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DLA BIZNESU 
 

Ogólne zasady przeprowadzania kontroli w 
firmach na gruncie ustawy - Prawo 

przedsiębiorców  
  
Wprowadzenie 
Kontrole dokonywane przez organy państwowe mogą      
wpływać na dalsze losy przedsiębiorstwa, a w skrajnych        
przypadkach, mogą skutkować nawet zakończeniem     
działalności konkretnej firmy. Niestety coraz częściej służą       
one jako narzędzie represyjne wobec podmiotów      
sprzeciwiających się ustanowionemu (mniej lub bardziej      
legalnie) porządkowi prawnemu. Dlatego tak ważne jest,       
aby osoby prowadzące działalność gospodarczą posiadały      
wiedzę na temat zasad przeprowadzania kontroli w ich        
firmach. Poniżej zamieszczamy część pierwszą     
najważniejszych zasad przeprowadzania kontroli. Część     
drugą otrzymają Państwo jutro. 
  
Rodzaje kontroli i organy kontrolne 
Niniejsza analiza dotyczy zasad ogólnych     
przeprowadzania kontroli u każdego przedsiębiorcy     
prowadzącego działalność gospodarczą i opiera się o       
przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo          
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162). Trzeba         
jednak pamiętać, iż możemy mieć do czynienia z        
wieloma rodzajami kontroli, które są przeprowadzane      
wyspecjalizowane przez organy kontrolne. Przykładowo     
organami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli     
będą: 
● urząd skarbowy, urząd celno-skarbowy, a także wójt       

(burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek      
województwa – w zakresie kontroli podatkowej      
(podatki państwowe i samorządowe), 

● ZUS – w zakresie kontroli płatników składek, 
● Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie kontroli       

przestrzegania praw osób zatrudnionych i BHP, 
● Państwowa Inspekcja Sanitarna – w zakresie kontroli       

higieny w zakładzie pracy oraz przestrzegania      
wymogów sanitarnych związanych z prowadzeniem     
danej działalności gospodarczej. 

Innymi organami kontrolnymi mogą być Inspekcja      
Handlowa, Inspekcja Ochrony Środowiska, Urząd     
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd     
Regulacji Energetyki, a nawet Centralne Biuro      
Antykorupcyjne czy Straż Graniczna. 
Oczywiście każdy rodzaj kontroli charakteryzuje się      
własnymi odrębnościami z uwagi na inny przedmiot       
postępowania. Szczegółowe przepisy w tym zakresie      
zawarte są w ustawach szczególnych odnoszących się do        
organizacji pracy poszczególnych urzędów czy inspekcji, a       
czasem w innych ustawach (jak np. Ordynacja       

podatkowa). Omówienie danego typu kontroli     
wymagałoby przygotowania odrębnych analiz, w tym      
zakresie dla każdej z nich, dlatego też w tym miejscu          
problem jest jedynie sygnalizowany. W dalszej części       
omówione zostaną zasady nadrzędne, które mają      
zastosowanie wobec każdego z organów kontroli      
podejmującego czynności wobec przedsiębiorcy. 
  
Ogólne zasady przeprowadzenia kontroli 
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż nielegalne       
działanie organu upoważnia przedsiębiorcę do     
ubiegania się o odszkodowanie. Zgodnie z art. 46 Prawa         
przedsiębiorców: 
„1. Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek       
wykonania czynności kontrolnych z naruszeniem     
przepisów prawa, przysługuje odszkodowanie. 
2. Dochodzenie roszczenia, o którym mowa w ust. 1,         
następuje na zasadach i w trybie określonych w odrębnych         
przepisach. 
3. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ        
kontroli z naruszeniem przepisów ustawy lub z       
naruszeniem innych przepisów prawa w zakresie      
kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli     
miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą        
stanowić dowodu w postępowaniu administracyjnym,     
podatkowym, karnym lub karnym skarbowym dotyczącym      
przedsiębiorcy.”. 
Po drugie, zanim dany organ przystąpi do czynności        
kontrolnych, powinien wcześniej przeprowadzić analizę     
prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez danego     
przedsiębiorcę. Jak wynika bowiem z art. 47 Prawa        
przedsiębiorców: 
„1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim        
dokonaniu analizy prawdopodobieństwa 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. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do 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 dnia            
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21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym         
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2059); 
3) w przypadku gdy jest ona niezbędna do        
przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia     
wykonania zaleceń pokontrolnych organu,    
wykonania decyzji albo postanowień nakazujących     
usunięcie naruszeń prawa, w związku z      
przeprowadzoną kontrolą, albo do 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. 

3. Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji       
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego      
organ ogólny schemat tych procedur kontroli, które       
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego     
prawa.”. 
  
Obowiązek wcześniejszego zawiadomienia 
Wreszcie, zasadą jest, iż organ kontroli powinien       
uprzednio zawiadomić kontrolowanego przedsiębiorcę    
o zamiarze dokonania kontroli jego działalności.      
Szczegóły tego zawiadomienia, jak i wyjątki w zakresie        
braku obowiązku jego wystosowania, statuuje art. 48       
Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym: 
„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); 

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); 
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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.”. 

  
Kto przeprowadza kontrolę w imieniu organu i jakie        
ma obowiązki? 
Do dokonania kontroli w imieniu organu upoważniona jest        
ściśle określona osoba, która musi przestrzegać wymogów       
stawianych jej przez art. 49 Prawa przedsiębiorców. Jak        
stanowi ten przepis: 
“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. 
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. 
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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.”. 
  
Udział przedsiębiorcy w czynnościach kontrolnych 
Jednym z praw przedsiębiorcy jest możliwość      
uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.    
Uprawnienie to gwarantowane jest przez art. 50 Prawa        
przedsiębiorców, wedle którego: 
„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 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.”. 
  
Podstawowym miejscem przeprowadzanie kontroli jest     
siedziba przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania przez      
niego działalności gospodarczej. Przepisy art. 51 Prawa       
przedsiębiorców przewidują jednak od tej zasady wyjątki,       
dopuszczając m.in. kontrolę w miejscu przechowywania      
dokumentacji, w siedzibie organu kontrolnego, a nawet w        
formie zdalnej. Jak bowiem wynika z przywoływanego       
przepisu: 
„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.”. 
  
Źródła: 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo         
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162). 
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebior
cy/chce-przygotowac-sie-do-kontroli-w-firmie/kontrole-w-
firmie 
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