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Aktem prawnym, który reguluje 
podstawowe zasady przeprowa-
dzania kontroli u przedsiębior-
ców jest ustawa z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców 
(dalej: Ustawa). Stosuje się ją 
zarówno do kontroli przepro-
wadzanych w sposób tradycyj-
ny, jak i w formule zdalnej, która 
została wprowadzona w związ-
ku z sytuacją epidemiczną, 
w celu ograniczenia ryzyka za-
rażenia wirusem Sars-CoV-2. 

W przypadku kontroli prze-
prowadzanych przez niektóre 
organy administracji publicznej, 
zastosowanie mogą mieć rów-
nież ustawy odrębne, określają-
ce specyficzne zasady przepro-
wadzania danych kontroli.

Ogólne zasady 

Kontrolę działalności gospo-
darczej przedsiębiorcy może 
prowadzić szereg instytucji, ta-
kich jak Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, 
Urząd Regulacji Energetyki, 
urzędy skarbowe, Państwowa 
Inspekcja Pracy czy Inspekcja 
Ochrony Środowiska. Każdy 
z wymienionych organów posia-
da inne kompetencje i innych 
zagadnień może dotyczyć 
przeprowadzana kontrola. 

Zasadą jest, że kontrole pla-
nuje się i przeprowadza po 
uprzednim dokonaniu analizy 
prawdopodobieństwa narusze-
nia prawa w ramach wykonywa-
nia działalności gospodarczej. 
Sposób przeprowadzenia ana-
lizy określa organ kontroli lub 
organ nadrzędny. Celem takiej 
analizy jest ograniczenie liczby 
i zakresu kontroli przedsiębior-
ców, u których występuje nie-
wielkie ryzyko naruszenia pra-
wa lub nie stwierdzono u nich 
wcześniej naruszeń przepisów. 
Od wcześniejszego dokonania 
analizy można odstąpić między 
innymi w przypadku, gdy organ 
kontroli np. poweźmie uzasad-
nione podejrzenie zagrożenia 
życia lub zdrowia, popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia.

Zawiadomienie 
i czynności kontrolne

Zasadą jest, iż przedsiębiorca 
powinien zostać powiadomiony 
o zamiarze wszczęcia kontroli. 
Kontrolę wszczyna się nie wcze-
śniej niż po upływie 7 dni i nie 

później niż przed upływem 30 
dni od dnia doręczenia zawia-
domienia. Jeżeli kontrola nie 
zostanie wszczęta w terminie 30 
dni od dnia doręczenia zawia-
domienia, wymagane jest po-
nowne zawiadomienie. Na 
wniosek przedsiębiorcy kontro-
la może być wszczęta przed 
upływem 7 dni od dnia doręcze-
nia zawiadomienia. 

Warto zaznaczyć, że zawiado-
mienie powinno precyzować 
m.in. zakres przedmiotowy 
kontroli. Jest to informacja, 
która powinna pozwolić przed-
siębiorcy na wstępne przygoto-
wanie się do wszczętej kontroli, 
a także na weryfikację, czy 
czynności kontrolne mieszczą 
się w zakresie prowadzonej 
kontroli.

W Ustawie przewidziano 
szereg wyjątków od obowiązku 
zawiadamiania przedsiębiorcy 
o zamiarze wszczęcia kontroli. 
Organ nie musi dokonywać za-
wiadomienia na przykład, gdy:
∑  przeprowadzenie kontroli jest 

niezbędne dla przeciwdziała-
nia popełnieniu przestępstwa 
lub wykroczenia lub zabez-
pieczenia dowodów jego po-
pełnienia,

∑  przeprowadzenie kontroli jest 
uzasadnione bezpośrednim 
zagrożeniem życia, zdrowia 
lub środowiska,

∑  przedsiębiorca nie ma adresu 
zamieszkania lub adresu sie-
dziby lub doręczanie pism na 
podane adresy było bezsku-
teczne lub utrudnione.
Co do zasady czynności kon-

trolne wykonuje się w obecności 
przedsiębiorcy lub osoby przez 
niego upoważnionej. Ustalenia 
kontroli zamieszcza się w proto-
kole kontroli.

Czynności kontrolne mogą 
być wykonywane przez pracow-
ników organu kontroli (albo 
osoby niebędące pracownikami 
organu kontroli, jeżeli odrębne 
przepisy przewidują taką moż-
liwość) po okazaniu przedsię-
biorcy albo osobie przez niego 
upoważnionej legitymacji służ-
bowej upoważniającej do wyko-
nywania takich czynności oraz 
po doręczeniu upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli. Za-
kres kontroli nie może wykra-
czać poza zakres wskazany w 
upoważnieniu.

Jak się przygotować?

W celu przygotowania się do 
kontroli przedsiębiorca powi-
nien przeanalizować otrzymane 
zawiadomienie o wszczęciu 
kontroli, żeby dowiedzieć się, 
jaki organ będzie przeprowa-
dzał kontrolę i jaki będzie za-
kres przedmiotowy tej kontroli. 
Następnie istotne jest zebranie 
i weryfikacja dokumentacji ob-
jętej zakresem kontroli oraz 
przygotowanie jej do przekaza-
nia osobie kontrolującej. Jeśli 
kontrola będzie odbywać się w 
siedzibie przedsiębiorcy, należy 
przygotować warunki do jej 
wykonania, na przykład przez 
udostępnienie kontrolującym 

osobnego pomieszczenia. 
Przedsiębiorca powinien rów-
nież uprzedzić pracowników o 
planowanej kontroli, aby umoż-
liwić im przygotowanie się do 
odpowiedzi na ewentualne py-
tania kontrolujących. 

Ograniczenia dotyczące 
maksymalnego czasu

Czas trwania wszystkich 
kontroli u przedsiębiorcy w 
jednym roku kalendarzowym 
jest uzależniony od jego wielko-
ści i nie może przekraczać:
∑  12 dni roboczych – w przypad-

ku mikroprzedsiębiorców;
∑  18 dni roboczych – w przypad-

ku małych przedsiębiorców;
∑  24 dni roboczych – w przy-

padku średnich przedsiębior-
ców;

∑  48 dni roboczych – w przy-
padku pozostałych przedsię-
biorców.
W Ustawie zostały wskazane 

sytuacje, w których nie mają 
zastosowania ograniczenia do-
tyczące maksymalnego czasu 
kontroli, takie jak niezbędność 
przeprowadzenia kontroli dla 
przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa uzasadnianie 
kontroli bezpośrednim zagroże-
niem życia, zdrowia lub środo-
wiska.

Jeśli wyniki kontroli wykazały 
rażące naruszenie przepisów 
prawa przez przedsiębiorcę, 
można przeprowadzić powtór-
ną kontrolę w tym samym zakre-
sie przedmiotowym w danym 
roku kalendarzowym, a czas jej 
trwania nie może przekraczać 7 
dni. Czasu trwania powtórnej 
kontroli nie wlicza się do mak-
symalnego czasu kontroli.

Organy kontroli nie mogą 
równocześnie podejmować 
i  prowadzić więcej niż jednej 
kontroli działalności przedsię-
biorcy poza wyjątkami wskaza-
nymi w Ustawie.

Zasadą jest również brak 
możliwości przeprowadzenia 
kontroli w przypadku, gdy ma 
ona dotyczyć przedmiotu kon-
troli objętego uprzednio zakoń-
czoną kontrolą przeprowadzo-
ną przez ten sam organ. 

Ponowna kontrola

W Ustawie przewidziano 
jednak wyjątki również w zakre-
sie tej regulacji. Ponowna kon-
trola jest bowiem możliwa mię-
dzy innymi, gdy:
∑  ma dotyczyć okresu nieobję-

tego uprzednio zakończoną 
kontrolą,

∑  ma na celu przeciwdziałanie 
zagrożeniu życia lub zdrowia,

∑  jest niezbędna do przeprowa-
dzenia postępowania w spra-
wie stwierdzenia nieważności, 
stwierdzenia wygaśnięcia, 
uchylenia lub zmiany decyzji 
ostatecznej lub wznowienia 
postępowania w sprawie za-
kończonej decyzją ostateczną,

∑  jest niezbędna do przeprowa-
dzenia postępowania w celu 
sprawdzenia wykonania zale-

PROCEDURY

Kontrola przedsiębiorcy – jak 
przebiega i jak się do niej przygotować
Przedsiębiorca w toku prowadzonej przez siebie działalności może zostać poddany kontroli ze strony różnych organów 
administracji publicznej. Warto, by był świadomy zarówno praw, jakie mu przysługują w związku z prowadzoną kontrolą, 
jak również ciążących na nim obowiązków.

ceń pokontrolnych organu lub 
wykonania decyzji lub posta-
nowień nakazujących usunię-
cie naruszeń prawa, w związku 
z przeprowadzoną kontrolą, 

∑  jest niezbędna do przeprowa-
dzenia postępowania związa-
nego ze złożeniem korekty 
rozliczenia objętego uprzednio 
zakończoną kontrolą.

Książka kontroli

Przedsiębiorca obowiązany 
jest prowadzić i przechowywać w 
swojej siedzibie książkę kontroli 
(w postaci papierowej lub elek-
tronicznej) oraz upoważnienia i 
protokoły kontroli. Książka 
kontroli powinna zawierać wpisy 
obejmujące: oznaczenie organu 
kontroli, oznaczenie upoważnie-
nia do kontroli, zakres przed-
miotowy przeprowadzonej 
kontroli, daty podjęcia i zakoń-
czenia kontroli.

W przypadku wszczęcia kon-
troli przedsiębiorca musi nie-
zwłocznie okazać kontrolujące-
mu książkę kontroli.

Sprzeciw 
i odszkodowanie

Przedsiębiorca powinien pa-
miętać, że w przypadku podjęcia 
i wykonywania przez organ 
kontroli czynności z narusze-
niem przepisów wskazanych w 
Ustawie – między innymi w 
przypadku prowadzenia kontro-
li bez zawiadomienia, braku 
prawidłowego upoważnienia do 
prowadzenia kontroli, prowadze-
nia czynności kontrolnych pod-
czas nieobecności przedsiębiorcy 
– może wnieść sprzeciw. Sprzeciw 
wnosi się na piśmie do organu 
kontroli, którego czynności sprze-
ciw dotyczy. O jego wniesieniu 

przedsiębiorca zawiadamia na 
piśmie kontrolującego. Sprzeciw 
wymaga uzasadnienia.

Na wniesienie sprzeciwu 
przedsiębiorca ma trzy dni robo-
cze od dnia wszczęcia kontroli 
przez organ kontroli lub wystą-
pienia przesłanki do wniesienia 
sprzeciwu.

Organ kontroli w terminie 
trzech dni roboczych od dnia 
otrzymania sprzeciwu rozpatru-
je sprzeciw oraz wydaje postano-
wienie o:
∑  odstąpieniu od czynności 

kontrolnych,
∑  kontynuowaniu czynności 

kontrolnych.
Nierozpatrzenie sprzeciwu w 

tym terminie jest równoznaczne 
w skutkach z wydaniem przez 
organ właściwy postanowienia o 
odstąpieniu od czynności kon-
trolnych. Przedsiębiorcy, który 
poniósł szkodę na skutek wyko-
nania czynności kontrolnych z 
naruszeniem przepisów prawa, 
przysługuje odszkodowanie. 

Istotne jest, że dowody prze-
prowadzone w toku kontroli 
przez organ kontroli z narusze-
niem przepisów ustawy lub z 
naruszeniem innych przepisów 
prawa w zakresie kontroli działal-
ności gospodarczej przedsiębior-
cy, jeżeli miały istotny wpływ na 
wyniki kontroli, nie mogą stano-
wić dowodu w postępowaniu 
administracyjnym, podatkowym, 
karnym lub karnym skarbowym 
dotyczącym przedsiębiorcy.

Kontrola u przedsiębiorcy może być przeprowadzona m.in. na podstawie poniższych 
aktów pranych:
∑  Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 162)
∑  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2020 r., 

poz. 1325 ze zm.)
∑  Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. 

z 2021r., poz. 423)
∑  Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. DzU 

z 2021 r., poz. 275)
∑  Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. z 2020 r., 

poz. 1200)
∑  Ustawa z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn. DzU z 2021 r., 

poz. 306)
∑  Ustawa z 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (tekst jedn. DzU 

z 2021 r., poz. 1161
∑  Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. DzU z 2021 r., 

poz.1213)
∑  Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. DzU z 2021 r., 

poz. 576
∑  Ustawa z  6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (DzU z 2021, poz. 126 ze zm.)
∑  Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. DzU z 2021 r., 

poz. 919)
∑  Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. DzU z 2021r., 

poz. 610)
∑  Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jedn. DzU z 2021r., poz. 888)
∑  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (tekst jedn. z 2020 r., 

poz. 1400)

WAŻNE PRZEPISY

Podstawa do przeprowadzania kontroli

PISALIŚMY O TYM:
Od 24 czerwca 2020 r. można 
przeprowadzić zdalną kontrolę 
przedsiębiorcy, gdy nie jest ko-
nieczne osobiste stawiennictwo 
kontrolerów w jego siedzibie
„Tarcza 4.0 – zdalna kontrola 
przedsiębiorców”; 
2 lipca 2021 r. 
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