DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 lipca 2022 r.
Poz. 1565
ROZPORZĄDZENIE
MIN ISTRA FINANSÓW 1)
z dnia 7 lipca 2022 r.
w sprawie legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego
Na podstawie art. 110a ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzór legitymacji służbowej wydawanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, zwaną dalej „Agencją”, oraz tryb wydawania, wymiany i zwrotu tej legitymacji.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o osobie kontrolującej, należy przez to rozumieć:
1)

kontrolera Agencji, o którym mowa w art. 106 ust. 3,

2)

eksperta, o którym mowa w art. 109,

3)

osobę niebędącą kontrolerem Agencji, o której mowa w art. 106 ust. 3a

– ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej
„ustawą”.
§ 3. Wzór legitymacji służbowej wydawanej przez Agencję, zwanej dalej „legitymacją służbową”, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 4. Odbiór legitymacji służbowej osoba kontrolująca potwierdza własnoręcznym podpisem, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§ 5. Wymiany legitymacji służbowej dokonuje Agencja po uprzednim zwróceniu posiadanej legitymacji służbowej
przez osobę kontrolującą, chyba że legitymacja została przez nią utracona.
§ 6. 1. W przypadku gdy legitymacja służbowa podlega zwrotowi, osoba kontrolująca zwraca ją osobiście Agencji.
2. W przypadku gdy nie jest możliwy zwrot legitymacji służbowej w sposób określony w ust. 1, legitymację służbową
zwraca członek rodziny osoby kontrolującej, jej pełnomocnik lub wyznaczony przez Agencję pracownik Agencji, a w przypadku kontrolera Agencji, o którym mowa w art. 106 ust. 3 ustawy, również jego bezpośredni przełożony.
§ 7. Legitymacja służbowa podlega zwrotowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zażądania przez Agencję zwrotu
albo wymiany legitymacji służbowej.
§ 8. Wydanie, wymiana oraz zwrot legitymacji służbowej podlegają udokumentowaniu przez Agencję.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Minister Finansów: M. Rzeczkowska

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
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Załącznik
do rozporządzenia Ministra Finansów Poz. 1565
z dnia 7 lipca 2022 r. (poz. …)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1565)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
WYDAWANEJ PRZEZ
AGENCJĘ
NADZORU AUDYTOWEGO
WZÓRPOLSKĄ
LEGITYMACJI
SŁUŻBOWEJ
WYDAWANEJ PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ NADZORU AUDYTOWEGO

Strona 1:

Strona 2: pusta, bez nadruków, tło w kolorze białym.

OPIS LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ WYDAWANEJ PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ NADZORU
AUDYTOWEGO
Legitymacja służbowa ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 90 × 50 mm wykonanej z plastiku,
spersonalizowanej metodą nadruku.
1. Strona 1:
1) pasek w kolorze szarym o wysokości 1 mm i pasek w kolorze czerwonym o wysokości 2 mm;
2) tło w kolorze białym oraz jasnoszarym;
3) nadruki farbami w kolorze czerwonym oraz szarym;
4) wizerunek twarzy posiadacza legitymacji służbowej – zdjęcie w kolorze o wymiarach 14 × 18 mm;
5) napisy różnej wielkości:
a) oznaczenie Agencji:
– skrót nazwy – znak graficzny „PANA”,
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– nazwa „POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO” obok skrótu nazwy,
– oznaczenie organu wydającego,
– podpis Prezesa lub Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego,
b)

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA – czcionka 12,

c)

legitymacja nr – czcionka 10,

d)

data wydania – czcionka 6,

e)

data ważności – czcionka 10,

f)

imię i nazwisko – czcionka 12 pogrubiona,

g)

stanowisko / funkcja – czcionka 10;

6) znak graficzny tworzący skrót „PANA”, koloru czerwonego i szarego;
7) w dolnej części napis: „Legitymacja służbowa
wraz z upoważnieniem do jej przeprowadzenia”.
2. Strona 2: pusta, bez nadruków, tło w kolorze białym.

uprawnia

do

przeprowadzenia

kontroli

