznika do decyzji dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.  

§ 2. Traci moc decyzja nr 34a Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniająca decyzję 
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli 
w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych.  

§ 3. Decyzja wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.  

  
Minister Spraw Wewnętrznych: wz. Piotr Stachańczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

Poz. 35



Załącznik do decyzji Nr 54 
Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia 21 marca 2013 r. (poz. 35) 

 
……………………………. 
     (nazwa i adres komórki kontroli) 

 
UpowaŜnienie nr ... z dnia ……………. 

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej  

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 14 pkt … Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, 

poz. 3, z późn. zm.),  

upowaŜniam 

Pana / Panią ……………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i stanowisko słuŜbowe) 

do przeprowadzenia kontroli ………………………………………………………………………...….. 
(tytuł kontroli i tryb kontroli) 

w …………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

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

(zakres kontroli, to jest skrócony opis przedmiotu kontroli oraz okres objęty kontrolą) 

UpowaŜnienie niniejsze waŜne jest po okazaniu legitymacji słuŜbowej. 

 
WaŜność upowaŜnienia upływa z dniem ………………………………………………………….…… 

 

(okrągła pieczęć organu zarządzającego kontrolę) 

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

                                                                                                (pieczątka i podpis osoby wydającej upowaŜnienie) 

 

WaŜność upowaŜnienia przedłuŜa się do dnia ……………………………………………………… 

 

(okrągła pieczęć organu zarządzającego kontrolę) 

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

                                                                                           (pieczątka i podpis osoby wydającej upowaŜnienie) 
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