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ROZDZIAŁ 6. OGRANICZENIA KONTROLI 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana co do zasady 
na zasadach określonych w ustawie – Prawo przedsiębiorców, chyba że zasady i tryb 
kontroli wynikają z ratyfikowanych umów międzynarodowych albo bezpośrednio 
stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek wykonania czynności kontrolnych 
z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje odszkodowanie. Dochodzenie roszcze-
nia następuje na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach. Dowody 
przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów ustawy 
lub z naruszeniem innych przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodar-
czej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić 
dowodu w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skar-
bowym dotyczącym przedsiębiorcy.

Kontrolę planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodo-
bieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza 
obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko 
naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ 
kontroli lub organ nadrzędny. Nie dotyczy to kontroli:
 1) w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie:

 a) zagrożenia życia lub zdrowia,
 b) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 c) popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 d) innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku
– w wyniku wykonywania działalności gospodarczej objętej kontrolą;

 2) działalności przedsiębiorców w  zakresie objętym nadzorem, o  którym mowa 
w art. 1 ust. 2 ustawy z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym;
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 3) przypadku gdy jest ona niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdze-
nia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji albo postanowień 
nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą.

Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio-
towej urzędu obsługującego organ ogólny schemat tych procedur kontroli, które wy-
nikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Zawia-
domienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się m.in. w przypadku/ach gdy:
 1) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych 

przepisów prawa Unii Europejskiej albo na podstawie ratyfikowanej umowy mię-
dzynarodowej;

 2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu prze-
stępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 
lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

 3) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 25.8.2006 r. o syste-
mie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;

 4) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie prze-
pisów ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

 5) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, 
o których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

 6) kontrola jest prowadzona na podstawie 23b lub art. 23r ust. 1 PrEnerg;
 7) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, 

zdrowia lub środowiska;
 8) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism 

na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Warunki formalne wszczęcia kontroli

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

na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia
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Przykład
Warszawa, 5.5.2019 r.

Adam Pracowity Relax
ul. Majowa 5
00-203 Warszawa

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wszczęcia kontroli

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) zawiadamiam, że prezydent Adam Kontrolny, za pośredni-
ctwem upoważnionego pracownika urzędu miasta Diany Dokładnej zamierza wszcząć kontrolę:

Adama Pracowitego Relax

w  zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w  Uchwale 
Nr  XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z  dnia 5 marca 2019 r. w  sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Pouczenie:

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

Zofia Leniwa

(podpis i pieczęć organu)

zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
▶ oznaczenie organu
▶ datę i miejsce wystawienia
▶ oznaczenie przedsiębiorcy
▶ wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli
▶ podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia

uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli 
umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli
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Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli 
po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służ-
bowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upo-
ważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują 
możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważ-
nienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie 
określonym w tych przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 
wszczęcia kontroli. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbo-
wej, na podstawie przepisów szczególnych, 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 przeprowa-
dzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub śro-
dowiska naturalnego.

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące pracownikami 
organu kontroli, jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak stanowią.

Ważne

Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli, zakresu przedmiotowego kontroli 
oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych wymaga każdorazowo wydania od-
rębnego upoważnienia. Zmiany te nie mogą prowadzić do wydłużenia przewidywanego 
wcześniej terminu zakończenia kontroli.

 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera co najmniej:
 1) wskazanie podstawy prawnej,
 2) oznaczenie organu kontroli,
 3) datę i miejsce wystawienia,
 4) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania 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) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji,
 9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.
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