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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 drugą część
najważniejszych zasad przeprowadzania kontroli.

Ograniczenia w przeprowadzaniu kontroli
Z dyrektywy art. 52 Prawa przedsiębiorców wynika, iż
czynności kontrolne powinny być jak najmniej
dotkliwe dla funkcjonowania samego przedsiębiorstwa.
Zgodnie z tym przepisem, wykonuje się je w sposób
sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania
przedsiębiorcy, zaś 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. Same ustalenia kontroli należy
zamieścić w protokole kontroli (art. 53 Prawa
przedsiębiorców).

Nielegalnym jest co do zasady jednoczesne
przeprowadzanie u przedsiębiorcy więcej niż jednej
kontroli (np. kontroli podatkowej i kontroli sanitarnej).
Ustawa zawiera jednak w tym zakresie szereg wyjątków,
wymienionych w art. 54 Prawa przedsiębiorców, którego
treść brzmi następująco:
„1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić
więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy, z
wyłączeniem przypadków, 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) przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne
podjęcie i prowadzenie więcej niż jednej kontroli;

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;

6) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub
art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne;

7) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu
podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego
zwrotu;

8) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków
wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej o
ochronie konkurencji lub przepisów prawa Unii
Europejskiej w zakresie ochrony interesów
finansowych Unii Europejskiej;

9) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu
podatku od towarów i usług na podstawie przepisów
o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków
związanych z budownictwem mieszkaniowym;

10) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu
podatku od towarów i usług na podstawie przepisów
o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków
poniesionych w związku z budową pierwszego
własnego mieszkania;

11) prowadzona kontrola jest kontrolą amerykańskich
rachunków raportowanych uregulowaną w
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
wykonywaniu Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy
wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa
FATCA (Dz. U. z 2020 r. poz. 166);

12) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów
ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin
przed agrofagami;

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;

14) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony
roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) - w przypadku gdy
kontrolę tę przeprowadza się bez wcześniejszego
uprzedzenia zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z
dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych
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i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w
celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i
paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i
dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków
ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001,
(WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr
1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014,
(UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia
Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz
dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE,
2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz
uchylającego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr
882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG,
89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG,
96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady
92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli
urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1,
z późn. zm.).

2. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą
w więcej niż jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej
części przedsiębiorstwa, przepis ust. 1 stosuje się do
zakładu lub części przedsiębiorstwa.
3. W zakładzie lub części przedsiębiorstwa, w której
przeprowadzana jest kontrola, dopuszczalne jest
równoczesne wykonanie czynności kontrolnych
niezbędnych do zakończenia innej kontroli u tego
przedsiębiorcy.
4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do kontroli działalności
gospodarczej mikroprzedsiębiorców oraz małych
przedsiębiorców.
5. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już
objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstąpi od
podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z
przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.”.

Kolejnym ograniczeniem jest czas trwania samej
kontroli – choć niestety również i w tej kwestii
ustawodawca wprowadził szereg wyjątków, a ponadto
możliwość wydłużenia tego czasu w określonych
sytuacjach. Stanowi o tym norma art. 55 Prawa
przedsiębiorców, wedle której:
1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u
przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może
przekraczać w odniesieniu do:
1) mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;
2) małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;
3) średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
4) pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

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) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione
bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub
środowiska;

4) kontrola jest prowadzona w toku postępowania
prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów;

5) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub
art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne;

6) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu
podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego
zwrotu;

7) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków
wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej o
ochronie konkurencji lub przepisów prawa Unii
Europejskiej w zakresie ochrony interesów
finansowych Unii Europejskiej;

8) kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy
odrębnych przepisów właściwy organ wydał decyzję
o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania
metody ustalania ceny transakcyjnej między
podmiotami powiązanymi - w zakresie związanym z
wykonaniem tej decyzji;

9) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu
podatku od towarów i usług na podstawie przepisów
o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków
związanych z budownictwem mieszkaniowym;

10) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu
podatku od towarów i usług na podstawie przepisów
o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków
poniesionych w związku z budową pierwszego
własnego mieszkania;

11) kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków
raportowanych uregulowaną w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy
wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa
FATCA.

3. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe
jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i
wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza
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się przedsiębiorcy. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie
może naruszać terminów, o których mowa w ust. 1.
4. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także,
jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie
zobowiązania podatkowego w wysokości
przekraczającej równowartość 10% kwoty
zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, jednak
nie niższej niż 500 złotych, lub zawyżenie straty w
wysokości przekraczającej równowartość 50% kwoty
zadeklarowanej straty, jednak nie niższej niż 2500
złotych, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia
deklaracji pomimo takiego obowiązku.
5. Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o
ujawnionych okolicznościach, o których mowa w ust. 4,
jednocześnie wskazując zgromadzony w tym zakresie
materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu
trwania kontroli doręcza się przedsiębiorcy.
6. Czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 4, nie może
spowodować przekroczenia odpowiednio dwukrotności
czasu określonego w ust. 1.
7. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie
przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można
przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym
zakresie przedmiotowym w danym roku
kalendarzowym, a czas jej trwania nie może
przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli
nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 1.”.

Organ jest także uprawniony do przerwania kontroli –
podczas przerwy w kontroli jednego organu,
przeprowadzić może kontrolę inny organ. Szczegóły
takiej procedury opisane są w art. 57 Prawa
przedsiębiorców:
“1. Organ kontroli może, po pisemnym zawiadomieniu
przedsiębiorcy, przerwać kontrolę na czas niezbędny do
przeprowadzenia badań próbki produktu lub próbki
kontrolnej, jeżeli jedyną czynnością kontrolną po
otrzymaniu wyniku badania próbki będzie sporządzenie
protokołu kontroli. Czasu przerwy nie wlicza się do czasu,
o którym mowa w art. 55 ust. 1, o ile podczas przerwy
przedsiębiorca miał możliwość wykonywania działalności
gospodarczej oraz miał nieograniczony dostęp do
prowadzonej przez siebie dokumentacji i posiadanych
rzeczy, z wyjątkiem zabezpieczonej w celu kontroli próbki.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, doręczenie
przedsiębiorcy protokołu kontroli nie wymaga ponownego
wszczęcia kontroli, a dnia, w którym doręczono
przedsiębiorcy protokół kontroli, nie wlicza się do czasu
trwania kontroli. Dopuszcza się doręczenie protokołu
kontroli w trakcie trwania kontroli innego organu.
3. Uzasadnienie czasu trwania przerwy doręcza się
przedsiębiorcy.

4. Przerwa, o której mowa w ust. 1, nie stanowi
przeszkody do przeprowadzenia w czasie jej trwania
kontroli przez inny organ kontroli.”.

Dokumentacja przebiegu kontroli
Dokumentację z przebiegu kontroli, w tym książkę
kontroli oraz odpowiednie protokoły i upoważnienia
przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać w
dokumentacji w swojej siedzibie. Zgodnie z art. 57 Prawa
przedsiębiorców:
„1. Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej
siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły
kontroli.
2. Książka kontroli zawiera wpisy obejmujące:

1) oznaczenie organu kontroli;
2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;
3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
4) daty podjęcia i zakończenia kontroli.

3. Przedsiębiorca prowadzi książkę kontroli w postaci:
1) papierowej, w tym również w formie zbioru

dokumentów, lub
2) elektronicznej.

4. Wpisów w książce kontroli prowadzonej w postaci:
1) papierowej - dokonuje kontrolujący;
2) elektronicznej - dokonuje przedsiębiorca.

5. Domniemywa się, że dane zawarte w książce kontroli
prowadzonej w postaci elektronicznej znajdują
potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez
przedsiębiorcę.
6. W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca
niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli.
7. Okazanie książki kontroli prowadzonej w postaci
elektronicznej następuje przez zapewnienie dostępu przy
użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z
jej treścią albo wykonanie wydruków z systemu
informatycznego, w którym prowadzona jest książka
kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za
zgodność z wpisem w książce kontroli.
8. Przedsiębiorca nie okazuje książki kontroli, jeżeli jej
okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej
innemu organowi kontroli. W takim przypadku
przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu
kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej
książki przez inny organ kontroli.”.
UWAGA! Wskazać należy, że naruszenie obowiązku
prowadzenia i uaktualniania książki kontroli czy też
okazania książki kontroli organowi kontroli nie jest
sankcjonowane w żaden sposób przez ustawodawcę. Tym
samym organ kontroli nie posiada żadnych środków
przymusu pozwalających na zobligowanie przedsiębiorcy
do okazania książki kontroli w trakcie kontroli.
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Wyłączenie możliwości przeprowadzenia kontroli
Istnieje także możliwość wyłączenia możliwości
przeprowadzenia ponownej kontroli. Zgodnie z art. 58
Prawa przedsiębiorców, organ kontroli nie przeprowadza
kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu
kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą
przeprowadzoną przez ten sam organ. Wyłączenie to nie
ma jednak zastosowania w przypadkach gdy:
1) kontrola ma dotyczyć okresu nieobjętego uprzednio

zakończoną kontrolą;
2) ponowna kontrola ma na celu przeciwdziałanie

zagrożeniu życia lub zdrowia;
3) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności,
stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany
decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w
sprawie zakończonej decyzją ostateczną;

4) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia
postępowania w związku z uchyleniem lub
stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd
administracyjny;

5) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia
postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń
pokontrolnych organu lub wykonania decyzji lub
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;

6) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia
postępowania związanego ze złożeniem korekty
rozliczenia objętego uprzednio zakończoną kontrolą;

7) organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że
uprzednio zakończona kontrola została
przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym
wpływ na wynik kontroli lub dowody, na których
podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności
faktyczne, okazały się fałszywe lub protokół kontroli
został sporządzony w wyniku przestępstwa;

8) po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej
kontroli wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe
okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane
organowi administracji lub państwowej jednostce
organizacyjnej w chwili przeprowadzenia kontroli, w
tym wskazujące na wystąpienie nadużycia prawa, o
którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020
r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747);

9) przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie
objętym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad
rynkiem finansowym.

Prawo przedsiębiorcy do sprzeciwu
Wreszcie trzeba też wspomnieć, iż przedsiębiorca ma
pewne – co prawda ograniczone – możliwości
przeciwdziałania kontroli, która jego zdaniem jest
niezgodna z prawem. Służy temu instytucja sprzeciwu,
której mechanizm określa art. 60 Prawa przedsiębiorców.
Jak stanowi wspomniana norma:
„1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec
podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności
z naruszeniem przepisów art. 48, art. 49, art. 50 ust. 1 i 5,
art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58.
Sprzeciw wymaga uzasadnienia.
2. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, w
przypadku gdy organ przeprowadza kontrolę, powołując
się na przepisy art. 48 ust. 11 pkt 2, art. 50 ust. 2 pkt 2, art.
54 ust. 1 pkt 2, art. 55 ust. 2 pkt 2 oraz art. 62.
3. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu
kontroli, którego czynności sprzeciw dotyczy. O
wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na
piśmie kontrolującego.
4. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od
dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub
wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu.
5. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie:

1) czynności kontrolnych przez organ kontroli,
którego czynności sprzeciw dotyczy - z chwilą
doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o
wniesieniu sprzeciwu;

2) biegu czasu trwania kontroli - od dnia wniesienia
sprzeciwu do dnia zakończenia postępowania
wywołanego jego wniesieniem.

6. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli
może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia
dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem
kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu.
Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje, próbki
wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią lub
mogą stanowić dowód w toku kontroli.
7. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania sprzeciwu rozpatruje sprzeciw oraz wydaje
postanowienie o:

1) odstąpieniu od czynności kontrolnych;
2) kontynuowaniu czynności kontrolnych.

8. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa
w ust. 7, jest równoznaczne w skutkach z wydaniem
przez organ właściwy postanowienia o odstąpieniu od
czynności kontrolnych.
9. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2,
przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od
dnia doręczenia postanowienia. Właściwy organ
rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego
wniesienia oraz wydaje postanowienie o:
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1) utrzymaniu w mocy zaskarżonego
postanowienia;

2) uchyleniu zaskarżonego postanowienia i
odstąpieniu od czynności kontrolnych.

10. Nierozpatrzenie zażalenia w terminie, o którym mowa
w ust. 9, jest równoznaczne w skutkach z wydaniem
postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia
i odstąpieniu od czynności kontrolnych.
11. Organ kontroli może kontynuować czynności kontrolne
z dniem, w którym postanowienie, o którym mowa w ust.
7 pkt 2, stało się ostateczne, a w przypadku wniesienia
przez przedsiębiorcę zażalenia - z dniem, w którym
postanowienie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, zostało
doręczone przedsiębiorcy.
12. Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, wygasa w
dniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy
postanowienia, o którym mowa w ust. 7, a w przypadku, o
którym mowa w ust. 8, w dniu następującym po dniu
upływu terminu do rozpatrzenia sprzeciwu.
13. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę
zażalenia, postanowienie, o którym mowa w ust. 6, wygasa
w dniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy
postanowienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, a w
przypadku, o którym mowa w ust. 10, w dniu
następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia
zażalenia.
14. W razie przewlekłości czynności kontrolnych, po
wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1,
przedsiębiorca może wnieść do sądu administracyjnego
skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli. Wniesienie
skargi nie powoduje wstrzymania czynności
kontrolnych.
15. Do skargi, o której mowa w ust. 14, stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) dotyczące skargi na
przewlekłe prowadzenie postępowania.
16. Do postępowań, o których mowa w ust. 6, 7 i 9, w
zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.”.

Nakaz wstrzymania wykonywania działalności
gospodarczej
Najbardziej dotkliwym scenariuszem, zarezerwowanym
dla sytuacji skrajnych (w teorii, w praktyce zaś może on
stanowić pole do nadużyć), jest instytucja nakazania
przedsiębiorcy przez organ wstrzymania wykonywania
działalności gospodarczej. Reguluje ją art. 61 Prawa
przedsiębiorców w poniższym brzmieniu:
„1. W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu
działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy,
a także w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia,
niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w

znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia
środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia
właściwe organy.
2. Zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiają
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podjętych
czynnościach.
3. W przypadku braku możliwości zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie
wykonywania działalności gospodarczej na czas
niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni.
4. Decyzja nakazująca wstrzymanie wykonywania
działalności gospodarczej w razie stwierdzenia zagrożenia
życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód
majątkowych w znacznych rozmiarach lub bezpośredniego
zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania tej
działalności podlega natychmiastowemu wykonaniu.”.

Podsumowanie
Jak można zauważyć problematyka kontroli przedsiębiorcy
jest niezwykle obszerna i nie sposób przedstawić jej
wszystkich aspektów w ramach jednego opracowania.
Przedstawiona analiza omawia węzłowe problemy zasad
kontroli w oparciu o przepisy ustawy – Prawo
przedsiębiorców. Zasady te, mające charakter generalny
są częścią wspólną wszystkich postępowań kontrolnych
prowadzonych przez różne organy. Trzeba jednak
pamiętać, że poszczególne rodzaje kontroli charakteryzują
się niekiedy odstępstwami od opisanych tu zasad
ogólnych. Aby je omówić, należałoby przestudiować
odrębnie przepisy każdej z ustaw szczególnych. Niemniej
jednak powyższa analiza może stanowić źródło
niezbędnych dla przedsiębiorców informacji, dzięki
któremu będą dużo lepiej przygotowani na wypadek
przeprowadzenia w ich siedzibie lub miejscu prowadzenia
działalności jakichkolwiek czynności kontrolnych.

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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