
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEPROWADZANY NA PODSTAWIE USTAWY z dnia 6 

marca 2018 r. – PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) 

Art. 48 [Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli; uprzednie czynności kontrolne] 

1. Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. 

2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 

30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie 

zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli 

wymaga ponownego zawiadomienia. 

3. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: 

1) oznaczenie organu; 

2) datę i miejsce wystawienia; 

3) oznaczenie przedsiębiorcy; 

4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 

5) imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem 

zajmowanego stanowiska lub funkcji. 

4. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia. 

5. Czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym 

pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów mogą być wykonywane przed upływem terminu 7 

dni, o którym mowa w ust. 2. 

6. Czynności wykonywane w trybie, o którym mowa w ust. 5, związane z pobieraniem próbek 

i dokonywaniem oględzin nie mogą przekraczać jednego dnia roboczego, natomiast czynności 

związane z dokonywaniem pomiarów nie mogą przekraczać kolejnych 24 godzin liczonych od 

chwili rozpoczęcia tych czynności. 

7. Oględziny dokonywane w trybie, o którym mowa w ust. 5, nie mogą dotyczyć treści 

dokumentów. 

8. Z czynności kontrolnych wykonywanych w trybie, o którym mowa w ust. 5, sporządza się 

protokół. 

9. W przypadku podejmowania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 5, 

zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli może być doręczone przedsiębiorcy albo osobie 

przez niego upoważnionej, a w razie nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego 

upoważnionej, zawiadomienie może być doręczone zarządzającemu w imieniu przedsiębiorcy 

zakładem lub inną wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa lub kierownikowi wyodrębnionej 

komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa. Przepisy art. 49 ust. 1 i 10 stosuje się odpowiednio. 

10. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się 

w protokole kontroli. 

11. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy: 

1) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej 

albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej; 

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub 

wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527 oraz 

z 2020 r. poz. 284); 

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub 

środowiska; 

5) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1076 i 1086); 
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6) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których 

mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2050); 

7) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565); 

8) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 

Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995, 1339 i 2127) w zakresie poziomów 

pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej 

lub radiolokacyjnej; 

9) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na 

podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione; 

10) kontrola dotyczy przypadków określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa; 

11) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 i 1565); 

12) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o 

ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695); 

13) kontrola jest przeprowadzana wyłącznie w celu sprawdzenia wykonania wezwania, o 

którym mowa w art. 21a ust. 1, zobowiązania, o którym mowa w art. 21a ust. 2, lub weryfikacji 

powiadomienia, o którym mowa w art. 21a ust. 5 lub 6. 

Art.  49.  [Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli] 

1.Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli po 

okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej 

upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli, chyba że odrębne przepisy przewidują możliwość podjęcia kontroli 

po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo 

osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później 

niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. 

2. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie odrębnych 

przepisów, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla 

przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 

popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem 

życia, zdrowia lub środowiska. 

3. W przypadku podjęcia czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2, osoba podejmująca 

kontrolę, po okazaniu legitymacji służbowej i przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, 

informuje przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, o 

przysługujących im prawach oraz obowiązkach w trakcie kontroli. 

3a. Czynności kontrolne prowadzone z użyciem bezzałogowych statków powietrznych mogą 

być wykonywane przez pracowników organu kontroli posiadających stosowne uprawnienia do 

wykonywania takich lotów, bez okazania legitymacji służbowej i poinformowania 

przedsiębiorcy lub osoby, wobec której podjęto czynności kontrolne, o przysługujących im 

prawach oraz obowiązkach w trakcie kontroli. 

3b. Loty, o których mowa w ust. 3a, wykonywane są w przypadku, gdy operator 

bezzałogowego statku powietrznego znajduje się poza terenem, do którego prowadzący 

działalność posiada tytuł prawny. 

4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące pracownikami organu 

kontroli, jeżeli odrębne przepisy przewidują taką możliwość. 
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5. Do pracowników organu kontroli oraz osób, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika, chyba że 

odrębne przepisy stanowią inaczej. 

6. Zmiana osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli, zakresu przedmiotowego 

kontroli oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych wymaga każdorazowo wydania 

odrębnego upoważnienia. Zmiany te nie mogą prowadzić do wydłużenia przewidywanego 

wcześniej terminu zakończenia kontroli. 

7. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) wskazanie podstawy prawnej; 

2) oznaczenie organu kontroli; 

3) datę i miejsce wystawienia; 

4) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz 

numer jego legitymacji służbowej; 

5) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą; 

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

8) imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego 

stanowiska lub funkcji; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy. 

8. Dokument, który nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy do 

przeprowadzenia kontroli. 

9. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu. 

10. W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej czynności 

kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi przedsiębiorcy 

lub osobie zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku prawnego, którzy mogą 

być uznani za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien 

być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego 

kontrolę. 

Art.  50.  [Obecność przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela podczas wykonywania czynności 

kontrolnych] 

1. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadkach gdy: 

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe albo bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii 

Europejskiej stanowią inaczej; 

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub 

wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub 

środowiska. 

3. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną, o której mowa w ust. 1, w 

szczególności w czasie swojej nieobecności. 

4. Do czasu trwania kontroli, o którym mowa w art. 55 ust. 1, nie wlicza się czasu nieobecności 

przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli stanowi to przeszkodę w wykonaniu 

czynności kontrolnych. 

5. W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej albo 

niewykonania przez przedsiębiorcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, czynności kontrolne 
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mogą być wykonywane w obecności innego pracownika przedsiębiorcy lub osoby zatrudnionej 

u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku prawnego, którzy mogą być uznani za osobę, o 

której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lub w obecności 

przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak 

pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. 

Art.  51.  [Miejsce przeprowadzania kontroli; kontrola zdalna] 

1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania 

działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. 

2. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu 

przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce 

wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. 

3. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być 

przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie 

kontroli. 

3a. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być 

przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może to usprawnić 

prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę 

działalności gospodarczej. 

4. Dokumenty oraz informacje zebrane w toku czynności wykonywanych przez organ kontroli 

z naruszeniem przepisów ust. 2-3a nie stanowią dowodu w postępowaniu kontrolnym. 

Art.  52.  [Sposób wykonywania czynności kontrolnych] 

Czynności kontrolne wykonuje się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający 

funkcjonowania przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że 

wykonywane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, 

konieczność podjęcia takich czynności uzasadnia się w protokole kontroli. 

Art.  53.  [Protokół kontroli] 

Ustalenia kontroli zamieszcza się w protokole kontroli. 

ZGODNIE Z USTAWĄ z dnia 27 kwietnia 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). 

Art.  379.  [Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska] 

1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują 

kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym 

właściwością tych organów. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych 

pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub 

gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych. 

3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: 
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1)wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 

nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a 

w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren; 

2)przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; 

3)żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

4)żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z 

problematyką kontroli. 

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich 

upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w 

sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. 

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w 

jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany 

podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie 

naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy. 

6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są 

umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa 

w ust. 3. 

Art.  380.  [Protokół czynności kontrolnych] 

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza 

kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej. 

2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana 

osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. 

3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub 

kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a 

odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie 

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa. 


