
Wzór nr 1 

..........................................                                                                                               ........................., dnia  
(Komendant Powiatowy/Miejski PSP) 

 

Nr .................................... 

 

UPOWAŻNIENIE 

do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity DzU z 2013, poz. 1340.) 
upoważniam:                             

.................................................................................................................................................. 
( imię i nazwisko i stanowisko służbowe ) 

   

posiadającego legitymację służbową nr .................................. 

do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie: 

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

………………………………………………………………………… 

w ………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
( oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi i miejsca ich przeprowadzenia ) 

 

Termin kontroli: .................................................................................................................................................... 
( data rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli ) 

 

   

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

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego) 

 

 

Otrzymują: 

egz. nr 1 - adresat 

egz. nr 2 – aa.



Pouczenie 
1. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, a w tym: 

a) udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na 
sporządzenie dokumentacji fotograficznej, 

b) umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku, do których mają być 
przeprowadzone czynności, 

c) zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności, 
d) umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów, 
e) zapewnić warunki do pracy, w tym w miarę możliwości samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania 

dokumentów, 
f) udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje,  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności. 
2. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną lub ich 

właścicielami albo zarządzającymi są 
a) komórki lub jednostki organizacyjne podległe MON albo przez niego nadzorowane. Policja, ABW, Agencja Wywiadu 

lub Straż Graniczna, 
b) obce misje dyplomatyczne, urzędu konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów 

dyplomatycznych lub konsularnych. 
3. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bhp, o ochronie 

informacji niejawnych oraz o ochronie przeciwpożarowej. 
4. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego. 
5. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący sporządza protokół, który podpisują 

kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona. 
6. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego 

podpisaniem. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego albo osobę przez niego upoważnioną, 
kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole. 

7. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo komendantowi 
powiatowemu/miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej. 

8. Kopię protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej 
Wymienione prawa i obowiązki szczegółowo określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst 
jednolity: DzU z 2009 r., nr 12 poz. 68, z późń. zmian.) 


