
Zalacznik nr 1

do Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu
kontroli przez komórke kontroli
stanowiacego zalacznik do

Zarzadzenia Staros!j; PoznanskiegoNr Ojr!7.zdnia..1.'1.J7.Q.2.o.Q?f.k...........

(pieczec naglówkowa)
Miejsce rrrr-mm-dd

.................................................
numer upowaznienia

Upowaznienie nr ......................

Na podstawie § 17 ust. 4 Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórke kontroli
stanowiacego zalacznik do Zarzadzenia Starosty Poznanskiego Nr..................................
z dnia ,

upowazniam

Pana/Pania ............................................................................................................................................................
(imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe, numer legitymacji sluzbowej)

do przeprowadzenia kontroli ................................................................................................................................
(oznaczenie kontroli - termin)

w...........................................................................................................................................................................
(nazwa i adresjednostki kontrolowanej)

...............................................................................................................................................................................
(przedmiot, zakres kontroli)

Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiazany zapewnic kontrolujacym mozliwosc dokonania
czynnosci kontrolnych, udzielic ustnych i pisemnych wyjasnien w przedmiocie kontroli oraz udostepnic
stosowna dokumentacje. Przewidywany czas trwania kontroli:...........................................................................

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysluguje prawo wniesienia umotywowanych zastrzezen do tresci
protokolu kontroli przygotowanego przez Zespól Kontroli w ciagu 7 dni od dnia przedstawienia protokolu
kontroli do podpisu.

""""""""""""""'"

(pieczatka i podpis osoby wydajacej upowaznienie)

Potwierdzam okazanie upowaznienia:..................................................................................................................
(data,podpis, pieczatka kierownikajednostki kontrolowanej)
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Zalacznik nr 2
do Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu
kontroliprzez komórke kontroli
stanowiacego zalacznik do
Zarzadzenia Starosty Poznanskiego
Nr ~g(oft...z dnia...II.'tJA.Q,..l:u:!0f.kJ........

Miejsce rrrr-mm-dd

Protokól pobrania dokumentu / rzeczy

Na podstawie § 21 ust? i 9 Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu kontroli przez
komórke kontroli stanowiacego zalacznik do Zarzadzenia Starosty Poznanskiego
Nr z dnia ,

................................................................................................................................................................
(imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe kontrolera)

c--"

dzialajac w obecnosci ............
(imie, nazwisko oraz stanowisko sluzbowe osoby uczestniczacej w pobraniu dokumentu / rzeczy)

dokonal w dniu ......................................................................................................................................

w............................................................................................................................................................
(okreslenie miejsca pobrania dokumentu / rzeczy)

pobrania dokumentu / rzeczy w postaci ,

(dokladny opis pobranego dokumentu / rzeczy)

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

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

................................................................................................................................................................
f'

"""""""""""""""""""" .,
(miejscowosc)

dnia ....................................

""""""""""""""""""""" . """""""""""""""" ...

(podpis osoby uczestniczacej
w pobraniu dokumentu / rzeczy)

(podpis kontrolera)
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Zalacznik nr 3
do Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu
kontroliprzez komórke kontroli
stanowiacego zalacznik do
Zarzadzenia Starosty Poznanskiego
Nr J;,{)/afJ z dnia .tf.v...I!.O,.ZtJ.d:!.I("......

Miejsce rrrr-mm-dd

Protokól ogledzin

Na podstawie § 21 ust.8 i 9 Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu kontroli przez
komórke kontroli stanowiacego zalacznik do Zarzadzenia Starosty Poznanskiego
Nr z dnia ,

................................................................................................................................................................
" (imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe kontrolera)

dzialajac w obecnosci ............................................................................................................................
(imie i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upowaznionej, uczestniczacej w ogledzinach)

dokonal w dniu......................................................................................................................................

ogledzin """""""""""""""""'"

(okreslenie obiektu, skladników majatkowych, przebiegu czynnosci poddanych ogledzinom)

w wyniku których ustalono, co nastepuje:

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

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

w toku ogledzin dokonano utrwalenia stanu.........................................................................................
'"

za pomoca """""""""""""""""

które stanowia zalacznik do protokolu.

., dnia .
(miejscowosc)

................................................................... ...................................
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub
osoby upowaznionej, uczestniczacej w ogledzinach)

(podpis kontrolera)
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Zalacznik nr 4 do
Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu
kontroliprzez komórke kontroli
stanowiacego zalacznik do
Zarzadzenia Starosty Poznanskiego
Nr 3.()IO!t..zdnia...4.v'.AQ,..7QQ.Ct.v.......

Miejsce rrrr-mm-dd

Protokól przyjecia ustnych wyjasnien

Na podstawie § 21 ust 10 Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórke
kontroli stanowiacego zalacznik do Zarzadzenia Starosty Poznanskiego Nr..................................
z dnia ,

................................................................................................................................................................
,......... (imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe kontrolera)

w dniu prz:xjalod ...........................................................................................................
(imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe skladajacego wyjasnienia)

ustne wyjasnienia w sprawie.................................................................................................................

"""""""""""""""""""""""""""..........................................................................................................

o nastepujacej tresci: ..............................................................................................................................

"""""""""""""""""""""""""""..........................................................................................................

"""""""""""""""""""""""""""..........................................................................................................

""""""""""""""""""""""""""

r' Przed podpisaniem skladajacy wyjasnienia zapoznal sie z trescia protokolu.

., dnia """"""""""""""""""
(miejscowosc)

.................................................. """""""""""""""" .
(podpis osoby skladajacej wyjasnienia) (podpis kontrolera)

15



Zalacznik nr 5 do
Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu
kontroliprzez komórke kontroli
stanowiacego zalacznik do
Zarzadzenia Starosty Poznanskiego
Nr.. [,,0(.(J,.~..z dnia. ..!!.lf.,.1.c?..'UJ.o.v..I(::....

Miejsce rrrr-mm-dd

Protokól przyjecia ustnego oswiadczenia

Na podstawie § 21 ustl0 Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórke
kontroli stanowiacego zalacznik do Zarzadzenia Starosty Poznanskiego Nr..................................
z dnia ,

"""""""""""""""""""""""""""....................................................
r' (imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe kontrolera)

w dniu przyjal od ...........................................................................................................
(imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe skladajacego oswiadczenie)

ustne oswiadczenie w sprawie...............................................................................................................

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

o nastepujacej tresci: """"""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""""....................................................

,.................................................................................................................................................

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

/" Przed podpisaniem skladajacy oswiadczenie zapoznal sie z trescia protokolu.

.,
(miejscowosc)

dnia ..

.................................................. .................................
(podpis osoby skladajacej wyjasnienia) (podpis kontrolera)
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Zalacznik nr 6 do
Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu
kontroliprzez komórke kontroli
stanowiacego zalacznik do
Zarzadzenia Starosty Poznanskiego
Nr M!I?~..z dnia..t1.'!l.1.Q..'ko.o..Ct.IV....

Protokól

Kontroli ,....................................................
(rodzaj kontroli: kompleksowa, dorazna, problemowa, sprawdzajaca)

przeprowadzonej przez...........................................................................................................................
(imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe kontrolera)

na podstawie upowaznienia...................................................................................................................

nr , z dnia .............................................

l-"

Zakres kontroli:
1. ............................................................................................................................................................

(szczególowy tematycznyzakres kontroli
2. , ,.......................

Okres objety kontrola: '(d~;~: '~;k, ';6i;~~;~, '~~.)""""""""""""""""""""""""""""""""""

Dane ogólne:
1. Okreslenie jednostki:

- forma organizacyjno - prawna,
- podstawa dzialania (statut, regulamin organizacyjny - aktualnosc)

2. Kierownik jednostki (kto, od kiedy, przez kogo powolany)
3. Glówny ksiegowy (kto, od kiedy, przez kogo zatrudniony)
4. Kto udzielal informacji w trakcie kontroli i w jakim zakresie
5. Przeprowadzone w jednostce kontrole (kto, kiedy, w jakim zakresie)l-"

Ustalenia kontroli (szczególowe wg zakresu tematycznego kontroli):
1. Przepisy prawne (w oparciu o które dokonywano kontroli)
2. Stan faktyczny
3. Stwierdzone nieprawidlowosci: """""""""""""""""""""""""""..................................................
................................................................................................................................................................
(z podaniem konkretnych przepisów art. paragraf, ust. ustawy, paragraf rozporzadzenia, które naruszono dzialaniem
badz zaniechaniem)

4. Osoby odpowiedzialne:....................................................................................................................
(imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe)

5. Podstawa odpowiedzialnosci: ...........................................................................................................
, """"""""""""""""""""""""""

(przepis obowiazujacy; przepis wewnetrzny; zakres czynnosci, przyjety do stosowania podpisem wraz z data)

Integralna czesc protokolu stanowia zalaczniki:
1.
................................................................................................................................................................

;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;



Kierownik jednostki (imie i nazwisko) zostal poinformowany
o przyslugujacym mu, na podstawie Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu kontroli
przez komórke kontroli, prawie zgloszenia w ciagu 7 dni od daty przedstawienia do podpisu
protokolu - zastrzezen i dodatkowych wyjasnien do protokolu, w szczególnosci dot. odmowy
podpisania protokolu.

Protokól sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z których jeden pozostawiono
w kontrolowanej jednostce.

w tresci protokolu dokonano nastepujacych poprawek:
""""""""""""""""""""""""""

(okreslenie strony, wiersza, na których dokonano istotnych poprawek, np. skreslenie calego zdania, slowa)

Protokól podpisano bez zastrzezen / z zastrzezeniami co do: ...............................................................
(okreslenie zastrzezen)

"""""""""""""""""""""""""" / z zastrzezeniami na pismie, które zalaczono do protokolu.

Przeprowadzona kontrole wpisano do ksiazki kontroli pod poz. """""""""""""""""""""""""""""

r-'
, dnia ....................................

(miejscowosc)

..................................................
(pieczec kontrolowanej jednostki)

.....................................................
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

"""""""""""""""""""""""""'" """""""""""""""" .

(podpis glównego ksiegowego jednostki kontrolowanej) (podpis kontrolujacego)

~
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Zalacznik nr 7 do
Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu
kontroliprzez komórke kontroli
stanowiacego zalacznik do
Zarzadzenia Starosty Poznanskiego
Nr JOIr!J.zdnia..l!.'!,I1.f! W.'f.r.:......

(pieczec naglówkowa)
Miejsce rrrr-mm-dd

Wystapienie pokontrolne

Dotyczy
kontroli ,...................

(rodzaj kontroli: kompleksowa, dorazna, problemowa, sprawdzajaca)

~

przeprowadzonej przez...........................................................................................................................
(imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe kontrolera)

na podstawie upowaznienia ...................................................................................................................

nr , z dnia.............................................

1. Zakres kontroli:
1. ............................................................................................................................................................

(szczególowy tematyczny zakres kontroli
2. ............................................................................................................................................................

Okres objety kontrola: """"""""""" (d~;~:'~~~ ';6i;~~;~:i~;.)""""""""""""""""""""""""""""""""""

2. Ustalenia kontroli: i';;;k;;;;6';;;,; ;~;j"""""""""""""'" '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'...'.'.'.'.'.'.'.'.'..'.'.'.'..'.'.'.'.'.'.'.'..'.'.
co stanowi naruszenie '(~~k~;~t;;;~;i~';~~~~;j""""""""""""""

~

3. Ocena badanej dzialalnosci wynikajacej z ustalen zawartych w protokole kontroli.

4. Uwagi i wnioski w sprawie ich usuniecia.

..................................................................
(podpis Starosty Poznanskiego)

~}\DCA

~~
. A Y

Alicja l(ftk s
p -158:
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