
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 372)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.

U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)

[Art. 14.
1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności
Gospodarczej, zwanej dalej "ewidencją". Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć
działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady
wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.]

<Art. 14.
1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis

do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia
wniosku.

3. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed
uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru
przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy ustawy uzależniają podejmowanie i
wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez
przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia, o którym mowa w art. 75.

5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podejmujących
działalność gospodarczą wiążącą się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę
wpisu w rejestrze działalności regulowanej, stosuje się przepis art. 65 ust. 3.>

Art. 14a.
1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności

gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej

zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej
zawieszenia przez wszystkich wspólników.
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3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może
wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej.

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub

zabezpieczenia źródła przychodów;
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe

przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych,

postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością
gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności
gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed

zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców

wykonujących działalność gospodarczą.
<5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie

wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.
6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia

wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia
wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

7. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie
wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym
rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia
poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

8. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o
wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców
podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na
podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.>

[Art. 15.
Na zasadach określonych w ustawie podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej
może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo
wpisu do rejestru działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75.]

[Rozdział 3
Ewidencja Działalności Gospodarczej

Art. 23.
1. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest
miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.
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2. Dla zachowujących miejsce stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) obywateli polskich,
2) obywateli państw, o których mowa w art. 13 ust. 1,
3) obywateli państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy międzynarodowe,

o których mowa w art. 13 ust. 3
- podejmujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego
miejsca wykonywania tej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.
4. Ewidencję prowadzi się w systemie informatycznym.

Art. 24.
1. Ewidencja jest jawna.
2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji i do przeglądania akt

ewidencyjnych przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji.
3. Domniemywa się, że dane wpisane do ewidencji są prawdziwe. Jeżeli dane wpisano do

ewidencji niezgodnie ze zgłoszeniem przedsiębiorcy lub bez tego zgłoszenia,
przedsiębiorca ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej
wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z
wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Art. 25.
1. Dla przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji prowadzi się akta ewidencyjne obejmujące w

szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.
2. Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych organowi

ewidencyjnemu lub wpisanie ich do ewidencji, a dane te nie podlegają według przepisów
ustawy wpisowi do ewidencji, dokumenty zawierające te dane składa się do akt
ewidencyjnych.

Art. 26.
1. Wpis do ewidencji jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje

wpis z urzędu.
2. Wpisem do ewidencji jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

Art. 27.
1. Wniosek o wpis do ewidencji składa się na formularzu zgodnym z określonym wzorem

urzędowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1. Składając wniosek, wnioskodawca uiszcza
opłatę.

2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz

adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca
wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca
wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;

4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD);
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5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
6) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
7) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o

ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa.
3. Gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, lub jest nieopłacony, organ

ewidencyjny niezwłocznie wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, składa do akt
ewidencyjnych poświadczoną przez upoważnionego pracownika urzędu gminy kopię
paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

5. Wniosek o wpis do ewidencji może być wysłany listem poleconym. W tym przypadku
własnoręczność podpisu wnioskodawcy powinna być poświadczona przez notariusza.

Art. 28.
1. Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek

dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 złotych. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu
gminy prowadzącej ewidencję.

2. Wniosek o wykreślenie wpisu jest zwolniony z opłat.
3. Rada gminy może określić niższe stawki opłaty albo wprowadzić zwolnienie od opłat,

uwzględniając w szczególności rodzaj wykonywanej działalności.
Art. 29.

1. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o wpisie.
2. Decyzję o wpisie do ewidencji wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni

roboczych od dnia wpływu wniosku, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 3.
3. Decyzja o wpisie zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń przedsiębiorcy, adres, pod
którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje
działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania
działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD);
5) pouczenie o skutkach zaniedbania ujawnienia w ewidencji zmian określonych w art.
139 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr
43, poz. 296, z późn. zm.).

4. Decyzja o wpisie zawiera również dane, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5-15, jeżeli
wpis ich dotyczy.

5. Decyzja o wpisie do ewidencji podlega natychmiastowemu wykonaniu, z wyjątkiem
decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji.

Art. 30.
1. Wpisowi do ewidencji podlegają:

1) firma przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
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3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń przedsiębiorcy, adres, pod
którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje
działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania
działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;

4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD);

5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
6) informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych;
7) informacje o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu

upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o
ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu
upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, umorzeniu i zakończeniu tego
postępowania;

8) informacje o wszczęciu postępowania naprawczego;
9) informacje o udzieleniu, zmianie i cofnięciu koncesji;

10) informacje o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji, jeżeli przepisy ustaw odrębnych
przewidują wydanie takiej decyzji;

11) informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz o wykreśleniu z
rejestru;

12) informacje o uzyskaniu zezwolenia lub licencji i ich cofnięciu;
13) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
14) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o

ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa;
15) informacja o ustanowieniu kuratora.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7, 9-12 i 15, podlegają wpisowi z urzędu.
Art. 31.

1. Wpis do ewidencji polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych
zawartych w decyzji niezwłocznie po jej wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą
zamieszczenia danych w ewidencji.

2. W przypadku wydania decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji, wpis następuje w
chwili, gdy decyzja stanie się ostateczna.

Art. 32.
Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, gdy:

1) wniosek dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy;
2) wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną;
3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wniosku działalności

gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Art. 33.

1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
1) zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 27

ust. 2, powstałej po dniu dokonania wpisu do ewidencji;
2) wykreślenie - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania

działalności gospodarczej.
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2. Do wniosku w sprawie zmian i wykreślenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 27.
3. Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny,

który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny
przekazuje niezwłocznie decyzję o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe
miejsce zamieszkania wraz z aktami ewidencyjnymi.

4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmiany głównego miejsca wykonywania
działalności gospodarczej w przypadku osób, o których mowa w art. 23 ust. 2.

Art. 34.
Sąd rejonowy - sąd gospodarczy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemu
odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu
upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu
upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
obejmującej likwidację majątku dłużnika, umorzeniu postępowania upadłościowego oraz o
zakończeniu postępowania upadłościowego.

Art. 35.
1. Organ koncesyjny przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemu odpis

ostatecznej decyzji o udzieleniu, zmianie i cofnięciu koncesji, a także decyzję o
stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji, jeżeli przepis szczególny przewiduje wydanie takiej
decyzji.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zezwoleń i licencji, o których mowa w art. 75.
Art. 36.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, po dokonaniu wpisu oraz po wydaniu
decyzji o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy, przesyła właściwemu organowi ewidencyjnemu
zaświadczenie o dokonaniu wpisu lub decyzję o wykreśleniu.

Art. 37.
1. Dane zawarte w ewidencji nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku:

1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wpisie działalności
gospodarczej przez przedsiębiorcę;

2) wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia
spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców;

3) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej.

3. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu, także w przypadku gdy organ ewidencyjny
dokonał go z naruszeniem prawa. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy o
postępowaniu administracyjnym dotyczące wznowienia postępowania albo stwierdzenia
nieważności decyzji.

4. Wykreślenie w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, następuje z chwilą otrzymania
przez organ ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru
przedsiębiorców, przekazanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru
Sądowego, na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 38.
1. Organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z

rzeczywistym stanem rzeczy, po uprzednim wezwaniu przedsiębiorcy do złożenia
oświadczenia w terminie 7 dni.
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2. Organ ewidencyjny z urzędu sprostuje wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności
z treścią decyzji.

Art. 39.
Organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od
dnia wydania decyzji, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji właściwemu ze
względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: urzędowi statystycznemu,
naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 40.
1. Wniosek o wpis do ewidencji może być złożony w formie elektronicznej. Wniosek składany

w formie elektronicznej powinien zawierać dane w ustalonym formacie elektronicznym,
zawarte we wzorze urzędowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1, oraz powinien być
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem, weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych
w przepisach o podpisie elektronicznym.

2. W sposób określony w ust. 1 może być wniesiony również wniosek, o którym mowa w art.
44.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania dla systemu teleinformatycznego,
2) warunki, jakim powinny odpowiadać elektroniczne nośniki informatyczne oraz środki

komunikacji elektronicznej, na których wnioski mogą być wnoszone,
3) tryb odtwarzania danych zawartych we wnioskach oraz sposób ich przechowywania i

zabezpieczania
- uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności danych zawartych we wniosku, a
także możliwości automatycznego przenoszenia ich do ewidencji.

Art. 41.
1. Tworzy się Centralną Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej "Centralną

Informacją", z oddziałami przy organach ewidencyjnych.
2. Centralną Informację prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.
3. Zadaniem Centralnej Informacji jest:

1) prowadzenie zbioru informacji o danych zawartych w ewidencji;
2) udzielanie z ewidencji informacji o wpisie;
3) wydawanie zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji.

Art. 42.
1. Każdy ma prawo otrzymać zaświadczenie o treści wpisu w ewidencji lub informację o

wpisie.
2. Zaświadczenia wydają oraz udzielają pisemnych informacji oddziały, o których mowa w

art. 41 ust. 1.
3. Wydanie zaświadczenia oraz udzielenie pisemnej informacji podlega opłacie.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa
w ust. 3, biorąc pod uwagę uzasadnione koszty wydawania zaświadczeń i udzielania
pisemnych informacji.
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Art. 43.
Minister właściwy do spraw gospodarki po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór urzędowy, sposób i miejsce udostępniania formularzy wniosków o wpis do
ewidencji, uwzględniając warunki powszechnej dostępności formularzy oraz
uwzględniając prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym;

2) szczegółową treść wpisów, uwzględniając treść wniosku i zakres wpisów
dokonywanych z urzędu;

3) organizację oraz szczegółowy sposób prowadzenia Centralnej Informacji oraz
ewidencji, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego obiegu informacji oraz
zakres danych objętych wpisem do ewidencji;

4) tryb przekazywania przez organy ewidencyjne danych ewidencyjnych do Centralnej
Informacji, uwzględniając sposób wykorzystania systemów teleinformatycznych;

5) tryb wydawania zaświadczeń o treści wpisów i udzielania pisemnych informacji o
wpisie przez oddziały, o których mowa w art. 41 ust. 1, uwzględniając jawność i
powszechny dostęp do danych zawartych w ewidencji.

Art. 44.
Przedsiębiorca podejmujący działalność wraz z wnioskiem o wpis do rejestru
przedsiębiorców albo do ewidencji może złożyć wniosek zawierający żądanie:

1) wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON);

2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

3) zgłoszenia płatnika składek lub zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ich
zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 45.
1. Wniosek, o którym mowa w art. 44, organ prowadzący rejestr przedsiębiorców albo

organ ewidencyjny przesyła, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
niezwłocznie po dokonaniu wpisu, do właściwych organów urzędowych rejestrów wraz z
odpisem postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców albo decyzją o
wpisie do ewidencji.

2. Ilekroć przepis szczególny nakazuje przedsiębiorcy złożenie dodatkowych dokumentów do
wniosku, o którym mowa w art. 44, organ prowadzący rejestr przedsiębiorców lub organ
ewidencyjny przesyła złożone przez przedsiębiorcę dokumenty wraz z wnioskiem.

3. Na wniosek przedsiębiorcy upoważniony pracownik urzędu gminy poświadcza zgodność
przedstawionych odpisów tych dokumentów lub sporządza taki odpis.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przekazywania wniosków i dokumentów do właściwych organów, uwzględniając
możliwość elektronicznego przetwarzania danych oraz zawartość danych.]

<Rozdział 3
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Art. 23.
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1. Tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną
dalej „CEIDG”.

2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw
gospodarki.

3. Zadaniem CEIDG jest:
1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie

wskazanym w ustawie;
3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną

Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz

wprowadzającego je organu.
Art. 24.

1. Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie i
udostępnianie danych oraz informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem
elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

2. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za
pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej
CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw
gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

3. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się na elektronicznej
platformie usług administracji publicznej.

Art. 25.
1. Wpisowi do CEIDG podlegają:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych

obywatelstwach przedsiębiorcy;
5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy

oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli
przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – adres
głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze
urzędowym podziału terytorialnego kraju;

6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile
takie posiada;

7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z

Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

10) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile

przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
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12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o

ustanowieniu kuratora;
14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu

upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o
ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o
ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu
tego postępowania;

15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we

wpisie do CEIDG.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 11, obejmują imię i nazwisko oraz odpowiednie

dane określone w ust. 1 pkt 1 i 3-6.
3. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych

podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w
CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis
do CEIDG lub informacji, o których mowa w art. 30 oraz art. 32 ust. 1, z
zastrzeżeniem art. 27 ust. 1.

4. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny
przewiduje wpis z urzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana
wpisu.

5. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów

gospodarki narodowej (REGON);
2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w

przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o

systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o
kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór, w tym elektroniczny,
wniosku o wpis do CEIDG będącego jednocześnie, dla osób fizycznych
wykonujących działalność gospodarczą, wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w
krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika
składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, uwzględniając:

1) zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG i innych rejestrów
urzędowych;

2) warunki powszechnej dostępności formularzy;
3) prowadzenie CEIDG w systemie teleinformatycznym;
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4) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia
identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika
składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników.

Art. 26.
1. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza

elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki. System
teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty
elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z
określonym wzorem wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 6, w wybranym przez
przedsiębiorcę urzędzie gminy:

1) osobiście albo
2) wysłany listem poleconym.

3. Organ gminy weryfikuje treść wniosku, o którym mowa w ust. 2, pod względem
formalnym i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.

4. Organ gminy przekształca wniosek na formę elektroniczną i przesyła do CEIDG nie
później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.

5. Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokumentacja z nim związana
podlega archiwizacji przez okres 10 lat od dokonania wpisu. Archiwizacji dokonują,
odpowiednio, organy gmin i minister właściwy do spraw gospodarki. Do wniosku i
dokumentacji nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.

6. Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminy wniosków o wpis do CEIDG jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

7. Osoby, o których mowa w art. 13 ust. 2, wraz z wnioskiem przedkładają dane
dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w tym przepisie, w
szczególności datę wydania i sygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go
wydał, albo przedkładają w urzędzie gminy do wglądu oryginał dokumentu.

Art. 27.
1. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę

uprawnioną i jest poprawny.
2. Wniosek niepoprawny to wniosek:

1) niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, lub
2) zawierający dane błędne, lub
3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub
4) złożony przez osobę, wobec której orzeczono zakaz wykonywania określonej we

wniosku działalności gospodarczej, lub
5) złożony przez osobę już wpisaną do CEIDG, lub
6) niepodpisany.
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3. Jeżeli wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 1 jest niepoprawny, jego
złożenie nie wszczyna postępowania administracyjnego o wpis do CEIDG, a system
teleinformatyczny CEIDG przesyła składającemu, drogą elektroniczną, informację
o przyczynach niepoprawności wniosku.

4. Gdy wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 2 jest niepoprawny, wójt,
burmistrz albo prezydent miasta niezwłocznie wzywa do skorygowania lub
uzupełnienia wniosku wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

5. W celu weryfikacji poprawności formalnej wniosku CEIDG korzysta z informacji
zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w formie elektronicznej.

6. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje
upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument
potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 1 opatrzony
jest bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach
o podpisie elektronicznym oraz o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

8. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 1
opatrzony jest odręcznym podpisem wnioskodawcy.

9. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 2
opatrzony jest odręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność
poświadczona jest przez notariusza.

Art. 28.
1. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne

dla uzyskania albo zmiany wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia aktualizacyjnego, o którym mowa w
przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia
płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego usług administracji
publicznej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu,
odpowiednio do:

1) właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę,
2) Głównego Urzędu Statystycznego,
3) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego
– wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG.

2. Jeżeli przedsiębiorca składający wniosek o dokonanie wpisu do CEIDG nie ma
nadanego numeru NIP, CEIDG przesyła zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o
kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników po otrzymaniu od właściwego naczelnika
urzędu skarbowego nadanego numeru NIP i uzupełnieniu wniosku o ten numer.
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Art. 29.
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Art. 30.
1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

1) zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art.
25 ust. 1 i 5, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;

2) wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania
wykonywania działalności gospodarczej.

2. Do wniosku w sprawie zmian albo wykreślenia wpisu stosuje się odpowiednio
przepisy art. 26-29.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej w przypadku
wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia
spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

Art. 31.
1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1

pkt 13-16.
2. Kurator jest obowiązany przekazać informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt

13, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia
uprawomocnienia się postanowienia o ograniczeniu lub utracie zdolności do
czynności prawnych przedsiębiorcy za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej CEIDG.

3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13-16, sąd albo organ zgłasza
niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia
uprawomocnienia się wyroku albo decyzji o zakazie wykonywania określonej
działalności.

Art. 32.
1. Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności

gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu. Przepisy art. 26-30 stosuje się
odpowiednio.

2. Wniosek o zmianę wpisu w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej zawiera dane wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 10 oraz
oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Art. 33.
Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano
dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może
zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie
są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić
niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Art. 34.
1. Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa stanowi

inaczej. Wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych.
2. Wpis w CEIDG podlega wykreśleniu z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej

ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:
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1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wpisie
działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;

2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę
działalności gospodarczej;

3) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej po upływie okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis
informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, po
uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego
trzydziestodniowego terminu na złożenie wniosku o wpis informacji o
wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

4) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności
gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2;

5) gdy został dokonany z naruszeniem prawa.
3. Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień, o

których mowa w ust. 2 pkt 4, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania.

Art. 35.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić albo sprostować z urzędu

wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, po uprzednim
wezwaniu przedsiębiorcy do złożenia w terminie 7 dni roboczych oświadczenia w
sprawie tych danych.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może zwrócić się do gminy, na terenie
której przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o zajęcie stanowiska w
sprawie danych, o których mowa w ust. 1.

3. Organ gminy, po zbadaniu okoliczności sprawy, wydaje postanowienie, od którego
przysługuje zażalenie do ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla wpis, o którym mowa w ust. 1, w
drodze decyzji albo wydaje postanowienie o sprostowaniu wpisu.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu sprostuje wpis zawierający
oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem
faktycznym wynikającym z innych referencyjnych rejestrów organów administracji
publicznej.

Art. 36.
Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą
elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji o
wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG
przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do
Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrali Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37
ust. 5.

Art. 37.
1. CEIDG udostępnia dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami

fizycznymi określone:
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1) w art. 25 ust. 1 z wyjątkiem numeru PESEL oraz adresu zamieszkania, o ile nie
jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej;

2) w ust. 2.
2. CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach:

1) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z
koncesji;

2) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z
zezwolenia lub licencji;

3) o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności
określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

3. W celu weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 2, CEIDG korzysta z danych
udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na
podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888).
CEIDG umożliwia wgląd do tych danych.

4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz informację o zakończeniu
wykonywania działalności gospodarczej CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie
później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu.

5. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są do CEIDG przez
odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności
regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie, nie
później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy,
której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli
sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż dnia
następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG
udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po
dniu ich otrzymania.

6. Dane i informacje o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG po upływie 6 miesięcy
od dnia wykreślenia są archiwizowane i udostępniane na pisemny wniosek. Przepis
ten nie dotyczy firmy przedsiębiorcy i daty wykreślenia.

7. Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 2, udostępniane przez
CEIDG, są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub
informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować
o tym właściwy organ, o którym mowa w ust. 5.

8. Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu
terytorialnego i gospodarczego, o których mowa w ust. 5, należy do zadań z zakresu
administracji rządowej.

Art. 38.
1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu

do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.
2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, udostępniane są na stronie

internetowej CEIDG, z zastrzeżeniem przepisu art. 37 ust. 6. Dane i informacje z
CEIDG udostępniane są za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej.
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3. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia,
języki, w jakich będą udostępniane opisy danych i informacji, o których mowa w
art. 37 ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę rozwoju współpracy gospodarczej
z partnerami zagranicznymi oraz zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego
obrotu gospodarczego.

4. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, mają
postać elektroniczną albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

5. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców
okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w
CEIDG.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób
tworzenia, przekazywania i zabezpieczania przez system teleinformatyczny CEIDG
zaświadczeń o wpisie w CEIDG w postaci:

1) dokumentu elektronicznego,
2) wydruku ze strony internetowej CEIDG

– uwzględniając zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz ochronę interesów
przedsiębiorcy oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.

Art. 39.
1. Dane CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w

art. 38 ust. 2, organom administracji, po uprzednim ustaleniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki warunków technicznych.

2. Dane CEIDG mogą być odpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art.
38 ust. 2, za pomocą urządzeń teletransmisji innym podmiotom do wykorzystania w
celach komercyjnych i niekomercyjnych.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, musi łącznie spełniać następujące warunki:
1) posiadać urządzenia umożliwiające identyfikację: osoby uzyskującej dane w

systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania;
2) posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające

wykorzystanie danych niezgodnie z celami określonymi w ustawach.
4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 2, wymaga zawarcia z ministrem właściwym

do spraw gospodarki umowy określającej przynajmniej zakres udostępnianych
danych i warunki techniczne ich udostępnienia.

5. Podmioty, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1 albo ust. 2, nie mogą
przekazywać tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom, chyba że umowa,
o której mowa w ust. 4, stanowi inaczej.

6. Opłaty za udostępnianie danych z CEIDG stanowią dochód budżetu państwa.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób

obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłat za udostępnianie danych z
CEIDG podmiotom, o których mowa w ust. 2, uwzględniając wysokość opłat w
zależności od sposobu i zakresu udostępniania danych.>
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Rozdział 5
[Kontrola przedsiębiorcy]

<Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy>

Art. 77.
[1. Organy administracji publicznej kontrolują przedsiębiorców na zasadach określonych w

niniejszej ustawie.]
<1. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na

zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają
z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa
wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych.>

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw
szczególnych.

[3. Zakres przedmiotowy kontroli działalności przedsiębiorcy oraz organy upoważnione do
jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy.]

<3. Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz
organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy.>

<4. Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności
kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności
gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie.

5. Dochodzenie roszczenia, o którym mowa w ust. 4, następuje na zasadach i w trybie
określonych w odrębnych przepisach.

6. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem
przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym
postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym
dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.>

[Art. 79.
1. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po

okazaniu legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz
po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy,
chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli po
okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy w
terminie określonym w tych przepisach.

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

3. Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli wymaga każdorazowo wydania
odrębnego upoważnienia. Zmiana ta nie może prowadzić do wydłużenia ustalonego
wcześniej terminu zakończenia kontroli.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
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4) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli
oraz numer jego legitymacji służbowej;

5) firmę 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.

5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.]
<Art. 79.

1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.
2. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:

1) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na
podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej;

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 jakości paliw jest przeprowadzana na postawie przepisów ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz. U. Nr 169, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976);

4) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206 oraz z
2008 r. Nr 157, poz. 976);

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

6) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie
pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

3. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się także w
przypadkach określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa.

4. 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.

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

6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) oznaczenie przedsiębiorcy;
4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
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5) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.
7. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli

umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli.>

<Art. 79a.
1. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów 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 przepisy szczególne
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
trzeciego dnia od wszczęcia kontroli.

2. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie
przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności
kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub
wykroczenia, przeciwdziałaniu popełnienia przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy
przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia,
zdrowia lub środowiska naturalnego.

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

4. Do pracowników organu kontroli oraz osób, o których mowa w ust. 3, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące
wyłączenia pracownika, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej.

5. Zmiana osób upoważnionych do wykonania 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.

6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, 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.

7. Dokument, który nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy do przeprowadzenia kontroli.
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8. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
9. W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego

upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji
służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której
mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.), lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być
funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu
przeprowadzającego kontrolę.

Art. 79b.
W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej,
przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba podejmująca kontrolę ma
obowiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której
podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.>

Art. 80.
1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego

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

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
[2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwko

przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;
3) odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w toku

prowadzonego postępowania dotyczącego przedsiębiorcy;
4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lub
środowiska naturalnego.]

<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 naturalnego.>

3. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do
reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

<4. Do czasu trwania kontroli, o którym mowa w art. 83 ust. 1, nie wlicza się czasu
nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej,
jeżeli stanowi to przeszkodę w przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

 5. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej albo
niewykonania przez kontrolowanego obowiązku, o którym mowa w ust. 3, czynności
kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego,
który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien
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być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu
przeprowadzającego kontrolę.>

<Art. 80a.
1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania

działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego
wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być
przeprowadzane również w siedzibie organu, jeżeli może to usprawnić prowadzenie
kontroli.

Art. 80b.
Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie
niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypadku gdy
przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób
istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich działań
powinna być uzasadniona w protokole kontroli.>

Art. 81.
[1. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę

kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie
organu kontroli.]

<1. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie
książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może
mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do
dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności.>

<1a. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej.
Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, dokonuje
wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Domniemywa się, że
dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w formie elektronicznej znajdują
potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.>

[2. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują:
1) oznaczenie organu kontroli;
2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;
3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
4) daty podjęcia i zakończenia kontroli;
5) zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych.]

<2. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy
obejmują:

1) oznaczenie organu kontroli;
2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;
3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
4) daty podjęcia i zakończenia kontroli;
5) zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych;
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6) uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia
kontroli;

7) uzasadnienie wszczęcia kontroli, o której mowa w art. 79a ust. 2;
8) uzasadnienie zastosowanych wyjątków, o których mowa w art. 79, 80, 82 i 83;
9) uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli, o którym mowa w art. 83 ust.

3 i 3a;
10) uzasadnienie czasu trwania przerwy, o której mowa w art. 83a ust. 3.>

3. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o
wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub
jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

<Art. 81a.
1. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie

okazać kontrolującemu książkę kontroli albo kopie odpowiednich jej fragmentów
lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka
kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli, o
której mowa w art. 81 ust. 1.

2. Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania 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 organ kontroli.>

Art. 82.
1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności

przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:
1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
[2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwko

przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;
3) odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w toku

prowadzonego postępowania dotyczącego przedsiębiorcy;
4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lub
środowiska naturalnego;]

<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 naturalnego;>

5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed
dokonaniem tego zwrotu;
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6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów
prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego
w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej;

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

<1a. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym
zakładzie lub innej wyodrębnionej części swojego przedsiębiorstwa, zasada
określona w ust. 1 zdanie pierwsze odnosi się do zakładu lub części
przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem ust. 1b.

1b. W zakładzie lub części przedsiębiorstwa, w której przeprowadzana jest kontrola,
dopuszczalne jest równoczesne przeprowadzenie czynności kontrolnych
niezbędnych do zakończenia innej kontroli u tego przedsiębiorcy.

1c. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
o którym mowa w art. 104 i 105.>

[2. Organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz ustali z przedsiębiorcą
termin przeprowadzenia kontroli, jeżeli działalność przedsiębiorcy jest już objęta
kontrolą innego organu.]

<2. 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.>

Art. 83.
[1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku

kalendarzowym nie może przekraczać:
1) w odniesieniu do przedsiębiorców, o których mowa w rozdziale 7 - 4 tygodni;
2) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 8 tygodni.]

<1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku
kalendarzowym nie może przekraczać:

1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.>

2. Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się, w przypadkach gdy:
1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
[2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwko

przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;
3) odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w toku

postępowania prowadzonego przez organ;
4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lub
środowiska naturalnego;]

<2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa
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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 naturalnego;>

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

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

7) 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;

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

[3. Przedłużenie czasu trwania kontroli określonego w upoważnieniu wymaga uzasadnienia
na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed
podjęciem dalszych czynności kontrolnych.]

<3. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych
od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się
przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności
kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać terminów,
o których mowa w ust. 1.>

<3a. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku kontroli
zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w
wysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego
zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu
niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku.

3b. Organ kontroli zawiadamia kontrolowanego o ujawnionych okolicznościach, o
których mowa w ust. 3a, jednocześnie wskazując zgromadzony w tym zakresie
materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza
się w książce kontroli i protokole kontroli.

3c. Czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 3a, nie może spowodować
przekroczenia odpowiednio dwukrotności czasu określonego w ust. 1.>

[4. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez
przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie
przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czasu jej trwania nie wlicza się do
czasu, o którym mowa w ust. 1.]

<4. 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
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przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu,
o którym mowa w ust. 1.>

<Art. 83a.
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. 83 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 określonym 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 organ kontroli obowiązany jest wpisać do
książki kontroli przedsiębiorcy.

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

Art. 84.
Przepisów art. 82 i 83 nie stosuje się wobec działalności przedsiębiorców w zakresie objętym:

[1) szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o
Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.);]

2) nadzorem nad rynkiem kapitałowym, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331), ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy z dnia 26 października 2000
r. o giełdach towarowych;

3) nadzorem bankowym, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z
2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), oraz nadzorem nad instytucjami pieniądza
elektronicznego, na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych;

4) nadzorem ubezpieczeniowym, na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1153, z późn. zm.);

5) nadzorem emerytalnym, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141, poz. 1178), ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy z dnia 22 maja
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2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych;

[6) nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), ustawy z dnia 6
września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o
weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z 2004 r. Nr 69, poz.
625, z 2006 r. Nr 17, poz. 127 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920), ustawy z dnia 10
grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842), ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr
69, poz. 625, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225 oraz z
2007 r. Nr 64, poz. 429) oraz ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr
144, poz. 1045);]

7) nadzorem sanitarnym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.) i ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.
1225), w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa żywności.

<Art. 84a.
Przepisów art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 ust. 2, art. 81a, 82 i 83 nie stosuje się wobec
działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym:
1) szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o

Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.);
2) nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), ustawy z dnia 6
września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), ustawy z
dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz.
1590, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w
handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145, z 2006 r. Nr 17, poz. 127 oraz z 2008 r. Nr
145, poz. 916), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z
2007 r. Nr 121, poz. 842 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 195, poz. 1201), ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr
171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916) oraz ustawy z
dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 oraz z 2008 r. Nr 144 poz.
899);

3) kontrolą administracji rybołówstwa, na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o
rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.);

4) kontrolą związaną z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną w
urzędzie celnym albo w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, na
podstawie przepisów celnych albo graniczną kontrolą fitosanitarną dokonywaną na
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008
r. Nr 133, poz. 849);
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5) kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz
towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie
Celnej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381) oraz ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.);

6) zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z
późn. zm.);

7) sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna
na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)).

Art. 84b.
1. Przepisów art. 79, art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 nie stosuje się do kontroli wszczętej w

toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę
we własnej sprawie, na podstawie przepisów odrębnych ustaw oraz bezpośrednio
stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego.

2. Ilekroć w przepisach ustaw odrębnych oraz bezpośrednio stosowanych przepisach
powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego używa się pojęć:
zawiadomienie, wezwanie, zgłoszenie, których celem jest wszczęcie kontroli
działalności gospodarczej przez właściwy organ kontroli, przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.

Art. 84c.
1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy

kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust.
1 oraz art. 83 ust. 1 i 2.

2. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu podejmującego i wykonującego
kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie
kontrolującego.

3. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez
organ kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu.

4. W przypadku gdy naruszenie przepisu art. 83 ust. 1 wystąpiło w trakcie
prowadzonej kontroli, bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w
dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli.

5. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ
kontroli, którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia kontrolującemu
zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w
przypadku wniesienia zażalenia do czasu jego rozpatrzenia.

6. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli od dnia
wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o którym
mowa w ust. 9, albo do dnia, o którym mowa w ust. 12, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia, o którym mowa w ust. 10,
wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli następuje do dnia doręczenia
przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 10, albo do dnia, o którym
mowa w ust. 13.

8. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, w drodze postanowienia,
dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem
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kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty,
informacje, próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią lub mogą
stanowić dowód w toku kontroli.

9. 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.

10. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 9, przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w
terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia
następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego
wniesienia.

11. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, organ kontroli
może kontynuować czynności kontrolne od dnia, w którym postanowienie doręczono
przedsiębiorcy, a w przypadku wniesienia zażalenia, od dnia doręczenia
przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 10.

12.  Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczne
w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia, o którym mowa w ust.
9 pkt 1.

13. Nierozpatrzenie zażalenia w terminie, o którym mowa w ust. 10, jest równoznaczne
w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia uznającego słuszność
wniesionego zażalenia.

14. Postanowienie, o którym mowa w ust. 8, wygasa z mocy ustawy w dniu
następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w
ust. 9, a w przypadku, o którym mowa w ust. 12, w dniu następującym po dniu
upływu terminu do rozpatrzenia sprzeciwu, z zastrzeżeniem ust. 15.

15. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia postanowienie, o którym
mowa w ust. 8, wygasa w dniu następującym pod dniu doręczenia przedsiębiorcy
postanowienia, o którym mowa w ust. 10,  a w  przypadku, o którym mowa w ust.
13, w dniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia zażalenia.

16. Do postępowań, o których mowa w ust. 9 i 10, w zakresie nieuregulowanym stosuje
się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 84d.
Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy organ przeprowadza kontrolę,
powołując się na przepisy art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art.
83 ust. 2 pkt 2 i art. 84a.>

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI

I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115,

poz. 793 i Nr 176, poz. 1238)

[Art. 183.
Do zezwoleń, o których mowa w art. 9, 18 i 181, oraz opłat, o których mowa w art. 111,
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności
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gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.), o ile przepisy niniejszej ustawy nie
stanowią inaczej.]

<Art. 183.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 9, 18 i 181,
stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ (Dz. U. z

2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.)

Art. 25.
1. Państwowy inspektor sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

[1) wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do:
a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich

skład,
b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i

nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki

morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
d) obiektów będących w trakcie budowy;]

<1) wstępu na terenie miast i wsi do:
a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich

skład,
b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów

działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w
ich skład,

c) środków transportu i obiektów wchodzących w ich skład z nimi związanych,
w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,

d) obiektów będących w trakcie budowy;>
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;
4) pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

2.  (uchylony).

[Art. 37.
W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego.]

<Art. 37.
1. W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
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2. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.)

Art. 9.
1. Kontrolę wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzcy inspektorzy

ochrony środowiska oraz upoważnieni przez nich pracownicy Inspekcji Ochrony
Środowiska, zwani dalej "inspektorami".

2. Przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska inspektor
uprawniony jest do:

[1) wstępu wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i z niezbędnym
sprzętem:

a) przez całą dobę:
-  na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest

działalność gospodarcza,
-  do środków transportu,

b) w godzinach od 6 do 22 na pozostały teren;]
<1) wstępu z niezbędnym sprzętem:

a) na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest
działalność gospodarcza,

b) do środków transportu;>
<1a) wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren niezwiązany

z prowadzeniem działalności gospodarczej;>
2) pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania innych

czynności kontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w
obiekcie lub jego części, stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle
przepisów o ochronie środowiska, a także indywidualnie określonych w decyzjach
administracyjnych warunków wykonywania działalności wpływającej na
środowisko;

3) żądania wstrzymania ruchu instalacji lub urządzeń oraz powstrzymania się od
wykonywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla pobrania
próbek oraz przeprowadzenia badań i pomiarów;

4) oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu;
5) oceny stosowanych technologii i rozwiązań technicznych;
6) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w

zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego;
7) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z

problematyką kontroli;
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8) żądania okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia mandatu lub kary
grzywny;

9) oceny sposobu wykonywania pomiarów emisji, ilości pobranej wody oraz
odprowadzanych ścieków przez jednostkę prowadzącą pomiary, w tym poprawności
sposobu pobierania i analizy próbek.

3. Upoważniony do kontroli inspektor jest uprawniony do poruszania się po terenie
nieruchomości, obiektu lub ich części oraz środków transportu, bez potrzeby uzyskiwania
przepustki oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym
kontrolowanej jednostki organizacyjnej; podlega on przepisom bezpieczeństwa i higieny
pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce organizacyjnej.

Art. 12.
1. Na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może:

1)   wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki
organizacyjnej lub osoby fizycznej;

2)   wydać na podstawie odrębnych przepisów decyzję administracyjną;
3)   wszcząć egzekucję, jeżeli obowiązek wynika z mocy prawa lub decyzji

administracyjnej.
2. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowana osoba fizyczna, w

terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, mają obowiązek poinformowania
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zakresie podjętych i zrealizowanych
działań służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń.

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zażądać od kierownika kontrolowanej
jednostki organizacyjnej przeprowadzenia postępowania służbowego lub innego
przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do
uchybień i poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i
o podjętych działaniach.

4. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może upoważnić inspektora do wydania w
trakcie kontroli decyzji w przedmiocie wstrzymania:

1)   działalności powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska, jeżeli zachodzi
bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo bezpośrednie zagrożenie
zniszczenia środowiska w znacznych rozmiarach;

2)   oddania do użytku obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji
niespełniających wymagań ochrony środowiska.

<Art. 12a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>



- 32 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. z

2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.)

Art. 23.
1. W celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów

przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż
Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia.

2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane na podstawie:
1)   rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2)   zgłoszenia zakładu o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia awarii

przemysłowej, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);

3)   zlecenia starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym;

4)   polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli;
5)   zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy

Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie
ochrony przeciwpożarowej;

6)   zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia
życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych
rozmiarach lub naruszenia środowiska, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z
późn. zm.);

7)   wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na
terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane w zakresie:
1)   kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
2)   oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań

technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
3)   oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
4)   ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym

zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
5)   rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez

jednostki ochrony przeciwpożarowej;
6)   rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń;
7)   wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru

oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;
8)   zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii

przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład.
4. Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy

upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
5. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane przez inne osoby

upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
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6. Strażacy, o których mowa w ust. 4, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
przeciwpożarowych mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.

7. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane po doręczeniu
kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7
dni, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, przynajmniej na 3 dni - przed
terminem ich rozpoczęcia. Upoważnienie może być doręczone kontrolowanemu w chwili
przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli powzięto informację o
możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania zagrożenia życia ludzi lub
bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru.

8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać:
1)   określenie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności kontrolno-

rozpoznawczych;
2)   oznaczenie organu przeprowadzającego czynności kontrolno-rozpoznawcze;
3)   datę i miejsce wystawienia;
4)   imię i nazwisko, określenie stanowiska służbowego strażaka upoważnionego do

przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz numer jego legitymacji
służbowej;

5)   imię i nazwisko oraz określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości innej
osoby upoważnionej do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych;

6)   oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi i miejsca
ich przeprowadzenia;

7)   informacje o zakresie przedmiotowym czynności kontrolno-rozpoznawczych;
8)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
9)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub

funkcji;
10)  pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

9. W chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych upoważnieni do
przeprowadzania tych czynności, zwani dalej "kontrolującymi", okazują
kontrolowanemu: strażak - legitymację służbową, a inna osoba - dokument tożsamości.

10. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności
kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:

1)   udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych
czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej;

2)   umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w
stosunku do których mają być przeprowadzone czynności;

3)   zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem
czynności;

4)   umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów;
5)   zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne

pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów;
6)   udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w

zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności.
11. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią

one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są:
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1)   komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo
przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja
Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Graniczna;

2)   obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe
korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych.

12. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego
przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o
ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w
regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego.

13. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący
sporządza protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez
niego upoważniona.

14. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do
protokołu przed jego podpisaniem.

15. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego albo osobę, o której mowa
w ust. 14, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole.

16. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo
komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Kopię
protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

17. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-

rozpoznawczych;
2)   sposób sporządzania i zakres protokołów z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
3)   warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione

do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych;
4)   zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie

upoważniania strażaków do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych;
5)   sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności kontrolno-

rozpoznawczych oraz wzory zestawień tych wyników.
Rozporządzenie powinno umożliwiać właściwą realizację czynności kontrolno-
rozpoznawczych oraz ich dokumentację.

<Art. 23a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.>

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,

poz. 65, z późn. zm.)

Art. 12.
[1.  Kontrola skarbowa, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 9, jest prowadzona zgodnie z planem

kontroli.]
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<1. Kontrola skarbowa jest prowadzona zgodnie z planem kontroli.>
2. Plany kontroli ustalają dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej stosownie do zadań

określonych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
3. Kontrola skarbowa może być również prowadzona poza planem kontroli, w oparciu o

uzyskane informacje lub materiały albo przeprowadzone analizy.

Art. 13.
1. Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie

postanowienia.
[2. Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień doręczenia kontrolowanemu

postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego, z zastrzeżeniem ust. 9.
3. Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego

przeprowadzić kontrolę podatkową, z zastrzeżeniem ust. 9.]
<2. Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień doręczenia kontrolowanemu

postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego.
3. Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego

przeprowadzić kontrolę podatkową.>
4. Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego

przez organ kontroli skarbowej.
5. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu

upoważnienia do jej przeprowadzenia.
6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wydawane przez dyrektora

urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i określa:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko inspektora, imiona i nazwiska pracowników, wykonujących

czynności kontrolne, a także osób, o których mowa w ust. 8, jeżeli osoby takie będą
brać udział w czynnościach kontrolnych;

5) numer legitymacji służbowej inspektora i upoważnionych pracowników;
6) oznaczenie kontrolowanego;
7) wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu zakończenia

kontroli;
8) zakres kontroli;
9) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub

funkcji;
10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

7. Czynności kontrolne przeprowadza inspektor wraz z upoważnionymi pracownikami, po
okazaniu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych.

8. W czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a w przypadku
dokonywania kontroli środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje
Unii Europejskiej - przedstawiciele organów Unii Europejskiej.
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[9. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, kontrola
podatkowa może być wszczęta, po okazaniu kontrolowanemu lub osobom wymienionym w
art. 284 § 2 albo osobie wskazanej w trybie art. 281a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych.
Kontrolowanemu należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia
wszczęcia kontroli, doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.]

<9. Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowych i
znaków identyfikacyjnych oraz doręczeniu postanowienia o wszczęciu postępowania
kontrolnego. W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
podatkowej doręcza się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni
od dnia wszczęcia kontroli. Przepis art. 284a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.>

[10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio art. 284a § 3-6 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.]

Art. 14a.
1. Na żądanie organu kontroli skarbowej podmiot uprawniony, na podstawie odrębnych

przepisów, do odebrania oświadczenia o stanie majątkowym jest obowiązany przekazać
temu organowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tego oświadczenia - w
terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

[2.  W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, nie stosuje się art. 13
ust. 9 i 10, art. 13b, art. 27 ust. 1 pkt 7 oraz art. 284 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa.]

<2. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, nie stosuje się
art. 13 ust. 9, art. 13b, art. 27 ust. 1 pkt 7 oraz art. 284 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa.>

3. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, stosuje się
odpowiednio art. 285a, z zastrzeżeniem ust. 4, oraz art. 288 ustawy - Ordynacja
podatkowa, również w zakresie kontroli oświadczeń osób nieprowadzących działalności
gospodarczej.

4. Kontrolę oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadza się przede wszystkim w
siedzibie jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej.

Art. 14b.
1. Kontrola resortowa jest prowadzona w trybie określonym w przepisach działu VI ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że nie stosuje się art. 281, art.
281a, art. 284b-285a, art. 286 § 2, art. 286a, art. 288 oraz art. 291 § 1 i 4 tej ustawy.

[2. W sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15, nie stosuje się art. 12, art. 13 ust. 8-
10, art. 13b, art. 24 ust. 2 oraz art. 32.]

<2. W sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15, nie stosuje się art. 12, art. 13
ust. 8 i 9, art. 13b, art. 24 ust. 2 oraz art. 32.>

3. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu kontroli, o którym mowa w
art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, może, w terminie 7 dni
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od dnia jego doręczenia, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując
równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

4. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia wyniku kontroli kontrolowanemu.
5. Uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych są inspektorzy lub pracownicy

zatrudnieni w wyodrębnionych komórkach, o których mowa w art. 10 ust. 3, oraz w
urzędach kontroli skarbowej, na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 13 ust.
4, wydanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze zarządzenia,
organizację kontroli resortowej.

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn.

zm.)

Art. 19a.
1. Wykonywanie planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 19, z zastrzeżeniem art.

21a, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie tej działalności, zwanego dalej
"zezwoleniem". Decyzję w sprawie wydania zezwolenia, odmowy wydania, zmiany i
cofnięcia zezwolenia wydaje minister właściwy do spraw środowiska.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy, a w

miarę potrzeby adres zakładu wnioskodawcy;
2) numer REGON i NIP albo inny numer identyfikacyjny;
3) wskazanie miejsca świadczonych usług;
4) określenie zakresu świadczonych usług;
5) informacje o stanie zatrudnienia;
6) wykaz osób wykonujących i nadzorujących prace urządzeniowe wraz z informacją o

ich kwalifikacjach, stażu pracy oraz zakresie wykonywanych czynności;
7) opis wyposażenia technicznego niezbędnego do prawidłowego i terminowego

wykonywania planów urządzenia lasu, który ma do dyspozycji wnioskodawca.
3. Zezwolenie określa:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę oraz adres
otrzymującego zezwolenie;

2) przedmiot i obszar świadczonych usług;
3) minimalny stan zatrudnienia i wyposażenia w sprzęt;
4) numer zezwolenia oraz datę jego wydania.

4. Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach określa się termin ważności decyzji.

5. Zmiana danych wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, wymaga
niezwłocznego zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska.

6. Zezwolenie cofa się, gdy podmiot nie spełnia warunków określonych w zezwoleniu.
7. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w przepisach

o opłacie skarbowej.
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8. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi rejestr zezwoleń zawierający
informacje o wnioskach i decyzjach w sprawach zezwoleń. Dane zawarte w rejestrze są
jawne.

<Art. 19b.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 19a, stosuje
się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 29 lipca 1992 r. O GRACH I ZAKŁADACH WZAJEMNYCH (Dz. U. z

2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

Art. 48.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje nadzór i kontrolę nad

działalnością podmiotów urządzających i prowadzących gry losowe, zakłady wzajemne
lub gry na automatach w zakresie zgodności tej działalności z przepisami ustawy,
udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na
automacie; uzasadnione koszty nadzoru ponosi podmiot prowadzący gry losowe, zakłady
wzajemne lub gry na automatach.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze
rozporządzenia, zakres swoich uprawnień określonych w ust. 1 dyrektorom izb
skarbowych lub naczelnikom urzędów skarbowych w stosunku do podmiotów, o których
mowa w art. 6 ust. 1, uwzględniając potrzebę usprawnienia procedury nadzoru i kontroli.

[3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje również szczególny nadzór
podatkowy związany z urządzaniem gier na stołach i na automatach oraz gier na
automatach o niskich wygranych, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.]

<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje również szczególny
nadzór podatkowy związany z urządzaniem gier na stołach i na automatach oraz
gier na automatach o niskich wygranych, w zakresie i na zasadach określonych w
przepisach ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156,
poz. 1641, z późn. zm.).>

Art. 50.
1. W toku wykonywania czynności związanych z nadzorem i kontrolą osoba upoważniona

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych może w szczególności:
1) badać dokumenty i ewidencję;
2) legitymować osoby w ośrodkach gier w celu ustalenia tożsamości;
3) przesłuchiwać świadków;
4) zabezpieczać zebrane dowody.

2. Osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w
związku z wykonywaniem czynności nadzorczych i kontrolnych, korzystają z ochrony
przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
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3. Osoby, o których mowa w ust. 2, w czasie i w związku z wykonywaną czynnością
nadzoru i kontroli, nie mogą być zatrzymane bez uprzedniej zgody ministra właściwego
do spraw finansów publicznych; osoby te za wykroczenia związane z bezpośrednim
pełnieniem obowiązków służbowych odpowiadają tylko dyscyplinarnie.

<Art. 50a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. O RADIOFONII I TELEWIZJI (Dz. U. z 2004 r. Nr

253, poz. 2531, z późn. zm.)

[Art. 40b.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.]

<Art. 40b.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33, stosuje
się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej.>

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. z 2005

r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.)

Art. 2.
Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, z wyjątkiem takiej działalności prowadzonej w odkrywkowych
wyrobiskach górniczych.

<Art. 2a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 15, stosuje
się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118, z późn. zm.)

Art. 81a.
1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo

wstępu:
1) do obiektu budowlanego;
2) na teren:

a) budowy,
b) zakładu pracy,
c) (uchylona).

2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru
budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót,
kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich
upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu
mieszkalnym - w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub
zarządcy budynku.

[3. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach,
czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego
świadka.]

<3. W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie nieobecności
osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne
mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.>

4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie państw
obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych
państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub
powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za
zgodą tych przedstawicieli lub osób.

Art. 85.
Współdziałanie organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-
budowlanej i organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności:

1) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań
kontrolnych;

2) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.

<Art. 85a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>
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USTAWA z dnia 20 października 1994 r. O SPECJALNYCH STREFACH

EKONOMICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746)

Art. 19.
1. Zezwolenie wygasa z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa.
2. (uchylony).
3. Zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w

zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:
1) zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał

zezwolenie, lub
2) rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
3) nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w

terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw
gospodarki.

4.  Minister właściwy do spraw gospodarki może, na wniosek przedsiębiorcy, po
zasięgnięciu opinii zarządzającego strefą, zmienić zezwolenie, przy czym zmiana nie
może:

1) dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia, określonego w zezwoleniu w dniu jego
udzielenia, o więcej niż 20 %;

2) skutkować zwiększeniem pomocy publicznej;
3) dotyczyć spełnienia wymagań odnoszących się do inwestycji realizowanej na

gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż
wymienione w art. 5 ust. 1.

5. Na wniosek przedsiębiorcy minister właściwy do spraw gospodarki stwierdza, w drodze
decyzji, wygaśnięcie zezwolenia.

<Art. 19a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 16, stosuje
się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. O STATYSTYCE PUBLICZNEJ (Dz. U. Nr 88, poz.

439, z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) statystyka publiczna - system zbierania danych statystycznych, gromadzenia,
przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania
i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych
statystycznych,
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2) badania statystyczne - zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych
statystycznych oraz ogłaszanie i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń,
opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,

3)  podstawowe wielkości i wskaźniki - wielkości i wskaźniki, do których ogłaszania
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest zobowiązany każdorazowo na
podstawie odrębnych przepisów,

4)  zbieranie danych statystycznych - uzyskiwanie odpowiedzi na pytania zawarte w
formularzach, kwestionariuszach i ankietach statystycznych oraz informacji na
innych nośnikach, dotyczące działalności podmiotów gospodarki narodowej lub
wybranych dziedzin tej działalności oraz życia i sytuacji osób fizycznych lub
wybranych jej aspektów - bezpośrednio od tych podmiotów i osób albo z systemów
informacyjnych administracji publicznej, w których tego rodzaju dane zostały
legalnie zgromadzone,

5) gromadzenie danych statystycznych - zebranie przez prowadzącego badanie
statystyczne w określonym czasie i miejscu danych statystycznych, o których mowa
w pkt 4,

6)  opracowywanie danych statystycznych - tworzenie zbiorów danych ze
zgromadzonych danych statystycznych, z odłączeniem lub zakodowaniem informacji
pozwalających na zidentyfikowanie konkretnego podmiotu gospodarki narodowej
albo osoby fizycznej, a następnie dokonywanie na podstawie tych zbiorów obliczeń,
opracowań i analiz,

7) program badań statystycznych statystyki publicznej - uchwalony przez Radę
Ministrów, w trybie określonym w rozdziale 2, wykaz ustalający zakres tematyczny,
przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych i związane z nimi obowiązki,

8) operat do badań statystycznych - wykaz wybranych, według określonych cech, osób
prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób
fizycznych będących podmiotem obserwacji statystycznej wraz z ich identyfikacją
adresową.

9)  dane jednostkowe - dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną
lub dane indywidualne dające się powiązać z podmiotem gospodarki narodowej albo
inną osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej,

10)  służby statystyki publicznej - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz
podlegli mu dyrektorzy urzędów statystycznych i inne jednostki statystyki tworzone
w trybie określonym w rozdziale 3,

[11) podmiot gospodarki narodowej - osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą
osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,]

<11) podmiot gospodarki narodowej – osobę prawną, jednostkę organizacyjną
niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą,>

12) urzędowe rejestry - prowadzone na podstawie ustaw lub przepisów wydanych w
wykonaniu ustaw przez sądy i organy administracji publicznej rejestry i ewidencje
zawierające informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej i osobach fizycznych oraz ich działalności, a także o
innych zjawiskach, zdarzeniach i obiektach, a w szczególności rejestry: sądowe,
ubezpieczeń społecznych, podatników, podmiotów gospodarki narodowej, podziału
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terytorialnego kraju oraz ewidencji: ludności, działalności gospodarczej, udzielonych
zezwoleń i koncesji, gruntów, budynków, budowli i obiektów infrastruktury,

13)  systemy informacyjne administracji publicznej - systemy zbierania, gromadzenia i
przetwarzania informacji przez organy administracji rządowej oraz jednostek
samorządu terytorialnego, inne instytucje rządowe, organy rejestrowe i Narodowy
Bank Polski, prowadzone w oparciu o przepisy kompetencyjne lub inne akty prawne
związane bezpośrednio z wykonywaniem przez nie zadań statutowych,

14) standardy klasyfikacyjne - wprowadzone na podstawie ustawy klasyfikacje,
nomenklatury i definicje podstawowych kategorii.

Art. 41.
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi krajowe rejestry urzędowe:

1) podmiotów gospodarki narodowej,
2) podziału terytorialnego kraju.

2. Zadania określone w ust. 1 są wykonywane przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w ramach odrębnego od statystyki publicznej systemu informacyjnego
administracji publicznej.

[3. Zbierane i gromadzone w krajowych rejestrach urzędowych informacje nie są danymi
statystycznymi w rozumieniu ustawy i z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 42
ust. 1 pkt 7, nie podlegają rygorom poufności i tajemnicy statystycznej.]

<3. Zbierane i gromadzone w krajowych rejestrach urzędowych informacje nie są
danymi statystycznymi w rozumieniu ustawy i, z wyjątkiem informacji, o których
mowa w art. 42 ust. 3 pkt 7 i 8, nie podlegają rygorom poufności i tajemnicy
statystycznej.>

[Art. 42.
1.  W rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, zwanym dalej "rejestrem podmiotów", są

ujmowane następujące informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie tej działalności:

1) nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i
identyfikator systemu ewidencji ludności,

2) (skreślony),
3) forma prawna i forma własności,
4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
5) data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności,
6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany

przez ten organ numer,
7) liczba pracujących oraz w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i

użytków rolnych,
8) o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i pkt 4-7.
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1a.  Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu
zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest
działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie tej działalności, mają
obowiązek wypełniania i składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz
informowania o zachodzących zmianach w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-6.

3.  (skreślony)
4.  Podmioty określone w ust. 2 są zobowiązane do składania w urzędzie statystycznym

województwa, na terenie którego mają siedzibę, a w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą miejsce zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru
podmiotów wraz z wypisem (wyciągiem, zaświadczeniem) potwierdzającym ich powstanie
lub podjęcie działalności, wniosku o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosku o
skreślenie - w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub
skreślenie, z zastrzeżeniem ust. 5a.

5.  (skreślony).
5a.  Przedsiębiorca podejmujący działalność może złożyć wniosek o wpis do rejestru

podmiotów jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym odpowiednio sądzie
rejestrowym lub organie ewidencyjnym.

6. Wpis do rejestru podmiotów indywidualnych gospodarstw rolnych następuje na podstawie
wykazów tych gospodarstw przekazywanych urzędom statystycznym właściwym dla
miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na podstawie odrębnej ustawy.

7. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu wymienionych w
ust. 1, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, z jednoczesnym nadaniem
niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.

8.  (skreślony).
9.  (skreślony).]

<Art. 42.
1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

„rejestrem podmiotów”, obejmuje:
1) osoby prawne,
2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

2. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się osobę fizyczną
będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i inną
osobę prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz
osobę prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne.

3. Wpisowi do rejestru podmiotów podlegają następujące informacje o podmiotach
wymienionych w ust. 1 w zakresie prowadzonej przez nie działalności:

1) nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce
zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki
posiada,
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2) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada,
3) forma prawna i forma własności,
4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
5) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia

działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo
skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,

6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji)
i nadany przez ten organ numer,

7) przewidywana liczba pracujących,
8) w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,
9) o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4-8.

Dodatkowo w rejestrze podmiotów ujmuje się informacje o numerze telefonu i faksu
siedziby, adresie poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie
posiada i poda je do rejestru podmiotów.

4. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w
miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego
prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania i składania
wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących
zmianach w zakresie danych określonych w ust. 3 pkt 1-6.

6. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, podmioty określone w ust. 1 są zobowiązane do
składania w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego mają siedzibę
albo adres zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę
cech objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie – w ciągu 14 dni od zaistnienia
okoliczności uzasadniających wpis.

7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz wniosku o zmianę cech
objętych wpisem dla:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – następuje na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej,

2) przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego –
następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 2007 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 oraz z 2008 r.
Nr 141, poz. 888).

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem,
niebędących przedmiotem wpisu w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji
działalności gospodarczej.

9. Aktualizacja rejestru podmiotów w zakresie indywidualnych gospodarstw rolnych
może nastąpić na podstawie wykazów tych gospodarstw przekazywanych urzędom
statystycznym właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na
podstawie odrębnej ustawy.

10. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu
wymienionych w ust. 3, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, z
jednoczesnym nadaniem niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.>
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Art. 43.
1.  Urzędy statystyczne wydają wpisanym do rejestru podmiotów osobom prawnym,

jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym
prowadzącym działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom
lokalnym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.

<1a. Urzędy statystyczne są obowiązane przekazać w terminie 3 dni roboczych
informację o numerze REGON nadanym przedsiębiorcy rozpoczynającemu
działalność gospodarczą właściwej jednostce terenowej Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych wraz z numerem PESEL.>

2. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów i nadanym numerze
identyfikacyjnym indywidualnemu gospodarstwu rolnemu następuje na wniosek
prowadzącego gospodarstwo.

[3. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru podmiotów w kontaktach urzędowych i
związanych z obrotem gospodarczym są obowiązane do posługiwania się
zaświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, i podawania numeru identyfikacyjnego w
pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.]

4.  (skreślony).

Art. 44.
1.  Organy prowadzące urzędowe rejestry, z wyjątkiem rejestrów sądowych, i systemy

informacyjne administracji publicznej zawierające dane o poszczególnych podmiotach są
obowiązane do wpisywania numeru identyfikacyjnego podmiotu nadanego w rejestrze
podmiotów, posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji oraz stosowania
jednolitych oznaczeń kodowych opisu podstawowych cech podmiotu, kodowanych
według standardów klasyfikacyjnych.

2. Urzędy statystyczne udostępniają nieodpłatnie:
1) organom prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji

publicznej, o których mowa w ust. 1, okresowo wykazy podmiotów wpisanych do
rejestru podmiotów wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym
opisem informacji objętych rejestrem,

2)  organom administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, innym
instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi
Polskiemu, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych, na ich pisemny wniosek, wyciągi z rejestru podmiotów

- w uzgodnionym zakresie, niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych
organów.

[3. Udostępniane w trybie ust. 2 informacje nie mogą obejmować danych, o których mowa w
art. 42 ust. 1 pkt 7.]

<3. Udostępniane w trybie ust. 2 informacje nie mogą obejmować danych, o których
mowa w art. 42 ust. 3 pkt 7 i 8.>

Art. 45.
[1.  W zakresie informacji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 i 3-6 (z wyłączeniem

identyfikatora systemu ewidencji ludności oraz miejsca zamieszkania osoby fizycznej
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prowadzącej działalność gospodarczą), oraz numeru identyfikacyjnego rejestr
podmiotów jest jawny i dostępny dla osób trzecich w formach określonych w ust. 2 i 3.]

<1. W zakresie informacji, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1-6 i 9, z wyłączeniem
identyfikatora systemu ewidencji ludności PESEL i adresu zamieszkania osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile nie jest adresem prowadzenia
działalności, oraz numeru identyfikacyjnego, rejestr podmiotów jest jawny i
dostępny dla osób trzecich w formach określonych w ust. 2 i 3 oraz w art. 45a.
Dodatkowo udostępniane są dane dotyczące numeru telefonu i faksu siedziby,
adresu poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot je poda do
rejestru.>

2. Główny Urząd Statystyczny wydaje okresowo katalogi wybranych grup podmiotów
wpisanych do rejestru podmiotów.

3. Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne udostępniają na indywidualne
odpłatne zamówienia wyciągi z rejestru podmiotów.

4. Katalogi i wyciągi, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być wydawane drukiem lub w
innej formie z wykorzystaniem dostępnych środków techniki.

<Art. 45a.
Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane, o których mowa w art. 45 ust. 1, na stronie
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.>

Art. 62.
1.  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zakończy prace i zorganizuje prowadzenie

rejestru podmiotów gospodarki narodowej według zasad określonych w art. 41-46 nie
później niż do dnia 31 grudnia 1997 r.

2. Do dnia 31 grudnia 1997 r. funkcje rejestru podmiotów spełnia prowadzony w oparciu o
art. 12 ust. 2 i 3 ustawy powołanej w art. 60 system kodowania podmiotów
statystycznymi numerami identyfikacyjnymi REGON, zwany dalej "rejestrem REGON".

3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie posiadające w dniu wejścia w życie
ustawy numeru identyfikacyjnego REGON, są obowiązane do złożenia w urzędach
statystycznych właściwych dla ich siedziby, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, wniosku o nadanie tego numeru im i ich jednostkom
wyodrębnionym. Urzędy statystyczne wprowadzą zgłaszające się podmioty do rejestru
REGON i wydadzą, w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o
nadanym numerze identyfikacyjnym.

4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek zgłaszania do rejestru REGON
bezpośrednio w urzędzie statystycznym  województwa, na którego terenie mają siedzibę,
odpowiednio: wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego - w ciągu 14 dni od dnia
powstania podmiotu, wniosku o zmianę cech objętych rejestrem - w ciągu 14 dni od
zaistnienia zmiany oraz wniosku o skreślenie z rejestru - z dniem zaprzestania
działalności.

5.  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wprowadzi, z urzędu, do rejestru REGON
indywidualne gospodarstwa rolne sukcesywnie, nie później niż do dnia 31 grudnia 1997
r.
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6. Przepisy regulujące funkcjonowanie rejestru REGON, wydane na podstawie ustawy o
statystyce państwowej ze zmianami określonymi w ust. 2, 4, 5 i 7, zachowują moc do
czasu zakończenia prac nad utworzeniem rejestru podmiotów.

[7. Przepisy art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 2 oraz art. 45 stosuje się odpowiednio do rejestru
REGON.]

<7. Przepisy art. 44 ust. 2 oraz art. 45 stosuje się odpowiednio od rejestru REGON.>

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI

PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych

dokonują naczelnicy urzędów skarbowych.
1a. Postępowanie w sprawie nadania NIP jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), z tym że
w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu NIP nie stosuje się art. 249 i
art. 338.

1b. W przypadku umorzenia, na podstawie art. 338 § 1 Ordynacji podatkowej, postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu NIP, postępowanie to wznawia się
z urzędu.

2. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego.
<2a. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą decyzję,

o której mowa w ust. 2, wydaje się w terminie 3 dni roboczych. Decyzja zawiera
numer PESEL, o ile osoba fizyczna taki posiada.>

3. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne
cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.

Art. 5.
1. Podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia

identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę
opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje
prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców,
datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres
miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i
numer dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL.

3. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w
szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres
siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer
nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania
dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według
obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:
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1) w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych
jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące
jednostki macierzystej;

2) w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz
komandytowo-akcyjnych - dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany
poszczególnym wspólnikom;

3) w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących
w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wykonujących działalność gospodarczą zawiera
również informacje dotyczące tej działalności.

4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub
kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną
urzędowo kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia
pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia
dołącza się oryginał pełnomocnictwa.

[4b. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dołączają do zgłoszenia
identyfikacyjnego uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów
potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności: odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego, umowy spółki, dokumentu potwierdzającego uprawnienie do
korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, zaświadczenia o
numerze identyfikacyjnym REGON, z zastrzeżeniem art. 5a ust. 2. Upoważniony
pracownik przyjmujący zgłoszenie poświadcza zgodność przedstawionych odpisów tych
dokumentów lub w uzasadnionych przypadkach może sporządzić taki odpis, oryginały zaś
zwraca zgłaszającemu za pokwitowaniem na odpisach.]

[5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi
wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych.]

<5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę kompletność
przekazywanych danych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy
zgłoszeń identyfikacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących
przedsiębiorcami.>

<5a. Do osób fizycznych składających wniosek o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej stosuje się zgłoszenie według wzoru określonego na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej, uwzględniającego zakres danych objętych
zgłoszeniem identyfikacyjnym określonym na podstawie ust. 5.>

[6. Przepisy ust. 1-4 oraz ust. 4a i 4b stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz
płatników składek ubezpieczeniowych.]

<6. Przepisy ust. 1-4 oraz ust. 4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz
płatników składek ubezpieczeniowych.>

Art. 5a.
[1.  Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą:

1) niebędący osobami fizycznymi - wraz z wnioskiem o wpis do rejestru
przedsiębiorców mogą złożyć zgłoszenie identyfikacyjne, chyba że posiadają już NIP;

2) będący osobami fizycznymi - wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej mogą złożyć zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne.
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2. W przypadku określonym w ust. 1 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są
obowiązani dokonać zgodnie z art. 9 zgłoszenia aktualizacyjnego z podaniem w
szczególności wykazu rachunków bankowych oraz złożeniem uwierzytelnionej lub
urzędowo poświadczonej kopii zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.]

<1. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do
rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej składają
zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne.

2. W przypadku określonym w ust. 1 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą,
zgodnie z art. 9, są obowiązani dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu
uzupełnienia danych, w szczególności wykazu rachunków bankowych.>

<3. Naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany przekazać informację zwrotną
o NIP nadanym przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą
niezwłocznie po nadaniu sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców albo
organowi prowadzącemu ewidencję działalności gospodarczej.>

Art. 9.
1. Podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem

identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4:

[1) wymienieni w art. 6 ust. 1 - nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiła zmiana danych;]

<1) wymienieni w art. 6 ust. 1 – nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym
nastąpiła zmiana danych;>

<1a) przedsiębiorcy – nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła
zmiana danych;>

2) wymienieni w art. 6 ust. 2-7 - nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym
nastąpiła zmiana danych, z zastrzeżeniem ust. 1a;

3) wymienieni w art. 6 ust. 8 - wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym
deklaracji podatkowej lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym
wpłaty podatku.

1a. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których płatnikiem jest organ
emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem
tego płatnika. Płatnik jest obowiązany przekazać zgłoszenie naczelnikowi urzędu
skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika
tego zgłoszenia.

1b. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności
gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania
dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem
organu wydającego dowód osobisty. Organ ten obowiązany jest do poinformowania
podatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego oraz do przekazania
zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni
od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.

2.  Obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego przez podatników, o których mowa w
art. 6 ust. 1, występuje również w przypadku, gdy podatnikom tym, w wyniku utraty
prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług lub rezygnacji z tego prawa,
zmieniła się właściwość naczelnika urzędu skarbowego; w tym przypadku zgłoszenia
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aktualizacyjnego dokonuje się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach
podatku od towarów i usług, wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art.
96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących podatkowych grup kapitałowych
dokonuje wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę. Obowiązek ten jest
niezależny od obowiązku aktualizacji danych, który ciąży na każdej ze spółek
wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.

4. Płatnicy podatków, niepodlegający obowiązkowi aktualizacji danych ewidencyjnych jako
podatnicy, dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego nie później niż w - następującym
bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia powodującego obowiązek aktualizacji - terminie
przekazania do organu podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej, do składania której
obowiązani są płatnicy podatków.

5. Do płatników składek ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio tryb aktualizacji
danych określony w ust. 1 pkt 1.

6. Do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się odpowiednio:
[1) przepisy art. 5 ust. 4a i 4b;
2) wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych ustalone na podstawie art. 5 ust. 5.]
<1) przepisy art. 5 ust. 4a;
2) wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych ustalone na podstawie art. 5 ust. 5

albo wnioski określone na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.>

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W

GMINACH (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042)

Art. 8b.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest uprawniony do kontroli działalności

gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z
udzielonym zezwoleniem.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

3. Osoby upoważnione do dokonania kontroli są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren przedsiębiorcy w dniach i godzinach, w których jest lub powinna

być wykonywana działalność objęta zezwoleniem;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych

nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem
kontroli.

[4. Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionej do
reprezentowania przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania tego
przedsiębiorcy podczas kontroli.]

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić do dokonywania kontroli, o której
mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju



- 52 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

działalności. [Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.] <Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.>

<6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału
5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007
r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Art. 75a.
1. Tablice rejestracyjne może produkować, po uzyskaniu zezwolenia marszałka

województwa, przedsiębiorca, który spełnia następujące wymagania:
1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub

materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek
ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do
wyrobu tablic rejestracyjnych;

3) posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do
ich produkcji z warunkami technicznymi;

4) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne;

5) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;
6) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

2. Za przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne, o którym mowa w ust. 1, uważa
się jednostkę:

1) produkującą tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi;
2) produkującą tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;
3) tłoczącą numery rejestracyjne;
4) produkującą lub sprowadzającą z zagranicy, określone przez ministra właściwego do

spraw transportu, w drodze rozporządzenia, materiały służące do produkcji tablic
rejestracyjnych.

3. Marszałek województwa wydaje zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych na
wniosek przedsiębiorcy, o ile spełnia on wymagania, o których mowa w ust. 1.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca ubiegający się o jego wydanie załącza:
1) dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą

osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający
tożsamość w przypadku osoby fizycznej;

2) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo
przeciwko dokumentom:
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a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
b) osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości

prawnej jednostki organizacyjnej;
3) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);
4) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

5. Marszałek województwa odmawia wydania zezwolenia w przypadku, gdy przedsiębiorca
nie spełnia wymagań określonych w ust. 1.

6. Tablice rejestracyjne produkowane są wyłącznie na zamówienie:
1) organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów - z wytłoczonymi numerami

rejestracyjnymi;
2) przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 - bez wytłoczonych numerów

rejestracyjnych.
7. Materiały, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są produkowane lub sprowadzane z zagranicy

na zamówienie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, lub
ubiegającego się o jego wydanie.

8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, prowadzi ewidencje:
1)   materiałów do produkcji tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 4;
2)   wyprodukowanych tablic rejestracyjnych;
3)   sprzedanych tablic rejestracyjnych.

9. Marszałek województwa cofa zezwolenie, jeżeli przedsiębiorca przestaje spełniać co
najmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 1, lub narusza przepisy w zakresie
produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych.

10. W przypadku cofnięcia zezwolenia do produkcji tablic rejestracyjnych, ponowne
zezwolenie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym
decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

<11. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału
5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007
r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

Art. 83b.
1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.
2. W ramach wykonywanego nadzoru starosta:

1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:
a)  zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3,
b)  prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
c)  prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;

2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli
pojazdów;

3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem
faktycznym,
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b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę
terminie,

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

3. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi
Transportowego Dozoru Technicznego.

[4. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących
stację kontroli pojazdów, ponowny wpis do rejestru działalności regulowanej w tym
zakresie może nastąpić jedynie na zasadach i w terminie określonym w art. 72 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.]

<Art. 83c.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.>

Art. 124b.
1. Marszałek województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań psychologicznych.
2. W ramach sprawowanego nadzoru marszałek województwa:

1) prowadzi kontrolę w zakresie:
a)  zasad i metodyki prowadzonych badań,
b)  wymaganej i prowadzonej dokumentacji,
c)  wydawanych orzeczeń,
d)  warunków lokalowych;

2) w przypadku ustalenia naruszeń warunków wykonywania działalności, może
wyznaczyć termin ich usunięcia.

3. Marszałek województwa wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę
pracowni psychologicznej, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej,
jeżeli przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 124a ust. 6, niezgodne ze stanem
faktycznym;

2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia pracowni psychologicznej w wyznaczonym przez wojewodę terminie;

3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia pracowni psychologicznej.

3a. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia pracowni psychologicznej jest wydanie orzeczenia psychologicznego
niezgodnego ze stanem faktycznym.

[4. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących
pracownię psychologiczną, ponowny wpis do rejestru działalności regulowanej w tym
zakresie może nastąpić wyłącznie na zasadach i w terminie określonym w art. 72 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.]
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5. Marszałek województwa skreśla psychologa z ewidencji psychologów uprawnionych do
wykonywania badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia
pojazdów mechanicznych w przypadku:

1) śmierci psychologa;
2) gdy psycholog przestał spełniać wymagania określone w art. 124a ust. 2 pkt 1;
3) naruszenia przez niego przepisów, zasad lub metodyki przeprowadzania badań.

<Art. 124c.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.>

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U.

z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888)

Art. 4.
1. Minister Sprawiedliwości utworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,

zwaną dalej "Centralną Informacją", z oddziałami przy sądach rejestrowych.
2. Zadaniem Centralnej Informacji jest:

1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów
spółek, zwanego dalej "katalogiem";

2) udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii
dokumentów z katalogu;

3) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym.
3. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z

Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w formie
papierowej.

3a. Centralna Informacja wydaje z katalogu, drogą elektroniczną, kopie dokumentów, które są
poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych
podmiotu.

4. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów,
wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z
katalogu. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

4a. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach
informatycznych, podstawowe informacje o podmiotach wpisanych do rejestru
przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym również o
organizacjach i podmiotach, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego.

<4b. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach
teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru
przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości. Lista zawiera
następujące dane:

1) nazwę lub firmę;
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2) numer KRS;
3) numer NIP;
4) siedzibę przedsiębiorcy;
5) datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości wraz z określeniem sposobu

prowadzenia postępowania upadłościowego;
6) sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość;
7) datę oraz sposób zakończenia postępowania upadłościowego.>

5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).

Art. 19b.
[1. W przypadku gdy wnioskodawca wraz z wnioskiem o pierwszy wpis do rejestru

przedsiębiorców składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne, o którym mowa w
ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.), sąd rejestrowy przesyła z
urzędu powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego
przedsiębiorca ma siedzibę, zaś zgłoszenie identyfikacyjne do wskazanego przez
przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i
zaświadczeniem o dokonaniu wpisu - niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od
dnia dokonania wpisu.]

<1. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców
wnioskodawca składa:

1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych;

3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia
13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) wraz ze wskazaniem
właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.>

<1a. Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu,
odpowiednio do:

1) urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma
siedzibę, oraz

2) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego
– wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

1b. Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy
przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych do wskazanego przez przedsiębiorcę oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

1c. Przepisów ust. 1-1b nie stosuje się, gdy:
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1) wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej; w takim przypadku
wnioskodawca wysyła wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1,
samodzielnie, drogą elektroniczną;

2) zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców.>
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru

przedsiębiorców wnioskodawca dołącza w szczególności umowę spółki oraz dokument
potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których
znajduje się jego siedziba.

3. Sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki,
dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w
których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę wraz z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.

Art. 20c.
[1. Wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego w dziale 6 rejestru
przedsiębiorców danych zawartych w informacji, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z późn. zm.). Wpis do rejestru obejmuje w szczególności datę rozpoczęcia
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

2. Wpis do Rejestru informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego w dziale 6 rejestru
przedsiębiorców danych zawartych w informacji, o której mowa w art. 27b ust. 2 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wpis obejmuje w
szczególności datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.]

<1. Wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
polega na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców daty rozpoczęcia
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

2. Wpis do Rejestru informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
polega na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców daty wznowienia
wykonywania działalności gospodarczej.>

3. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz
wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest
zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków
nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 22a.
[1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz

wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o
których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej, powinien zawierać w szczególności:

1) firmę lub nazwę przedsiębiorcy;
2) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
3) numer NIP;
4) siedzibę i adres;
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5) numer w rejestrze przedsiębiorców.]
<1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej powinien zawierać:

1) nazwę lub firmę;
2) numer KRS;
3) numer NIP;
4) siedzibę i adres przedsiębiorcy;
5) datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo
6) datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.>

2. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O OCHRONIE ZWIERZĄT (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,

poz. 1002, z późn. zm.)

Art. 34a.
1. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie

zwierząt.
2. W zakresie wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, pracownicy Inspekcji

Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone przez organy tej Inspekcji posiadają uprawnienia
określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33,
poz. 287, z późn. zm.).

3. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą
współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w ust.
1.

4. (uchylony).
<5. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału

5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007
r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.)

[Art. 204a.
1. Organ nadzoru może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę działalności funduszu,

towarzystwa, depozytariusza, a także osoby trzeciej, której fundusz lub towarzystwo
powierzyły wykonywanie niektórych czynności.

2. Osoba upoważniona przez organ nadzoru ma prawo wstępu do pomieszczeń:
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1) towarzystwa - w celu sprawdzenia, czy działalność towarzystwa lub funduszu jest
zgodna z prawem, statutem towarzystwa lub funduszu lub interesem członków
funduszu;

2) depozytariusza - w celu sprawdzenia, czy jego działalność związana z
przechowywaniem aktywów funduszu jest zgodna z prawem lub z umową o
przechowywanie aktywów funduszu lub interesem członków funduszu;

3) osoby trzeciej, której fundusz lub towarzystwo powierzyły wykonywanie niektórych
czynności - w celu sprawdzenia, czy jej działalność związana z wykonywaniem
niektórych czynności na rzecz funduszu lub towarzystwa jest zgodna z prawem lub
interesem członków funduszu.

3. Osoba przeprowadzająca kontrolę ma prawo:
1) wglądu do wszelkich ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji;
2) żądania sporządzenia oraz wydania kopii tych dokumentów i nośników informacji;
3) żądania udzielenia informacji przez członków władz statutowych i pracowników

kontrolowanych podmiotów lub innych osób związanych z podmiotem
kontrolowanym umową zlecenia, umową o dzieło lub innym stosunkiem prawnym o
podobnym charakterze;

4) żądania zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.
4.  Organ nadzoru w upoważnieniu do prowadzenia kontroli wskazuje pracownika Urzędu

Komisji Nadzoru Finansowego uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz określa
przedmiot i zakres kontroli.

5. Osoba przeprowadzająca kontrolę jest obowiązana z dokonanych czynności sporządzić i
podpisać protokół kontroli. Protokół podpisuje również osoba upoważniona do
reprezentowania podmiotu kontrolowanego.

6. Po podpisaniu protokołu kontroli, organ nadzoru powiadamia pisemnie podmiot
kontrolowany o stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznacza termin do ich usunięcia.
Przepisy art. 204 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli rażących nieprawidłowości, organ nadzoru
może nałożyć na podmiot kontrolowany karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł,
bezpośrednio po ich stwierdzeniu.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania kontroli oraz dokumentowania jej
przebiegu, mając na względzie realizację celów kontroli, o których mowa w ust. 2, oraz
zapewnienie jej szybkości i skuteczności.]

<Art. 204a
1. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności funduszu, towarzystwa,

depozytariusza, a także osoby trzeciej, której fundusz lub towarzystwo powierzyły
wykonywanie niektórych czynności.

2. Osoba upoważniona przez organ nadzoru ma prawo wstępu do pomieszczeń:
1) towarzystwa – w celu sprawdzenia, czy działalność towarzystwa lub funduszu

jest zgodna z prawem, statutem towarzystwa lub funduszu lub interesem
członków funduszu;

2) depozytariusza – w celu sprawdzenia, czy jego działalność związana z
przechowywaniem aktywów funduszu jest zgodna z prawem lub z umową o
przechowywanie aktywów funduszu lub interesem członków funduszu;
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3) osoby trzeciej, której fundusz lub towarzystwo powierzyły wykonywanie
niektórych czynności – w celu sprawdzenia, czy jej działalność związana z
wykonywaniem niektórych czynności na rzecz funduszu lub towarzystwa jest
zgodna z prawem lub interesem członków funduszu.

3. Osoba przeprowadzająca kontrolę ma prawo:
1) wglądu do wszelkich ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji;
2) żądania sporządzenia oraz wydania kopii tych dokumentów i nośników

informacji;
3) żądania udzielenia informacji przez członków władz statutowych, pracowników

kontrolowanego przedsiębiorcy albo podmiotu lub innych osób związanych z
kontrolowanym przedsiębiorcą albo podmiotem umową zlecenia, umową o
dzieło lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze;

4) żądania zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.
4. Czynności kontrolne podejmowane przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru

Finansowego są wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu
upoważnienia wydanego przez organ nadzoru.

5. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch kontrolujących.
6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, 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) wskazanie osoby kierującej kontrolą;
6) firmę przedsiębiorcy albo nazwę podmiotu objętego kontrolą;
7) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
8) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
9) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska

lub funkcji;
10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy albo

podmiotu.
7. Zmiana zakresu przedmiotowego kontroli, terminu oraz pracownika organu

kontroli wymaga wystawienia nowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
przedsiębiorcy. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

8. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli kierujący kontrolą doręcza
kontrolowanemu przedsiębiorcy albo podmiotowi najpóźniej przed podjęciem przez
kontrolujących pierwszych czynności kontrolnych.>

Art. 204b.
[1. Powiadomienie, o którym mowa w art. 204 ust. 3 oraz art. 204a ust. 6, powinno

zawierać:
1) oznaczenie organu nadzoru;
2) datę wydania;
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3) oznaczenie podmiotu, do którego kierowane jest powiadomienie;
4) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin do ich usunięcia;
5) uzasadnienie faktyczne i prawne;
6) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń;
7) pouczenie o treści art. 204 ust. 8;
8)  podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby

upoważnionej do wydania powiadomienia.]
<1. Powiadomienie, o którym mowa w art. 204 ust. 3 oraz art. 204j ust. 1, powinno

zawierać:
1) oznaczenie organu nadzoru;
2) datę wydania;
3) oznaczenie podmiotu, do którego kierowane jest powiadomienie;
4) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin do ich usunięcia;
5) uzasadnienie faktyczne i prawne;
6) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń;
7) pouczenie o treści art. 204 ust. 8;
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby

upoważnionej do wydania powiadomienia.>
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz powiadomienie o rozpatrzeniu zastrzeżeń,

o którym mowa w art. 204 ust. 5, jest czynnością nadzorczą, która nie rozstrzyga co do
istoty jakiejkolwiek sprawy ani nie dotyczy uprawnień lub obowiązków wynikających z
przepisów prawa.

[3. W razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną, o
której mowa w art. 204 ust. 8, sąd administracyjny może wstrzymać jej wykonanie,
również wtedy, jeżeli skarżący uprawdopodobni, iż ocena działalności towarzystwa,
depozytariusza lub osoby trzeciej, której fundusz lub towarzystwo powierzyło
wykonywanie niektórych czynności, zawarta w powiadomieniu, o którym mowa w art.
204 ust. 3 albo art. 204a ust. 6, rażąco narusza prawo.]

<3. W razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną,
o której mowa w art. 204 ust. 8, sąd administracyjny może wstrzymać jej
wykonanie, również wtedy, gdy skarżący uprawdopodobni, iż ocena działalności
towarzystwa, depozytariusza lub osoby trzeciej, której fundusz lub towarzystwo
powierzyło wykonywanie niektórych czynności, zawarta w powiadomieniu, o
którym mowa w art. 204 ust. 3 albo art. 204j ust. 1, rażąco narusza prawo.>

Art. 204c.
Jeżeli towarzystwo lub fundusz prowadzą działalność z naruszeniem prawa, statutu lub
rażącym naruszeniem interesów członków funduszu, organ nadzoru może nałożyć na członka
zarządu towarzystwa emerytalnego, odpowiedzialnego za te naruszenia, karę pieniężną do
wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczonego na
podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary, niezależnie od
innych środków nadzorczych przewidzianych przepisami prawa.
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<Art. 204d.
1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli ustalenia kontroli

mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki albo prawa lub obowiązki jego
małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego
pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Kontrolujący może być wyłączony również w razie stwierdzenia innych przyczyn,
które mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 3, ujawnią się w toku kontroli,
kontrolujący powstrzymuje się od dalszych czynności i zawiadamia o tym
niezwłocznie organ nadzoru.

5. Wyłączony kontrolujący podejmuje jedynie czynności niecierpiące zwłoki ze
względu na interes publiczny lub ważny interes podmiotu kontrolowanego.

6. O wyłączeniu od udziału w kontroli postanawia organ nadzoru z urzędu albo na
wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy albo podmiotu lub na wniosek
kontrolującego.

7. Organ nadzoru, postanawiając o wyłączeniu kontrolującego, uzupełnia skład
kontrolujących. Przepis art. 204a ust. 7 stosuje się odpowiednio.

Art. 204e.
1. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy albo

podmiotu, lub w miejscu wykonywania działalności, w godzinach pracy lub w czasie
faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowanego przedsiębiorcę albo
podmiot.

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego
przedsiębiorcy albo podmiotu, mogą być przeprowadzane również w siedzibie
organu, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

3. Kontrolowany przedsiębiorca albo podmiot zapewnia kontrolującym warunki i
środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności
udostępnia urządzenia techniczne oraz, w miarę możliwości, oddzielne
pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.

4. Kontrolowany przedsiębiorca albo kierownik podmiotu lub upoważniona przez nich
osoba może uczestniczyć w czynnościach, o których mowa w art. 204a ust. 3 pkt 3.

5. W okresie trwania kontroli kontrolowany przedsiębiorca albo podmiot wypełnia
obowiązki, o których mowa w art. 204a ust. 3, w terminach i formach wskazanych
przez kierującego kontrolą lub w jego zastępstwie innego kontrolującego.

Art. 204f.
1. Ustaleń kontroli dokonuje się na podstawie dowodów.
2. Do dowodów zalicza się:

1) dokumenty;
2) dane i informacje umieszczone w systemach informatycznych kontrolowanego

przedsiębiorcy albo podmiotu;
3) informacje udzielone przez osoby, o których mowa w art. 204a ust. 3 pkt 3;
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4) oświadczenia osób trzecich;
5) wyniki oględzin;
6) inne materiały, które mogą przyczynić się do stwierdzenia stanu faktycznego w

zakresie objętym kontrolą.
3. Informacje pisemne sporządzane przez kontrolowanego przedsiębiorcę albo podmiot

na potrzeby przeprowadzanej kontroli powinny być podpisane przez osoby
upoważnione do ich sporządzania. W przypadku odmowy podpisania kontrolujący
sporządza stosowną adnotację.

4. Zgodność z oryginałem odpisów, kserokopii i wyciągów z dokumentów potwierdza
osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy albo
podmiotu.

5. W razie niebezpieczeństwa utraty dowodów kierujący kontrolą lub w jego
zastępstwie inny kontrolujący może wskazać sposób zabezpieczenia dowodów przez
przechowywanie ich w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowanego
przedsiębiorcę albo podmiot w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym
pomieszczeniu.

6. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje kierujący kontrolą lub w jego
zastępstwie inny kontrolujący.

Art. 204g.
1. Osoba przeprowadzająca kontrolę jest obowiązana z dokonanych czynności

sporządzić i podpisać protokół kontroli. Protokół podpisuje kontrolowany
przedsiębiorca albo podmiot, albo osoba upoważniona do ich reprezentowania.

2. Protokół zawiera w szczególności:
1) firmę i adres kontrolowanego przedsiębiorcy albo nazwę i siedzibę

kontrolowanego podmiotu;
2) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolujących;
3) wskazanie osoby kierującej kontrolą;
4) numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
5) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia

oraz udzielających informacji w toku kontroli;
6) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
7) opis dokonanych czynności oraz ustalenia stanu faktycznego;
8) wzmiankę o poinformowaniu podmiotu kontrolowanego o jego prawach i

obowiązkach, przez pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;

9) wykaz załączników z podaniem nazwy każdego załącznika;
10) datę i miejsce sporządzenia protokołu.

Art. 204h.
1. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których

jeden egzemplarz kierujący kontrolą, lub w jego zastępstwie inny kontrolujący,
przekazuje kontrolowanemu przedsiębiorcy albo podmiotowi.

2. Osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy albo
podmiotu potwierdza odbiór protokołu, umieszczając pisemne oświadczenie w
protokole.
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3. Kierujący kontrolą lub w jego zastępstwie inny kontrolujący oraz kontrolowany
przedsiębiorca albo podmiot, albo osoba przez nich upoważniona, parafują każdą
stronę protokołu.

4. Jeżeli kontrolowany przedsiębiorca albo podmiot odmawia lub uchyla się od
odebrania protokołu kontroli, organ nadzoru wzywa pisemnie podmiot
kontrolowany do złożenia oświadczenia o odbiorze protokołu, wyznaczając termin
nie krótszy niż 7 dni na dokonanie tej czynności. W przypadku bezskutecznego
upływu wyznaczonego terminu protokół uważa się za odebrany z upływem
ostatniego dnia tego terminu.

5. Po potwierdzeniu odbioru protokołu kontroli nie dokonuje się w protokole żadnych
poprawek i dopisków.

6. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe prostuje kierujący kontrolą lub w jego
zastępstwie inny kontrolujący, parafując sprostowania. Organ nadzoru o
sprostowaniu oczywistych omyłek informuje pisemnie podmiot kontrolowany.

Art. 204i.
1.W terminie 14 dni od dnia potwierdzenia odbioru protokołu kontroli kontrolowany

przedsiębiorca albo podmiot może zgłosić organowi nadzoru pisemne,
umotywowane zastrzeżenia i uwagi do treści protokołu oraz stanowisko w sprawach
objętych zakresem kontroli.

2. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń organ nadzoru informuje kontrolowanego
przedsiębiorcę albo podmiot w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

Art. 204j.
1. Po podpisaniu protokołu kontroli, organ nadzoru powiadamia pisemnie

kontrolowanego przedsiębiorcę albo podmiot o stwierdzonych nieprawidłowościach
i wyznacza termin do ich usunięcia. Przepisy art. 204 ust. 4-8 stosuje się
odpowiednio.

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli rażących nieprawidłowości, organ
nadzoru może nałożyć na kontrolowanego przedsiębiorcę albo podmiot karę
pieniężną w wysokości do 500.000 zł, bezpośrednio po ich stwierdzeniu.>

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.

665, z późn. zm.)

Art. 133.
1. Celem nadzoru jest zapewnienie:

1) bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
2) zgodności działalności banków z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o Narodowym

Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.
2. Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają w szczególności na:

1) dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności,
jakości aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego banków,
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2) badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania
ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,

3) badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw,
gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów
wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4) badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych,
5) badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 71 i art. 79a, oraz ocenie

procesu identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym
dużych zaangażowań,

6) badaniu przestrzegania przez bank, określonych przez Komisję Nadzoru
Finansowego norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, zarządzania
ryzykiem prowadzonej działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali
działalności banku procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz
sprawozdawania o ryzyku, dopuszczalnego ryzyka w działalności banków,

7) dokonywaniu oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału wewnętrznego.
[3. Czynności kontrolne podejmowane przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru

Finansowego są wykonywane po okazaniu upoważnienia wydanego przez
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz legitymacji służbowej.]

<3. Czynności kontrolne podejmowane przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego są wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu
upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.>

<3a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału
5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.>

4. Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski oraz osoby wykonujące
czynności nadzoru bankowego nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze
zgodnego z przepisami ustaw działania lub zaniechania, które pozostaje w związku ze
sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzorem nad działalnością
banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów instytucji
kredytowych oraz nadzorem wykonywanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12
września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, nad instytucjami pieniądza
elektronicznego i oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z późn. zm.)

Art. 283.
§ 1. Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia

udzielonego przez:
1) naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu

skarbowego - pracownikom tego urzędu;
1a) naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego -

funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu;
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2)  wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub
osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka
województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego - pracownikom
urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego;

3)  ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub osobę zastępującą
ministra właściwego do spraw finansów publicznych - pracownikom urzędu
obsługującego tego ministra.

§ 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera:
1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;

1a) wskazanie podstawy prawnej;
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
3) numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących);
4) oznaczenie kontrolowanego;
5) określenie zakresu kontroli;
6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
7) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub

funkcji;
8) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów

niniejszego działu.
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzględniając
elementy upoważnienia określone w § 2.

<§ 4. Upoważnienie, które nie spełnia wymagań, o których mowa w § 2, nie stanowi
podstawy do przeprowadzenia kontroli.

§ 5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.>

Art. 284.
§ 1.  Wszczęcie kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem § 4 i art. 284a § 1, następuje przez

doręczenie kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, upoważnienia do jej
przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest obowiązany
wskazać osobę, która będzie go reprezentowała w trakcie kontroli, w czasie jego
nieobecności, jeżeli nie wskazał tej osoby w trybie art. 281a.

§ 2. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, upoważnienie doręcza się oraz okazuje legitymację służbową
członkowi zarządu, wspólnikowi, innej osobie upoważnionej do reprezentowania
kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art.
281a.

§ 3.  W razie nieobecności kontrolowanego lub osób, o których mowa w § 2 albo w art.
281a, kontrolujący wzywa kontrolowanego lub osobę wskazaną w trybie art. 281a do
stawienia się w miejscu, w którym można prowadzić czynności kontrolne następnego
dnia po upływie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 4. W przypadku niestawienia się kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art. 281a, w
terminie, o którym mowa w § 3, wszczęcie kontroli następuje w dniu upływu tego
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terminu. Upoważnienie do kontroli doręcza się kontrolowanemu lub osobie, o której
mowa w art. 281a, gdy stawi się w miejscu prowadzenia kontroli.

§ 5. W przypadku gdy poprzez nieobecność kontrolowanego, osoby, o której mowa w art.
281a lub w art. 284 § 1 zdanie drugie i § 2, nie jest możliwe prowadzenie czynności
kontrolnych, a w szczególności nie jest zapewniony dostęp do dokumentów związanych
z przedmiotem kontroli, kontrolę zawiesza się do czasu umożliwienia przeprowadzenia
tych czynności.

<§ 5a. Przepisu § 5 nie stosuje się do kontrolowanego przedsiębiorcy.>
§ 6. Do czasu trwania kontroli nie wlicza się okresu zawieszenia, o którym mowa w § 5.

Art. 284a.
[§ 1.  W przypadku gdy okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, a

w szczególności istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego lub istnieje uzasadnione
prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej
kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art.
284 § 2.

§ 1a.  W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art. 281a, albo
osoby wymienionej w art. 284 § 2, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu
legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego lub innej osobie wykonującej
czynności na rzecz kontrolowanego w miejscu wszczęcia kontroli.]

<§ 1. Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej
kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w
art. 284 § 2, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania
popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub
zabezpieczeniu dowodów jego popełnienia.

§ 1a. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby, o której mowa w art. 281a, albo
osoby wymienionej w art. 284 § 2, kontrola podatkowa może być wszczęta po
okazaniu legitymacji pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za
osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), lub w obecności przywołanego świadka,
którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem
organu przeprowadzającego kontrolę.>

§ 2.  W przypadkach, o którym mowa w § 1 i § 1a, kontrolowanemu lub osobie, o której
mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2, należy bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

[§ 3. Dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem obowiązku, o którym
mowa w § 2, nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym, z zastrzeżeniem § 4.]

<§ 3. Dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem obowiązku, o
którym mowa w § 2, nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym.>

[§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli nie można ustalić danych identyfikujących
kontrolowanego. Upoważnienie doręczane jest po ustaleniu tych danych.]

§ 5.  Organ podatkowy może zawiesić kontrolę podatkową, jeżeli w okresie 30 dni od dnia
jej wszczęcia nie zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego.
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§ 5a.  Zawieszona kontrola podatkowa może być podjęta w każdym czasie, gdy zostaną
ustalone dane identyfikujące kontrolowanego.

§ 5b.  Zawieszona kontrola podatkowa podlega umorzeniu, jeżeli w ciągu 5 lat od dnia
wydania postanowienia o zawieszeniu nie zostaną ustalone dane identyfikujące
kontrolowanego.

<§ 5c. Przepisów § 5-5b nie stosuje się do kontrolowanego przedsiębiorcy.>
§ 6.  Postanowienie o zawieszeniu kontroli oraz postanowienie o umorzeniu kontroli

pozostawia się w aktach sprawy.

Art. 284b.
§ 1. Kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w

terminie wskazanym w upoważnieniu, o którym mowa w art. 283.
[§ 2. O każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu,

o którym mowa w art. 283, kontrolujący obowiązany jest zawiadomić kontrolowanego,
podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin
jej zakończenia.]

<§ 2. O każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w
upoważnieniu, o którym mowa w art. 283, kontrolujący obowiązany jest
zawiadomić na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu
zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia.>

§ 3. Dokumenty dotyczące czynności kontrolnych dokonanych po upływie tego terminu nie
stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym, chyba że został wskazany nowy termin
zakończenia kontroli.

Art. 285.
§ 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez

niego wskazanej, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w
czynnościach kontrolnych. Jeżeli kontrolowanym jest osoba lub jednostka wymieniona
w art. 284 § 2, czynności kontrolnych dokonuje się w obecności osób upoważnionych.

§ 2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych
składane jest na piśmie. W razie odmowy złożenia oświadczenia kontrolujący dokonuje
odpowiedniej adnotacji, dołączając ją do protokołu.

[§ 3. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentujące będą
nieobecne i nie nastąpiło wskazanie osoby upoważnionej w trybie art. 281a lub 284 § 1
zdanie drugie, czynności kontrolne są dokonywane w obecności przywołanego świadka.
Świadkiem, o ile to możliwe, powinien być pracownik kontrolowanego, osoba
wykonująca czynności na rzecz kontrolowanego lub funkcjonariusz publiczny.]

<§ 3. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentujące
będą nieobecne i nie nastąpiło wskazanie osoby upoważnionej w trybie art. 281a
lub art. 284 § 1 zdanie drugie, czynności kontrolne mogą być wykonywane w
obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany 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.>
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Art. 291a.
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia współpracy

oraz podniesienia efektywności kontroli, może zawierać z obcymi władzami
porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie koordynacji czasu wszczynania i
zakresu przeprowadzanych kontroli.

§ 2. Porozumienia, o których mowa w § 1, mogą przewidywać obecność przedstawicieli
obcej władzy w toku czynności kontrolnych.

<Art. 291c.
Do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej.>

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

Art. 36a.
1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności

gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez osoby
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jest dobrowolne. Przedsiębiorca w
okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia
chorobowego i wypadkowego.

[2. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne w zakresie
ubezpieczeń społecznych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia
wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.]

<2. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku
ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie
wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia
wykonywania działalności gospodarczej.>

3. Za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca
niezatrudniający pracowników nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej
oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przewidzianych w niniejszej ustawie.

4. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nie wymaga ponownego zgłoszenia
do ubezpieczenia.

Art. 43.
[1. Płatnicy składek są zobowiązani do złożenia druku - zgłoszenie płatnika składek w

Zakładzie w terminie 7 dni od:
1) daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego

uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby;
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2) daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla
ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne
ubezpieczenie albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.]

<1. Płatnicy składek, z zastrzeżeniem ust. 5a, są zobowiązani do złożenia druku-
zgłoszenie płatnika składek w Zakładzie w terminie 7 dni od:

1) daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego
uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej
osoby;

2) daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla
ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne
ubezpieczenia, albo na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących.>

2. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10, oraz osoby podlegające dobrowolnie
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 6
ust. 1 pkt 5, wyłącznie zobowiązane do opłacania składek na własne ubezpieczenia,
dokonują zgłoszenia płatnika składek łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczeń
społecznych.

[3.  Płatnik składek jest obowiązany złożyć druk - zgłoszenie płatnika składek, o którym
mowa w ust. 1, w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie
wydruku z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, we wskazanej przez
Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu.]

<3. Płatnik składek jest obowiązany złożyć druk-zgłoszenie płatnika składek, o którym
mowa w ust. 1, według ustalonego wzoru we wskazanej przez Zakład jednostce
organizacyjnej Zakładu.>

[3a. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, płatnik składek jest zobowiązany dołączyć kopie
decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego
o nadaniu aktualnego numeru REGON.]

4. Zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej zawiera w szczególności następujące dane:
numery NIP i REGON, a w razie gdy płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub
jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, rodzaj i numer
uprawnienia, na podstawie którego prowadzona jest pozarolnicza działalność, nazwę
organu wydającego uprawnienie oraz datę jego wydania, nazwę skróconą firmy, pod
którą prowadzona jest pozarolnicza działalność, datę powstania obowiązku opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres siedziby, adres
zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres siedziby, adres do korespondencji, adres
prowadzenia działalności.

5. Zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej zawiera w szczególności następujące dane: numery NIP i REGON,
nazwę skróconą płatnika, nazwę zgodną z aktem prawnym konstytuującym płatnika,
nazwę organu założycielskiego płatnika, występowanie obowiązku wpisu do rejestru lub
ewidencji, nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego, datę i numer wpisu do rejestru
lub ewidencji, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
wykaz rachunków bankowych, adres siedziby i adres do korespondencji, adres
prowadzenia działalności.

<5a. Zgłoszenie płatnika składek będącego osobą fizyczną rozpoczynającą wykonywanie
działalności gospodarczej następuje na podstawie przepisów o działalności
gospodarczej.>
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6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. (uchylony).

Art. 45.
<1.> Na koncie płatnika składek:

1) ewidencjonuje się dane identyfikacyjne, numery NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi
składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i
numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwy i numery rachunków bankowych
płatnika, dane informacyjne płatnika składek, w tym szczególną formę prawną
według krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), numer według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), numer
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wszelkie inne dane konieczne
do obsługi konta, a w szczególności dla celów rozliczania należności z tytułu składek
oraz dla celów prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w tym informacje
dotyczące wspólników spółek cywilnych, jawnych i komandytowych, w zakresie
rejestrowanym w Krajowej Ewidencji Podatników;

2) prowadzone są rozliczenia należnych składek, wypłacanych przez płatnika zasiłków
oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających zaliczeniu na poczet
składek oraz innych składek pobieranych przez Zakład;

3) ewidencjonuje się dane niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych
odrębnymi przepisami.

<2. Zakład ma prawo uzupełniać dane na koncie płatnika składek o numery NIP
i REGON.>

Art. 92.
1. Inspektor kontroli Zakładu podlega wyłączeniu z udziału w kontroli w razie stwierdzenia

okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność w jego postępowaniu.
2. Inspektor kontroli Zakładu jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które

uzyskał w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obowiązek zachowania
tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia na stanowisku inspektora kontroli
Zakładu.

<Art. 92a.
Do kontroli płatnika składek będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 24 lipca 1999 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641,

z późn. zm.)

Art. 1.
1. Tworzy się jednolitą umundurowaną Służbę Celną w celu zapewnienia zgodności z

prawem przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej oraz wywozu
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towarów z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, a także wykonywania obowiązków
określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego.

2. Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej państwa w części dotyczącej
przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z
przepisów odrębnych, a w szczególności:

1) kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych
z przywozem i wywozem towarów;

2) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego;
3) wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i

wywozem towarów;
3a) wymiar i pobór podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów;
3b) kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego;
3c) pobór opłaty paliwowej;
3d) współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
3e) wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących

statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi
Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT);

4) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń
skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem
towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami;

5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń
związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz
ochrony własności intelektualnej, a także przestępstw i wykroczeń związanych z
wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru
celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak:
odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze,
środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiały
wybuchowe i technologie objęte kontrolą międzynarodową;

5a)  kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia
działalności przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy
zarobkowej cudzoziemcom;

6) współpraca z organami celnymi innych państw oraz organizacjami
międzynarodowymi;

7) (uchylony);
8) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
2a.  Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 1 ust. 2 wykonuje się,

podejmując czynności kontrolne i prowadząc postępowanie przygotowawcze zgodnie z
przepisami Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego skarbowego.

3. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy celnych określa niniejsza ustawa.
4. W jednostkach organizacyjnych Służby Celnej mogą być zatrudniani pracownicy

administracyjni. Do pracowników tych stosuje się przepisy ustawy o służbie cywilnej,
chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

5. W jednostkach organizacyjnych Służby Celnej mogą być zatrudniani inni pracownicy niż
określeni w ust. 4, do których stosuje się ustawę z dnia 16 września 1982 r. o
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pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.), w
zakresie określonym w jej art. 46.

6. (uchylony).
7. Urzędem w rozumieniu rozdziałów 2-13 ustawy jest izba celna wraz z podległymi

jednostkami organizacyjnymi.
8. Kierownikiem urzędu w rozumieniu niniejszej ustawy jest dyrektor izby celnej.

8a. Uprawnienia kierownika urzędu określone w niniejszej ustawie wobec funkcjonariuszy
celnych pełniących służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
finansów publicznych przysługują Szefowi Służby Celnej.

9. W sprawach związanych z pełnieniem służby oraz zatrudnieniem w jednostkach
organizacyjnych służby celnej właściwym do podejmowania rozstrzygnięć jest kierownik
urzędu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

<10. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału
5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007
r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

[Art. 6za.
1. Czynności kontroli celnej, wykonywane poza urzędem celnym albo miejscem

wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, są prowadzone po uzyskaniu pisemnego
upoważnienia organu celnego. Upoważnienie powinno określać zakres kontroli celnej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 6zb.
1. Funkcjonariusz celny lub pracownik organu celnego, zwani dalej "kontrolującym", są

obowiązani okazać kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz
legitymację służbową lub dowód osobisty, jeżeli kontrolujący nie ma obowiązku
posiadania legitymacji.

2. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, upoważnienie oraz legitymacja służbowa okazywane są członkom
zarządu, wspólnikowi lub innej osobie upoważnionej do reprezentowania lub
prowadzenia spraw kontrolowanego.

3. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 1 i 2, upoważnienie oraz legitymacja
służbowa okazywane są pracownikowi lub osobie czynnej w miejscu wszczęcia kontroli
celnej.

4. Okazanie upoważnienia osobom, o których mowa w ust. 1-3, jest równoznaczne z
zawiadomieniem o rozpoczęciu kontroli celnej.

5. Kopię upoważnienia pozostawia się kontrolowanemu.
6. Kontrolujący może wchodzić na grunt oraz do budynków, lokalu lub innych pomieszczeń.

Art. 6zc.
1. Czynności kontroli celnej dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez

niego wskazanej, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w
czynnościach kontroli celnej. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, czynności kontroli celnej dokonuje
się w obecności osób upoważnionych.
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2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach kontroli celnej składane
jest na piśmie. W razie odmowy złożenia oświadczenia kontrolujący dokonuje
odpowiedniej adnotacji, dołączając ją do akt sprawy.

3. W wypadku nieobecności kontrolowanego lub osób wymienionych w art. 6zb ust. 2
czynności kontroli celnej dokonywane są w obecności przywołanego świadka, chyba że
spełnienie tego warunku uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało wykonywanie
czynności kontroli celnej. Świadek nie musi być obecny przy czynnościach kontroli celnej
dotyczących przeprowadzenia dowodu z ksiąg, ewidencji, zapisków lub innych
dokumentów.

4. Z czynności kontroli celnej dokonywanych podczas nieobecności kontrolowanego lub
osób wymienionych w art. 6zb ust. 2 sporządza się protokół, który niezwłocznie doręcza
się kontrolowanemu.]

<Art. 6za.
1. Kontrola w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu

zamieszkania podmiotu podlegającego kontroli wykonywana jest po doręczeniu
upoważnienia organu Służby Celnej do przeprowadzenia kontroli oraz okazaniu
legitymacji służbowej, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

2. Kontrole:
1) na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, na morskich wodach

wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych,
2) sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i

obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z
późn. zm.))

– są wykonywane na podstawie okazywanych przez funkcjonariusza legitymacji
służbowej oraz imiennego upoważnienia do wykonywania kontroli. W przypadku
gdy kontrole wykonuje umundurowany funkcjonariusz, legitymacja służbowa
i upoważnienie okazywane są na żądanie podmiotu podlegającego kontroli.

3. Czynności kontrolne w urzędzie celnym, miejscu wyznaczonym lub uznanym przez
organ celny są wykonywane przez umundurowanego funkcjonariusza
wyposażonego w znak identyfikacji osobistej.

4. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej 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 naturalnego.

5. W przypadku kontroli w miejscach określonych w ust. 2 pkt 2 i ust. 4, gdy
kontrolowany jest przedsiębiorcą, który wskazał adres do doręczeń w kraju,
upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się w terminie 3 dni od dnia
podjęcia kontroli. W przypadku braku adresu lub gdy wskazany adres okazał się
nieprawdziwy upoważnienie złożone do akt kontroli uznaje się za doręczone.

Art. 6zb.
1. Jeżeli podmiotem podlegającym kontroli jest osoba prawna lub jednostka

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, upoważnienie jest doręczane,
a legitymacja służbowa jest okazywana członkom zarządu, wspólnikowi lub innej
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osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw podmiotu
podlegającego kontroli, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku kontroli wykonywanych w miejscach określonych w art. 6za ust. 2
legitymacja służbowa i upoważnienie są okazywane, gdy jest to wymagane,
odpowiednio:

1) osobie, która dysponuje towarem, wyrobami lub urządzeniami, lub dysponuje
dokumentami dotyczącymi towarów, wyrobów lub urządzeń podlegających
kontroli;

2) osobie, która dysponuje środkiem transportu, którym są przemieszczane
towary;

3) osobie wykonującej bądź odpowiedzialnej za wykonywanie czynności
podlegających kontroli.

3. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 2, czynności kontrolne mogą
być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być
uznany 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.

4. Z czynności kontrolnych wykonywanych podczas nieobecności osób upoważnionych
przez podmiot podlegający kontroli lub osób wymienionych w ust. 2 i 3 sporządza
się protokół, który niezwłocznie doręcza się podmiotowi podlegającemu kontroli.

Art. 6zc.
1. Czynności kontrolne w miejscach, o których mowa w art. 6za ust. 1, wykonuje się w

obecności osoby fizycznej podlegającej kontroli lub osoby przez nią upoważnionej,
chyba że zrezygnuje ona z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Jeżeli
podmiotem podlegającym kontroli jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej, czynności kontrolne wykonuje się w obecności osób
upoważnionych przez podmiot podlegający kontroli.

2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych składa
się w formie pisemnej. W razie odmowy złożenia pisemnego oświadczenia
funkcjonariusz dokonuje odpowiedniej adnotacji w protokole z przeprowadzonej
czynności.

3. W przypadku gdy podczas kontroli w miejscu prowadzenia działalności
gospodarczej nie ma osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
podlegającego kontroli, przepisy art. 6za ust. 4 i art. 6zb ust. 3 i 4 stosuje się
odpowiednio.>

[Art. 6zo.
1. Kontrola, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5a, ma na celu ustalenie stanu faktycznego w

zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzoziemców oraz powierzania
wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej cudzoziemcom.

2. Kontrolę przeprowadzają funkcjonariusze celni pełniący służbę w jednostkach
organizacyjnych Służby Celnej, na podstawie upoważnienia wystawionego przez
właściwego dyrektora izby celnej.
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3. Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, przedsiębiorcy niezatrudniający pracownika i
inne instytucje oraz osoby fizyczne.

4. Kontrolujący są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli bez uprzedzenia o każdej porze
dnia i nocy. Kontrolujący są obowiązani do okazania legitymacji służbowych i
upoważnienia.

5. W przypadku podejrzenia, że przepisy ustawy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie są
przestrzegane i okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli,
kontrole przeprowadza się na podstawie legitymacji służbowych. W przypadku gdy
kontrolowany jest przedsiębiorcą doręcza się mu upoważnienie nie później niż w terminie
7 dni od podjęcia kontroli. W przypadku kontroli, na podstawie legitymacji służbowych,
kontrolowany ma obowiązek wskazać adres do doręczeń. W przypadku braku takiego
adresu lub gdy wskazany adres okazał się nieprawdziwy upoważnienie złożone do akt
kontroli uznaje się za doręczone.]

<Art. 6zo.
1. Kontrola, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5a, ma na celu ustalenie stanu

faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności
wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez
cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

2. Kontrolę, w zakresie o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w ramach
wykonywania kontroli określonych w rozdziale 1a i 1b, albo w przypadku
uzasadnionego podejrzenia naruszania przepisów, o których mowa w ust. 1.

3. Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, przedsiębiorcy niezatrudniający
pracowników oraz osoby fizyczne.

4. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej 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 naturalnego.

5. W przypadku kontroli w miejscach określonych w art. 6za ust. 2, gdy kontrolowany
jest przedsiębiorcą, który wskazał adres do doręczeń w kraju, upoważnienie, o
którym mowa w ust. 1, doręcza się w terminie 3 dni od dnia podjęcia kontroli. W
przypadku braku adresu lub gdy wskazany adres okazał się nieprawdziwy
upoważnienie złożone do akt kontroli uznaje się za doręczone.>

[Art. 6zp.
1. Funkcjonariusze celni w celu przeprowadzenia kontroli mogą wykonywać czynności

wstępne polegające na ustaleniu nazwy jednostki podlegającej kontroli, okresu kontroli
oraz faktu przeprowadzania kontroli w jednostce podlegającej kontroli przez inny organ
kontrolny. Wykonujący czynności wstępne są obowiązani do okazania kontrolowanej
jednostce legitymacji służbowej.

2. Funkcjonariusze celni po zakończeniu czynności wstępnych przeprowadzają kontrolę, o
której mowa w art. 6zo ust. 1, lub w przypadku stwierdzenia przeprowadzania kontroli
przez inny organ odstępują od kontroli. W tym przypadku kontrola może być
przeprowadzona w terminie ustalonym z jednostką podlegającą kontroli.]
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Art. 6zt.
1. Służba Celna, w zakresie wykonywania kontroli, współdziała z organami administracji

publicznej, a w szczególności ze Strażą Graniczną, Policją, Państwową Inspekcją Pracy,
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami kontroli skarbowej oraz związkami
zawodowymi i organizacjami pracodawców.

2. Organy Policji i Straży Granicznej, w razie uzasadnionej potrzeby oraz w celu
zapewnienia bezpieczeństwa kontrolującym, są obowiązane, na wniosek kontrolującego,
do udzielenia stosownej pomocy.

[3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
organizację i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5a, mając
na względzie konieczność zapewnienia sprawności przeprowadzanej kontroli oraz
prawidłowego dokumentowania przeprowadzonych czynności kontrolnych.]

<Art. 6zta.
1. Kontrolę działalności prowadzonej przez cudzoziemców przeprowadza organ celny

właściwy ze względu na miejsce wykonywania tej działalności.
2. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane w urzędzie obsługującym organ

celny.
Art. 6ztb.

1. Kontrola jest wykonywana przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy celnych.
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w art. 6zo ust. 2, w

przypadku kontrolowanego niebędącego przedsiębiorcą, zawiera:
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) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
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 jednostki kontrolowanej.

Art. 6ztc.
Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, przepisom
przeciwpożarowym oraz przepisom o ochronie informacji niejawnych, obowiązującym
w jednostce kontrolowanej.

Art. 6ztd.
Kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba przez niego upoważniona zobowiązani są
do poświadczenia zgodności odpisów i wyciągów oraz kserokopii z dokumentów
dostarczonych kontrolującym.

Art. 6zte.
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1. Z określonych czynności, o których mowa w art. 6zr ust. 1 pkt 2-4 i 8, sporządza się
protokoły, które stanowią załącznik do protokołu kontroli, o którym mowa w art.
6zs.

2. Protokoły z czynności zawierają w szczególności:
1) datę i miejsce przeprowadzenia czynności;
2) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
3) imię i nazwisko kierującego jednostką kontrolowaną lub imię i nazwisko osoby

przez niego upoważnionej, uczestniczącego w czynnościach kontrolnych;
4) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uczestniczącego w czynnościach

kontrolnych;
5) opis ustalonych faktów;
6) podpisy osób uczestniczących w czynnościach;
7) adnotację o fakcie dokumentowania czynności za pomocą środków

audiowizualnych.
3. Jeżeli kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub

prowadzenia jego spraw, pracownik, osoba współdziałająca z kontrolowanym oraz
inne osoby obecne na terenie kontrolowanej jednostki w czasie przeprowadzenia
kontroli odmówią podpisania protokołu z czynności, kontrolujący zamieszcza w
protokole z czynności adnotację o przyczynach odmowy podpisania tego protokołu
lub braku podania przyczyn.>

[Art. 6zu.
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy

art. 6j, 6k, 6p ust. 1, 2 i 4, art. 6za, 6zb ust. 1-4 i art. 6zc, a w zakresie nieuregulowanym
w tych przepisach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.]

<Art. 6zu.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 6j, art. 6k, art. 6p ust. 1, 2 i 4, art. 6za, 6zb i art. 6zc, a w zakresie nieuregulowanym
w tych przepisach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.>

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. – PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.

U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)

[Art. 7.
1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru

przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zasady wpisu do rejestru określają odrębne
przepisy.

2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem
wpisu do rejestru przedsiębiorców.]
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Art. 7a.
1. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania

przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem
zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego
pobytu.

1a.  Dla zachowujących miejsce stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) obywateli polskich,
2) obywateli państw, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.),
zwanej dalej "ustawą",

3) obywateli państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy
międzynarodowe, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy

- podejmujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego
miejsca wykonywania tej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie
podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

[3. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w
kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Pobrane
opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Rada gminy może
wprowadzić zwolnienie od opłat.]

<3. Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie
podlega opłacie.>

Art. 7b.
1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej "organem ewidencyjnym", dokonuje

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. [Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno

zawierać:] <Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:>
1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

<1a) numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,>
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje

działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu
zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art. 11 ust. 1,

3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD),

4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
<5) numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile

przedsiębiorca posiada.>
[3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
4. W przypadku gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności

gospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
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gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, o
którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr
119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302), organ ewidencyjny niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do
urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce
zamieszkania, a zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez
przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi
przez przedsiębiorcę.]

<3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie
w ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po dokonaniu wpisu.

 4. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem
o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w
przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem
płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany danych nieobjętych
wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.>

<5. Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do
wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego
urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią
zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.

6. Jeżeli przedsiębiorca składający zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej nie ma nadanego numeru NIP, organ gminy przesyła
zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników po otrzymaniu od właściwego naczelnika urzędu skarbowego nadanego
numeru NIP i uzupełnieniu wniosku o ten numer.

7. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być przesłany na adres
właściwego urzędu gminy listem poleconym. W takim przypadku wniosek
opatrzony jest odręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność
poświadczona jest przez notariusza.

8. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć
również w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej urzędu gminy. Jeżeli wniosek został podpisany podpisem
elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

9. Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie został podpisany
podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie
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i miejscu podpisania wniosku, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
złożenia wniosku lub wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności
gospodarczej.

10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór, w tym elektroniczny,
wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej uwzględniając:

1) zakres danych podlegających wpisowi do ewidencji i innych rejestrów
urzędowych;

2) warunki powszechnej dostępności formularzy;
3) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia
identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika
składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników.>

Art. 7d.
1. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu

faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego
działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w
art. 7b ust. 2, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu
wykonywania działalności gospodarczej. Do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio
przepisy art. 7b ust. 1-3 oraz art. 7c.

<1a. Do zmian, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b.>
2. Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny,

który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny
dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu
na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ ewidencyjny dokona z
urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej.

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. O OBROCIE Z ZAGRANICĄ TOWARAMI,

TECHNOLOGIAMI I USŁUGAMI O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA

BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA, A TAKŻE DLA UTRZYMANIA

MIĘDZYNARODOWEGO POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz.

2315)

Art. 30.
1. Członkowie zespołu są uprawnieni w szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest
wykonywana przez kontrolowanego działalność, w dniach i godzinach, w których
jest ona wykonywana lub powinna być wykonywana;
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2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem
kontroli.

[2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej
kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej, a w razie nieobecności tych osób - w
obecności przywołanego świadka.]

<2. Kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy dokonuje się w obecności
kontrolowanego albo osoby przez niego upoważnionej.>

<2a. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, czynności kontrolne
mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który
może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), lub w obecności
przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący
jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.>

3. Protokół pokontrolny kierownik zespołu przekazuje organowi kontroli obrotu.

[Art. 32.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 28
września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.) dotyczące
postępowania kontrolnego.]

<Art. 32.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. – PRAWO ATOMOWE (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.

276 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 583)

[Art. 70.
W postępowaniu w sprawach nadzoru i kontroli stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego.]

<Art. 70.
1. W postępowaniu w sprawach nadzoru i kontroli stosuje się przepisy Kodeksu

postępowania administracyjnego.
2. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>
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USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O INSPEKCJI HANDLOWEJ (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,

poz. 25, z późn. zm.)

Art. 9.
1. Organy Inspekcji wykonują zadania określone w ustawie na podstawie okresowych

planów kontroli; mogą też podejmować kontrole nieplanowane, jeżeli wymaga tego
interes konsumentów lub interes gospodarczy państwa.

2.  Prezes Urzędu może zlecić wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenie dodatkowej
kontroli, jeżeli jest to niezbędne do zbadania:

1) zjawisk lub procesów gospodarczych zachodzących na rynku,
2) zgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami albo zgodności

produktu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w odrębnych
ustawach.

3. Prezes Urzędu opracowuje kierunki działania Inspekcji oraz okresowe plany kontroli.
4. Wojewódzki inspektor ustala plany pracy uwzględniające kierunki działania i plany, o

których mowa w ust. 3, oraz potrzeby określone przez wojewodę.

<Art. 9a.
1. W celu realizacji planów kontroli, o których mowa w art. 9, Prezes Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów, opracowuje programy kontroli o znaczeniu krajowym
lub ponadwojewódzkim oraz innych kontroli wykonywanych na jego zlecenie.

2. W pozostałych przypadkach programy kontroli opracowuje wojewódzki inspektor.
3. Programy kontroli powinny zawierać w szczególności:

1) określenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu kontroli;
2) wykaz przepisów prawnych regulujących zagadnienia objęte zakresem kontroli.

4. Inspektor przeprowadza kontrolę w oparciu o program kontroli.>

[Art. 13.
1. Postępowanie kontrolne wszczyna i prowadzi inspektor na podstawie pisemnego

upoważnienia imiennego wydanego przez wojewódzkiego inspektora.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej inspektora
przeprowadzającego kontrolę,

2) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli,
3) dane identyfikujące kontrolowanego,
4) termin przeprowadzenia kontroli,
5) pouczenie o skutkach prawnych uniemożliwiania albo utrudniania inspektorowi

przeprowadzenia czynności kontrolnych.]
<Art. 13.

1. Kontrolę wszczyna i prowadzi inspektor po okazaniu legitymacji służbowej oraz
doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez
wojewódzkiego inspektora.
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2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) oznaczenie organu kontroli;
2) wskazanie podstawy prawnej;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji

służbowej, a w przypadku upoważnienia do udziału w kontroli osób, o których
mowa w ust. 3 – imiona i nazwiska tych osób oraz numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość;

5) oznaczenie kontrolowanego;
6) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
7) określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty jej zakończenia;
8) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska

lub funkcji;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

3. Jeżeli pobranie próbek produktu do badań lub wykonanie innych czynności
kontrolnych wymaga wiedzy lub umiejętności specjalnych, wojewódzki inspektor
może upoważnić do udziału w kontroli osobę niebędącą inspektorem posiadającą
taką wiedzę lub umiejętności.>

[Art. 14.
Przed przystąpieniem do kontroli inspektor jest obowiązany okazać kontrolowanemu lub jego
przedstawicielowi legitymację służbową oraz upoważnienie imienne do przeprowadzenia
kontroli.]

[Art. 15.
1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i w czasie

wykonywania jego działalności, w obecności kontrolowanego lub jego przedstawiciela, z
zastrzeżeniem ust. 2.

2. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane w siedzibie organu Inspekcji, jeżeli jest to
niezbędne dla wyjaśnienia okoliczności sprawy.

3. Przeprowadzający kontrole mają obowiązek przeprowadzać je w sposób sprawny i
możliwie nie zakłócający funkcjonowania kontrolowanego.]

<Art. 15.
1. Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego

upoważnionej w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności
oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez
kontrolowanego.

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być
przeprowadzane również w siedzibie organu Inspekcji, jeżeli może to usprawnić
prowadzenie kontroli.

3. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust. 1, czynności kontrolne
mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który
może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), lub w obecności
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przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący
jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

4. Przeprowadzający kontrole mają obowiązek przeprowadzać je w sposób sprawny
i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego.>

Art. 16.
1. [W toku postępowania kontrolnego inspektor w szczególności może:] <W toku kontroli

inspektor w szczególności może:>
1) badać akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objętym kontrolą oraz

żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela sporządzenia niezbędnych kopii
oraz urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku
obcym,

2) dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych,
produktów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą,

3) badać przebieg określonych czynności,
4) legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla

potrzeb kontroli,
5) żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela niezwłocznego usunięcia

uchybień porządkowych i organizacyjnych,
6) żądać od kontrolowanego oraz jego przedstawiciela udzielenia w wyznaczonym

terminie pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli,
7) przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to

niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy,
8) zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
9) zabezpieczać dowody, produkty, pomieszczenia i środki przewozowe,

10) pobierać nieodpłatnie próbki produktów do badań,
11) sprawdzić rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu produktu lub usługi,
12) zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą.

2. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić inspektorowi dokonanie czynności
kontrolnych, o których mowa w ust. 1.

3. Zgodność kopii z oryginałami akt, dokumentów, ewidencji i informacji potwierdza
kontrolowany lub jego przedstawiciel.

4. Produkt nabyty w ramach zakupu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, podlega zwrotowi w
toku kontroli, jeżeli jest w stanie nienaruszonym; należność za zwrócony produkt podlega
zwrotowi.

5. Uzyskane w trakcie kontroli informacje dotyczące stosowanej przez kontrolowanego
technologii lub stanowiące tajemnicę handlową są objęte tajemnicą służbową; nie
dotyczy to informacji, których ujawnienie jest niezbędne ze względu na konieczność
usunięcia zagrożeń związanych z produktem lub usługą.

Art. 17.
1. Inspektor jest uprawniony do wstępu oraz poruszania się w obiektach, pomieszczeniach i

na terenie jednostki kontrolowanej za okazaniem legitymacji służbowej, bez obowiązku
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uzyskiwania przepustki przewidzianej w regulaminie wewnętrznym, oraz nie podlega
rewizji osobistej.

2. Inspektor podlega przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującym w
jednostce kontrolowanej.

<Art. 17a.
Przy przeprowadzaniu kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
na terenach podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
niewymienionych w art. 4 pkt 1, inspektor jest obowiązany do przestrzegania przepisów
regulujących zasady wstępu na te tereny.>

Art. 18.
[1. Wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji, ograniczenie

wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu
produktów albo wstrzymanie świadczenia usług bądź niezwłoczne usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo
lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa.]

<1. Wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji,
ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub
wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie świadczenia usług bądź
niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli jest to konieczne ze
względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy
państwa, z zastrzeżeniem ust. 1b.>

1a.  (uchylony).
<1b. W przypadku stwierdzenia naruszenia art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z
późn. zm.), wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji,
niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.>

2.  Wojewódzki inspektor może upoważnić inspektora do wydania w jego imieniu w toku
kontroli decyzji, o której mowa w ust. 1.

3.  Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 20.
1. Ustalenia kontroli inspektor dokumentuje w protokole kontroli.

<1a. Inspektor jest obowiązany zapoznać kontrolowanego lub osobę przez niego
upoważnioną z treścią protokołu.

1b. Protokół podpisuje inspektor oraz kontrolowany lub osoba przez niego
upoważniona, w którego obecności przeprowadzono kontrolę. W przypadku
przeprowadzenia kontroli w obecności innego pracownika kontrolowanego, lub w
obecności przywołanego świadka, protokół podpisują także te osoby.

1c. W przypadku braku uwag do protokołu należy to odnotować w protokole.
1d. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się, za pokwitowaniem, kontrolowanemu

lub osobie przez niego upoważnionej, a drugi pozostawia się w aktach sprawy.
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1e. W przypadku odmowy podpisania lub odbioru protokołu inspektor sporządzający
protokół odnotowuje to w protokole, podając, jeżeli jest to możliwe, przyczynę
odmowy.>

2. Kontrolowany może zgłosić uwagi bezpośrednio do protokołu kontroli lub w terminie 7
dni od dnia przedstawienia protokołu do podpisu wnieść je na piśmie.

3. Wojewódzki inspektor jest obowiązany ustosunkować się do uwag zgłoszonych do
protokołu kontroli niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania.

[Art. 21.
W przypadku zabezpieczenia produktów, dokumentów i innych rzeczy, pobrania próbek,
dokonania oględzin lub przeprowadzenia innych dowodów sporządza się odrębny protokół.]

<Art. 21.
1. W przypadku zabezpieczenia produktów, dokumentów i innych rzeczy, pobrania

próbek, dokonania oględzin lub przeprowadzenia innych dowodów sporządza się
odrębny protokół.

2. Sporządzenie odrębnego protokołu odnotowuje się w protokole kontroli.>

<Art. 21a.
Inspektor może, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego, prostować błędy pisarskie i
rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki w protokole kontroli, odrębnym protokole, o
którym mowa w art. 21 ust. 1.>

Art. 22a.
[1. Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyznaczeni przez Prezesa

Urzędu, są uprawnieni do nadzorowania, na podstawie legitymacji służbowej, kontroli
przeprowadzanych na terenie kraju w celu sprawdzenia ich prawidłowości.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania nadzoru pracownik, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiązany okazać legitymację służbową kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi
oraz inspektorom przeprowadzającym kontrolę.]

<1. Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyznaczeni przez
Prezesa Urzędu, są uprawnieni do nadzorowania, po okazaniu legitymacji służbowej
oraz doręczeniu upoważnienia, o którym mowa w art. 13, kontroli
przeprowadzanych na terenie kraju w celu sprawdzenia ich prawidłowości.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania nadzoru pracownik, o którym mowa w ust.
1, jest obowiązany okazać legitymację służbową kontrolowanemu przedsiębiorcy
lub osobie przez niego upoważnionej oraz inspektorom przeprowadzającym
kontrolę, a także doręczyć upoważnienie kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osobie
przez niego upoważnionej.>

3. Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.
15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 1-4, pkt 6-9 i pkt 12, ust. 2 i 3, art. 17, art. 21 i art. 22.

4. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, może dokonać zabezpieczenia dowodów na czas
niezbędny do realizacji zadań wykonywanego nadzoru.

[5. Z przeprowadzonych czynności pracownik sporządza raport służbowy.]
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<5. Z przeprowadzonych czynności pracownik sporządza protokół kontroli oraz raport
służbowy. Przepisy art. 20-21a stosuje się odpowiednio.>

6. W przypadku gdy pracownik, o którym mowa w ust. 1, stwierdzi nieprawidłowości w
postępowaniu kontrolnym, wydaje inspektorowi zalecenie niezwłocznego usunięcia tych
nieprawidłowości.

7. Prezes Urzędu kieruje do właściwego wojewódzkiego inspektora zalecenia, jeżeli jest to
niezbędne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w postępowaniu
kontrolnym.

8. Wojewódzki inspektor jest obowiązany poinformować Prezesa Urzędu, w wyznaczonym
terminie, o sposobie wykonania zaleceń, o których mowa w ust. 7.

<Art. 22b.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

[Rozdział 4
Postępowanie kontrolne uproszczone

Art. 23.
Prezes Zarządu lub wojewoda może zlecić wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenie
kontroli uproszczonej w celu zbadania występujących na rynku zagrożeń praw lub interesów
konsumentów albo zagrożeń dla interesu gospodarczego państwa.

Art. 24.
1. Z przeprowadzonej kontroli uproszczonej inspektor sporządza raport służbowy.
2. W postępowaniu kontrolnym uproszczonym stosuje się przepisy art. 13, art. 14, art. 15,

art. 16 ust. 1 pkt 1-6, ust. 2, 3 i 5 oraz art. 17.]

Art. 26.
1. Wojewódzki inspektor może, w drodze postanowienia, zabezpieczyć produkt w celu

ustalenia jego rzeczywistej jakości, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jakość
produktu nie odpowiada jakości deklarowanej przez producenta lub wymaganiom
określonym w przepisach odrębnych albo dokumentach normalizacyjnych bądź produkt
jest nieprawidłowo oznaczony. Przepis art. 25 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, uchyla się, jeżeli produkt został wyłączony z
obrotu lub przeklasyfikowany albo uzyskał właściwą jakość.

<Art. 26a.
Zabezpieczenie dowodów wykonuje się w odniesieniu do:

1) produktów – przez opatrzenie ich plombami, pieczęciami lub innymi znakami
urzędowymi oraz przekazanie ich do przechowania kontrolowanemu lub jego
przedstawicielowi, z zastrzeżeniem pkt 2, albo przez przechowywanie ich
w zabezpieczonym pomieszczeniu kontrolowanego, w warunkach właściwych
dla poszczególnych rodzajów produktów;
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2) dokumentów, ewidencji, informacji, innych rzeczy niebędących produktami
oraz produktów, które mogą być dowodami w sprawach o wykroczenia lub
w sprawach karnych – przez:

a) oddanie na przechowanie kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi
w zamkniętym i zabezpieczonym pomieszczeniu,

b) opieczętowanie lub nałożenie innych znaków urzędowych i oddanie na
przechowanie osobom, o których mowa w lit. a;

3) pomieszczeń – przez ich zamknięcie oraz nałożenie plomb, pieczęci lub innych
znaków urzędowych;

4) produktów spożywczych oraz produktów niebezpiecznych – przez ich
umieszczenie w pomieszczeniach i w warunkach spełniających wymagania
określone w przepisach odrębnych.

Art. 26b.
1. Postanowienie dotyczące zabezpieczenia dowodów powinno zawierać określenie

terminu zabezpieczenia oraz ilość niezbędnych dowodów podlegających
zabezpieczeniu dla celów dowodowych.

2. Jeżeli jest to możliwe, termin zabezpieczenia produktów powinien być określany z
uwzględnieniem terminów gwarancji, terminów przydatności do spożycia oraz
innych terminów określających ważność lub trwałość produktu.

Art. 26c.
Wojewódzki inspektor uchyla zabezpieczenie dowodów, jeżeli stało się
bezprzedmiotowe, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2.>

[Art. 35.
1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania

organów Inspekcji, wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz tryb ich
wydawania i wymiany.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:
1) sposób dokumentowania wyników kontroli, a w szczególności wzory formularzy

protokołów stosowanych w toku postępowania kontrolnego oraz przed polubownym
sądem konsumenckim,

2) sposób zabezpieczania dowodów i produktów,
3) wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz tryb ich wydawania i

wymiany.]
<Art. 35.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej
pracowników Inspekcji oraz tryb jej wydawania i wymiany, oraz wzory protokołów:
kontroli, oględzin oraz rozprawy, uwzględniając zakres i rodzaj przeprowadzanej
kontroli oraz zapewniając możliwość identyfikacji organu kontroli i osób wykonujących
czynności kontrolne.>

Art. 37.
1. Stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektorach, zwane dalej

"sądami", tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych
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przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi
konsumentów lub przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami
organizacyjnymi.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności zasady pokrywania kosztów
wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem
czynności arbitra.

3. Sądy rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i
świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na podstawie
regulaminu.

<3a. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim dokumentuje się
przez sporządzenie protokołu rozprawy.>

4. Minister Sprawiedliwości określi, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania
stałych polubownych sądów konsumenckich.

5. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, powinno określać w szczególności:
1) wewnętrzną organizację stałych polubownych sądów konsumenckich,
2) tryb funkcjonowania stałych polubownych sądów konsumenckich,
3) czynności jurysdykcyjne i administracyjne stałych polubownych sądów

konsumenckich i ich organów.
6. W postępowaniu przed sądami polubownymi w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje

się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-

SPOŻYWCZYCH (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.)

[Art. 25.
1. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych pracownik Inspekcji okazuje legitymację

służbową oraz pisemne upoważnienie do przeprowadzania kontroli oraz zapoznaje
kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami.

2. Kontrola, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa się w obecności kierownika
kontrolowanej jednostki, a w razie jego nieobecności - osoby upoważnionej lub innego
pracownika.]

<Art. 25.
1. Kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadza pracownik

Inspekcji po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 17 ust. 1
pkt 1 lit. a, odbywa się w obecności kierownika kontrolowanej jednostki, a w razie
jego nieobecności – osoby przez niego upoważnionej.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kontroli działalności podmiotów
niebędących przedsiębiorcami.>
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Art. 27.
1. Zabezpieczenie dokumentów i innych przedmiotów, z zastrzeżeniem ust. 2, następuje

przez dokonanie co najmniej jednej z następujących czynności:
1) oddanie ich na przechowanie jednostce kontrolowanej w oddzielnym i

opieczętowanym schowku lub pomieszczeniu;
2) opieczętowanie ich i oddanie za pokwitowaniem na przechowanie kierownikowi lub

innemu pracownikowi jednostki kontrolowanej;
3) zabranie ich za pokwitowaniem do przechowania przez organ Inspekcji - w

przypadku braku możliwości zabezpieczenia i przechowywania w jednostce
kontrolowanej.

2. Zabezpieczenie artykułów rolno-spożywczych polega na oddaniu ich pod nadzór
kierownikowi lub innemu pracownikowi kontrolowanej jednostki z zakazem
wprowadzenia tych artykułów do obrotu.

3. Zabezpieczenie pomieszczeń następuje przez ich zamknięcie i opieczętowanie lub
zaplombowanie.

<Art. 27a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 30 marca 2001 r. O KOSMETYKACH (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn.

zm.)

Art. 13.
1.  Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawuje na zasadach i w trybie

określonym w odrębnych przepisach Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz w zakresie
znakowania, zafałszowań i prawidłowości obrotu Inspekcja Handlowa.

2. Nadzór obejmuje wykonywanie czynności i stosowanie środków określonych w ustawie
oraz w odrębnych przepisach, a w szczególności kontrolę, pobieranie próbek kosmetyku
oraz przeprowadzanie badań laboratoryjnych, w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) procedury pobierania próbek kosmetyków, z uwzględnieniem w szczególności

wymagań, jakim powinno odpowiadać upoważnienie do pobrania próbki, treść
protokołu pobrania i wielkość próbki,

2) procedury przeprowadzania badań laboratoryjnych, z uwzględnieniem w
szczególności metod analiz niezbędnych do kontroli składników kosmetyku,
kryteriów czystości mikrobiologicznej i chemicznej składników kosmetyku, metody
kontroli zgodności z tymi kryteriami oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać
dokumentacja z badań.

4. Badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 2, przeprowadzają laboratoria
akredytowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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5.  (uchylony).
<6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału

5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007
r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr

88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227)

Art. 37.
1. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na

formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i
unieszkodliwiania tych odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2. Zbiorcze zestawienie danych
powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub
nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

2. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w art. 43, jest obowiązany
sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych zawierające następujące
informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wytwórcy
komunalnych osadów ściekowych;

2) ilość komunalnego osadu ściekowego wytworzonego oraz dostarczonego do
stosowania;

3) skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych;
4) rodzaj przeprowadzonej obróbki;
5) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby stosujących

komunalne osady ściekowe, wytworzone przez wskazanego w pkt 1 wytwórcę tych
osadów;

6) miejsca stosowania tych osadów.
2a. Posiadacz odpadów prowadzący zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.
1495), w zbiorczym zestawieniu danych, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany
zawrzeć następujące informacje:

1) numer rejestrowy;
2) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4) adresy zakładów przetwarzania;
5) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu elektrycznego i

elektronicznego, określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, który przedsiębiorca prowadzący
zakład przetwarzania zamierza przetwarzać.

3. Zbiorcze zestawienia danych, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz odpadów lub
wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi
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województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok
kalendarzowy.

4. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do przechowywania zbiorczych
zestawień danych, o których mowa w ust. 1, do czasu zakończenia rekultywacji
składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy
nieruchomości.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres
informacji wymaganych w oparciu o ust. 2 pkt 3 oraz wzory formularzy służących do
sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych, o których mowa w ust. 1 i 2,
kierując się potrzebą ujednolicenia tych zestawień.

6. Na podstawie zbiorczych zestawień danych, o których mowa w ust. 1 i 2, informacji
uzyskanych od starostów oraz sprawozdań i informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458), marszałek województwa
prowadzi wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami
wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania
odpadami oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do
spraw środowiska.

7. Dostęp do wojewódzkiej bazy danych posiadają: minister właściwy do spraw środowiska,
minister właściwy do spraw gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zarząd
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewoda, starosta,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, zarząd
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz służby statystyki
publicznej.

7a. Dostęp, o którym mowa w ust. 7, jest nieodpłatny.
8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki i

zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych, kierując się potrzebami organów, o
których mowa w ust. 7, w zakresie danych niezbędnych do zarządzania środowiskiem.

9. Raport wojewódzki, o którym mowa w ust. 6, w zakresie stosowania komunalnych
osadów ściekowych może zawierać następujące dane osobowe stosujących te osady: imię
i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

10. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralną bazę danych dotyczącą
wytwarzania i gospodarowania odpadami.

11. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą stworzenia ujednoliconego
systemu zbierania i przetwarzania danych, określi, w drodze rozporządzenia, zasady
sporządzania raportu wojewódzkiego, o którym mowa w ust. 6, wzór formularza, na
którym raport ten ma być sporządzany, oraz termin przekazywania tego raportu.

12. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu
zbierania i przetwarzania danych, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędny zakres
informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposób prowadzenia
centralnej i wojewódzkiej bazy danych, o których mowa w ust. 6 i 10.



- 94 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<Art. 37a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. – PRAWO O MIARACH (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,

poz. 2441, z późn. zm.)

Art. 22.
1. Do kontroli wykonywania przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy o towarach

paczkowanych uprawnione są także, w ramach swoich kompetencji, inne jednostki
administracji publicznej, a w szczególności inspekcja handlowa, inspekcja sanitarna oraz
urzędy górnicze.

[2. Organy administracji miar współdziałają w zakresie sprawowania nadzoru nad
wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy o towarach paczkowanych z
jednostkami, o których mowa w ust. 1.]

<2. Organy administracji miar współdziałają w zakresie sprawowania nadzoru nad
wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o towarach paczkowanych z jednostkami, o których mowa w ust. 1, w zakresie
wymiany:

1) wiedzy fachowej;
2) informacji o praktykach naruszania przepisów ustawy;
3) informacji o inicjatywach i działaniach prewencyjnych dotyczących

przestrzegania przepisów ustawy;
4) informacji o przyrządach pomiarowych niespełniajacych przepisów ustawy,

ujawnianych w wyniku kontroli lub uzyskiwanych w inny sposób, które mogą
być przydatne tym organom i jednostkom w zakresie ich działania.>

3. Organy lub upoważnieni pracownicy administracji miar mogą wezwać, w pilnych
przypadkach także ustnie, pomoc funkcjonariuszy policji, jeżeli natrafią na opór, który
uniemożliwia lub utrudnia sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów
niniejszej ustawy oraz ustawy o towarach paczkowanych.

<Art. 22a.
1. Zakres kontroli wykonywanej przez organy administracji miar przy sprawowaniu

nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz ustawy z dnia 6 września 2001
r. o towarach paczkowanych obejmuje:

1) przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas
użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania
wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;

2) sprawdzanie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające
prawnej kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania,
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stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o
których mowa w art. 8 ust. 1;

3) sprawdzanie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe
do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych
podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;

4) przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów
pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej;

5) przestrzeganie obowiązku posiadania udzielonych przez Prezesa Głównego
Urzędu Miar upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej
przyrządów pomiarowych, zwanych dalej „upoważnieniami”, oraz wydanych
przez Prezesa Głównego Urzędu Miar zezwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie napraw lub instalacji oraz sprawdzania urządzeń
rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów
samochodowych, zwanych dalej „zezwoleniami”;

6) spełnianie obowiązku utrzymywania i udostępniania państwowych wzorców
jednostek miar przez jednostki organizacyjne i laboratoria spoza administracji
miar, będące właścicielami tych wzorców;

7) spełnianie warunków niezbędnych do wykonywania czynności na podstawie
udzielonych upoważnień i zezwoleń;

8) przestrzeganie wymagań dotyczących paczkowania produktów i produkcji
butelek miarowych.

2. W toku kontroli kontrolowany udostępnia na żądanie kontrolującego, na czas
niezbędny do przeprowadzenia kontroli:

1) przyrządy pomiarowe w sposób umożliwiający:
a) dokonanie oględzin zewnętrznych,
b) sprawdzenie właściwości metrologicznych,
c) sprawdzenie warunków właściwego stosowania;

2) dokumenty związane z przyrządami pomiarowymi – w zakresie określonym w
ust. 1.

Art. 22b.
Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie
przedmiotu kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanego
pod względem przestrzegania przepisów ustawy i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
towarach paczkowanych.

Art. 22c.
1. Kontrola przedsiębiorców wprowadzających do obrotu przyrządy pomiarowe lub

posiadających upoważnienia lub zezwolenia albo wykonujących działalność bez
takich upoważnień lub zezwoleń, oraz paczkujących i producentów butelek
miarowych przeprowadzana jest po okazaniu legitymacji służbowej kontrolującego
oraz dostarczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności
gospodarczej przedsiębiorcy.

2. Kontrola użytkowników przyrządów pomiarowych, będących osobami fizycznymi,
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
w zakresie, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 1-4, przeprowadzana jest na
podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia.

Art. 22d.
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1. Kontrolujący przeprowadzają kontrole w zespołach liczących co najmniej dwie
osoby.

2. Organ administracji miar zarządzający kontrole ustala skład zespołu, o którym
mowa w ust. 1, oraz wyznacza przewodniczącego.

Art. 22e.
1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą

dotyczyć jego roszczeń, praw lub obowiązków albo roszczeń, praw i obowiązków
jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Kontrolujący może być wyłączony również w razie stwierdzenia przez organ
administracji miar zarządzający kontrolę innych przyczyn, które mogą mieć wpływ
na bezstronność jego postępowania.

3. O wyłączeniu, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego lub kontrolującego,
decyduje organ administracji miar zarządzający kontrolę, który może wyznaczyć
inną osobę w celu przeprowadzenia dalszych czynności kontrolnych.

Art. 22f.
1. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane:

1) w miejscach, w których powinny lub mogą być stosowane lub przechowywane w
stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli
metrologicznej;

2) na terenie nieruchomości lub pomieszczeń, w których:
a) znajdują się wzorce jednostek miar lub dokumenty dotyczące tych

wzorców,
b) jest wykonywana działalność w zakresie objętym upoważnieniami lub

zezwoleniami,
c) prowadzona jest działalność w zakresie paczkowania produktów

i produkcji butelek miarowych.
2. Kontrole przeprowadza się w godzinach pracy lub w czasie faktycznego

wykonywania działalności przez kontrolowanego.
Art. 22g.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kontrolujący podlegają przepisom o
bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym u kontrolowanego.

Art. 22h.
1. Kontrolowany jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym warunków

niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w szczególności do:
1) udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień;
2) udostępniania na żądanie kontrolujących innych niż określone w art. 22a ust. 2

pkt 2 dokumentów oraz materiałów przewidzianych zakresem kontroli;
3) sporządzania uwierzytelnionych odpisów lub wyciągów z udostępnianych

dokumentów;
4) zapewnienia nienaruszalności zabezpieczonych przez kontrolujących

przyrządów pomiarowych pozostawionych na przechowanie u kontrolowanego.
2. Kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń, o

których mowa w art. 22f ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie
podlegają rewizji osobistej.
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Art. 22i.
Kontrolujący dokonują ustaleń na podstawie zebranych w trakcie kontroli informacji i
wyjaśnień uzyskanych od kontrolowanego i jego pracowników oraz dowodów, w
szczególności dokumentów i zabezpieczonych przyrządów pomiarowych.

Art. 22j.
1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że:

1) przyrząd pomiarowy podlegający prawnej kontroli metrologicznej nie spełnia
wymagań, w szczególności błędy przyrządu pomiarowego przekraczają granice
błędów granicznych dopuszczalnych,

2) przyrząd pomiarowy stosowany jest w warunkach innych niż warunki jego
właściwego stosowania,

3) dowody legalizacji poświadczające dokonanie legalizacji pierwotnej lub
legalizacji ponownej zostały wydane przez podmioty nieposiadające upoważnień
albo zostały zniszczone lub uszkodzone

– kontrolujący mogą zastosować zabezpieczenie przyrządu pomiarowego w celu
zachowania go w niezmienionym stanie.

2. Zastosowanie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje wyłączenie
przyrządu pomiarowego ze stosowania.

3. Zabezpieczenia przyrządów pomiarowych i innych dowodów dokonuje się poprzez:
1) nałożenie osłon lub pieczęci;
2) przechowywanie za pokwitowaniem u kontrolowanego w oddzielnym

zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu;
3) pobranie za pokwitowaniem do urzędu miar.

4. Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się na czas niezbędny do:
przeprowadzenia czynności mających na celu ustalenie i wyjaśnienie okoliczności
sprawy będącej przedmiotem kontroli albo usunięcia nieprawidłowości
stwierdzonych podczas kontroli, nie dłużej jednak niż na okres 2 miesięcy.

5. W przypadku zastosowania przez kontrolujących zabezpieczeń, o których mowa w
ust. 3, kontrolujący sporządzają notatkę z dokładnym opisem zastosowanych
zabezpieczeń, która stanowi załącznik do protokołu kontroli, o którym mowa w art.
22k ust. 1.

Art. 22k.
1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący dokumentują w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje

kontrolowany.
3. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany. W przypadku

przeprowadzenia kontroli w obecności osoby upoważnionej przez kontrolującego
albo innego pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka,
protokół podpisują także te osoby.

4. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego,
kontrolujący powinien uczynić adnotację w tej sprawie w protokole kontroli.

5. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi
przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolujących i nie wstrzymuje
realizacji ustaleń kontroli.

Art. 22l.
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1. Organ administracji miar zarządzający kontrolę, w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości, których nie usunięto w trakcie kontroli, sporządza zalecenia
pokontrolne, które przekazuje kontrolowanemu.

2. Zalecenia pokontrolne zawierają ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z
ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także uwagi i wnioski zmierzające do
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Art. 22m.
1. Kontrolowany, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, może

złożyć umotywowane zastrzeżenia do organu administracji miar zarządzającego
kontrolę od zawartych w zaleceniach pokontrolnych ocen, uwag i wniosków.

2. Organ administracji miar zarządzający kontrolę rozpatruje zastrzeżenia w terminie
14 dni od daty ich otrzymania i zajmuje stanowisko w tej sprawie.

3. Stanowisko organu administracji miar zarządzającego kontrolę jest ostateczne i
wraz z uzasadnieniem jest doręczane kontrolowanemu.

Art. 22n.
1. Kontrolowany jest obowiązany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach

pokontrolnych, do poinformowania organu administracji miar zarządzającego
kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz
podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań mających na celu
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

2. W przypadku złożenia przez kontrolowanego zastrzeżeń, bieg terminu, o którym
mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu do czasu doręczenia stanowiska, o którym mowa
w art. 22m ust. 3.

Art. 22o.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

[Art. 23.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

zasady przeprowadzania kontroli, jak również wzory upoważnień do kontroli, legitymacji
oraz protokołów.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określi w szczególności:
1) zakres i tryb przeprowadzania kontroli, w tym zakres i tryb udostępniania

przyrządów pomiarowych oraz dokumentacji związanej z tymi przyrządami;
2) zakres współdziałania z jednostkami administracji publicznej, o których mowa w art.

22 ust. 1.]
<Art. 23.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzory
upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów, uwzględniając zakres i rodzaj
przeprowadzanej kontroli oraz zapewniając możliwość identyfikacji organu kontroli i
osób wykonujących czynności kontrolne.>
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USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I

ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z

2007 r. Nr 147, poz. 1033)

Art. 18e.
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej
działalności z udzielonym zezwoleniem.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta).

3. Osoby upoważnione do dokonania kontroli są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniach i

godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana działalność objęta
zezwoleniem;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem
kontroli.

4. Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionej do
reprezentowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub osoby
upoważnionej do reprezentowania go podczas kontroli.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić do dokonywania kontroli, o której
mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju
działalności. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

<6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn.
zm.)>

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. O WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI

WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O

PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn.

zm.)

[Art. 17a.
W sprawach nieregulowanych w ustawie do działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1,
stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. Nr 173, poz. 1807).]
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<Art. 17a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 1,
stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. O ORGANIZMACH GENETYCZNIE

ZMODYFIKOWANYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233)

Art. 11.
1. Minister sprawuje nadzór oraz kontrolę przestrzegania przepisów ustawy.
2. Kontrolujący jest uprawniony w szczególności do:

1) wstępu, wraz z niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub
ich części, gdzie są wykonywane operacje zamkniętego użycia GMO, działania
polegające na zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska, w tym wprowadzeniu
do obrotu produktów GMO;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem
kontroli.

[3. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej
kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.]

<3. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez
niego upoważnionej.>

<3a. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust. 3, czynności kontrolne
mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego lub w
obecności przywołanego świadka.>

4. Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy sprawują ponadto, w zakresie objętym swoją
właściwością:

1) Państwowa Inspekcja Sanitarna;
2) Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
3) (uchylony);
4) Inspekcja Ochrony Środowiska;
5) Inspekcja Weterynaryjna;
6) Inspekcja Handlowa;
7) Państwowa Inspekcja Pracy;
8) organy administracji celnej w zakresie kontroli legalnego obrotu GMO;
9) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

5. Organy, o których mowa w ust. 4, przeprowadzają kontrolę z urzędu lub na wniosek
ministra.

6. Organy, o których mowa w ust. 4, są obowiązane niezwłocznie powiadomić ministra o
stwierdzonych zagrożeniach związanych z GMO i podjętych w związku z tym
działaniach.
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<7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału
5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007
r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (Dz. U. z 2008 r.

Nr 45, poz. 271)

Art. 2.
W rozumieniu ustawy:
1) aktywnością biologiczną produktu leczniczego - jest siła działania jego substancji czynnej

lub substancji czynnych, wyrażona w jednostkach międzynarodowych lub biologicznych;
2) badaniem klinicznym - jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia

lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych
skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu
zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych
produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania
jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich
bezpieczeństwo i skuteczność;

2a) badaczem - jest lekarz albo lekarz dentysta, jeżeli badanie kliniczne dotyczy stomatologii,
albo lekarz weterynarii - w przypadku badania klinicznego weterynaryjnego, posiadający
prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio
wysokie kwalifikacje zawodowe, wiedzę naukową i doświadczenie w pracy z pacjentami,
niezbędne do prowadzonego badania klinicznego lub badania klinicznego
weterynaryjnego, odpowiedzialny za prowadzenie tych badań w danym ośrodku; jeżeli
badanie kliniczne lub badanie kliniczne weterynaryjne prowadzone jest przez zespół
osób, badacz wyznaczony przez sponsora, za zgodą kierownika zakładu opieki
zdrowotnej, w którym prowadzone jest badanie kliniczne, jest kierownikiem zespołu
odpowiedzialnym za prowadzenie tego badania w danym ośrodku;

2b) badaniem klinicznym weterynaryjnym - jest każde badanie, którego celem jest
potwierdzenie przewidywanej skuteczności lub bezpieczeństwa badanego produktu
leczniczego weterynaryjnego prowadzone z udziałem docelowych gatunków zwierząt;

2c) badanym produktem leczniczym - jest substancja albo mieszanina substancji, którym
nadano postać farmaceutyczną substancji czynnej lub placebo, badana lub
wykorzystywana jako produkt referencyjny w badaniu klinicznym, w tym również
produkt już dopuszczony do obrotu, ale stosowany lub przygotowany w sposób odmienny
od postaci dopuszczonej do obrotu lub stosowany we wskazaniu nieobjętym
pozwoleniem, lub stosowany w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących
postaci już dopuszczonych do obrotu;

2d) badanym produktem leczniczym weterynaryjnym - jest substancja albo mieszanina
substancji, którym nadano postać farmaceutyczną albo biologiczną, i które są
wykorzystywane w badaniach klinicznych weterynaryjnych;

3) działaniem niepożądanym badanego produktu leczniczego albo badanego produktu
leczniczego weterynaryjnego - jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie tych
produktów, występujące po zastosowaniu jakiejkolwiek dawki tych produktów;
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3a) działaniem niepożądanym produktu leczniczego - jest każde niekorzystne i niezamierzone
działanie produktu leczniczego występujące podczas stosowania dawek zalecanych u
ludzi w celach profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych lub dla modyfikacji
funkcji fizjologicznych;

3b) działaniem niepożądanym produktu leczniczego weterynaryjnego - jest każde
niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego weterynaryjnego:
a) występujące podczas stosowania dawek zalecanych u zwierząt w celach

profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz dla przywrócenia, poprawienia
lub modyfikacji funkcji fizjologicznych organizmu,

b) które występuje u człowieka po ekspozycji na produkt leczniczy weterynaryjny;
3c) ciężkim niepożądanym zdarzeniem po użyciu badanego produktu leczniczego albo

badanego produktu leczniczego weterynaryjnego - jest zdarzenie, które bez względu na
zastosowaną dawkę badanego produktu leczniczego albo badanego produktu leczniczego
weterynaryjnego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji
lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub jest chorobą, wadą
wrodzoną lub uszkodzeniem płodu;

3d) ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczego - jest działanie, które bez
względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje zgon pacjenta,
zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny
uszczerbek na zdrowiu lub inne działanie produktu leczniczego, które lekarz według
swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub
uszkodzeniem płodu;

4) Dobrą Praktyką Dystrybucyjną - jest praktyka, która gwarantuje bezpieczne
przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych;

5) (uchylony);
6) Dobrą Praktyką Kliniczną - jest zespół uznawanych przez społeczność międzynarodową

wymagań dotyczących etyki i jakości badań naukowych, przy prowadzeniu badań
klinicznych, gwarantujących ochronę praw, bezpieczeństwo, dobro uczestników tych
badań oraz wiarygodność ich wyników;

6a) Dobrą Praktyką Kliniczną Weterynaryjną - jest zespół uznawanych przez społeczność
międzynarodową wymagań dotyczących etyki i jakości badań klinicznych
weterynaryjnych, mających na celu zapewnienie dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa
personelu, biorących udział w badaniu klinicznym weterynaryjnym oraz ochrony
środowiska i zdrowia konsumenta żywności pochodzenia zwierzęcego;

7) Dobrą Praktyką Wytwarzania - jest praktyka, która gwarantuje, że produkty lecznicze są
wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania oraz
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących
podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego;

7a) importem produktów leczniczych - jest każde działanie polegające na sprowadzaniu
gotowego produktu leczniczego spoza państw członkowskich Unii Europejskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym w szczególności ich
magazynowanie, kontrola jakości przy zwalnianiu serii i dystrybucja;

7b) importem równoległym - jest każde działanie w rozumieniu art. 72 ust. 4 polegające na
sprowadzeniu z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
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Obszarze Gospodarczym produktu leczniczego spełniającego łącznie następujące
warunki:
a) sprowadzony produkt leczniczy posiada tę samą substancję czynną (substancje

czynne), co najmniej: te same wskazania do 3. poziomu kodu ATC/ATCvet (kod
klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej), tę samą moc, tę samą drogę
podania oraz tę samą postać jak produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postać zbliżoną, która nie powoduje
powstania różnic terapeutycznych w stosunku do produktu leczniczego dopuszczonego
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) sprowadzony produkt leczniczy i produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiednio w państwie, z którego produkt
jest sprowadzony, i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie
referencyjnymi produktami leczniczymi albo jednocześnie odpowiednikami
referencyjnych produktów leczniczych;

<7c) inspekcją – jest kontrola warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych,
badanych produktów leczniczych i substancji czynnych wykorzystywanych jako
materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych
przeprowadzana przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego zgodnie z przepisami ustawy;

7d) kontrolą – są czynności podejmowane przez inspektorów farmaceutycznych w
związku ze sprawowanym nadzorem nad jakością produktów leczniczych będących
przedmiotem obrotu oraz mające na celu sprawdzenie warunków prowadzenia
obrotu produktami leczniczymi;>

8) kopaliną leczniczą - jest nieprzetworzony surowiec mineralny tworzący złoże w skorupie
ziemskiej, mający zastosowanie dla celów leczniczych; w szczególności są to wody
lecznicze i torfy lecznicze;

9) kontrolą seryjną wstępną - jest kontrola każdej serii wytworzonego produktu leczniczego
dokonywana przed wprowadzeniem tego produktu do obrotu;

10) lekiem aptecznym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą
farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece;

11) lekiem gotowym - jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i
w określonym opakowaniu;

12) lekiem recepturowym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie
recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie
recepty wystawionej przez lekarza weterynarii;

12a) mocą produktu leczniczego - jest zawartość substancji czynnych wyrażona ilościowo na
jednostkę dawkowania, jednostkę objętości lub masy, zależnie od postaci
farmaceutycznej;

13) Maksymalnym Limitem Pozostałości - jest limit określony w art. 1 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającego
wspólnotową procedurę dla określenia maksymalnego limitu pozostałości
weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia
zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 111), zwanego dalej "rozporządzeniem nr
2377/90";
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13a) materiałem wyjściowym - jest każda substancja użyta do wytwarzania produktu
leczniczego, z wyłączeniem materiałów opakowaniowych;

14) nazwą produktu leczniczego - jest nazwa nadana produktowi leczniczemu, która może
być nazwą własną niestwarzającą możliwości pomyłki z nazwą powszechnie stosowaną
albo nazwą powszechnie stosowaną lub naukową, opatrzoną znakiem towarowym lub
nazwą podmiotu odpowiedzialnego;

15) nazwą powszechnie stosowaną - jest nazwa międzynarodowa zalecana przez Światową
Organizację Zdrowia, a jeżeli takiej nie ma - nazwa potoczna produktu leczniczego;

16) niepożądanym zdarzeniem - jest każde zdarzenie natury medycznej wywołujące
negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego, któremu podano produkt
leczniczy lub badany produkt leczniczy albo badany produkt leczniczy weterynaryjny,
chociażby nie miały one związku przyczynowego ze stosowaniem tego produktu;

17) niespodziewanym działaniem niepożądanym - jest każde negatywne działanie produktu
leczniczego, którego charakter lub stopień nasilenia nie jest zgodny z danymi zawartymi
w odpowiedniej informacji o produkcie leczniczym - dla produktów leczniczych w
badaniach klinicznych najczęściej - w broszurze badacza, dla produktów leczniczych
dopuszczonych do obrotu - w Charakterystyce Produktu Leczniczego;

17a) niespodziewanym ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczego - jest każde
niepożądane działanie produktu leczniczego, którego charakter lub stopień nasilenia nie
jest zgodny z danymi zawartymi w odpowiedniej informacji o produkcie leczniczym:
a) dla produktów leczniczych w badaniach klinicznych - najczęściej w broszurze

badacza,
b) dla produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu - w Charakterystyce Produktu

Leczniczego albo w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego
- które bez względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje zgon
pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub
znaczny uszczerbek na zdrowiu lub inne działanie produktu leczniczego, które lekarz
według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub
uszkodzeniem płodu;

18) (uchylony);
19) okresem karencji - jest okres, jaki musi upłynąć od ostatniego podania zwierzęciu

produktu leczniczego weterynaryjnego do uboju tego zwierzęcia, a w przypadku mleka,
jaj lub miodu - do momentu rozpoczęcia pozyskiwania tych produktów do celów
spożywczych, tak aby tkanki zwierzęcia oraz pozyskane produkty nie zawierały
pozostałości w ilości przekraczającej ich Maksymalne Limity Pozostałości;

20) opakowaniem bezpośrednim produktu leczniczego - jest opakowanie mające bezpośredni
kontakt z produktem leczniczym;

21) opakowaniem zewnętrznym produktu leczniczego - jest opakowanie, w którym
umieszcza się opakowanie bezpośrednie;

22) oznakowaniem produktu leczniczego - jest informacja umieszczona na opakowaniu
bezpośrednim lub opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego;

22a) państwem referencyjnym - jest państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, które:
a) sporządza projekt raportu oceniającego w ramach procedury zdecentralizowanej,
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b) wydało pozwolenie będące podstawą do wszczęcia procedury wzajemnego uznania;
23) (uchylony);
24) podmiotem odpowiedzialnym - jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr
180, poz. 1280) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego;

25) pozostałościami produktów leczniczych weterynaryjnych - są pozostałości produktów
leczniczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2377/90;

26) pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu - jest decyzja wydana przez uprawniony organ,
potwierdzająca, że dany produkt leczniczy może być przedmiotem obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

27) premiksem leczniczym - jest weterynaryjny produkt leczniczy, który w wyniku procesu
technologicznego został przygotowany w postaci umożliwiającej jego mieszanie z paszą
w celu wytworzenia paszy leczniczej;

27a) produktem leczniczym przeznaczonym do specjalnych celów żywieniowych - jest
produkt leczniczy przeznaczony do leczenia żywieniowego odpowiednio przetworzony i
produkowany, o ściśle określonym składzie, stosowany u ludzi, na zlecenie i pod kontrolą
lekarza;

28) (uchylony);
29) produktem leczniczym homeopatycznym - jest produkt leczniczy wytworzony z

homeopatycznych substancji pierwotnych lub ich mieszanin, zgodnie z homeopatyczną
procedurą wytwarzania opisaną w Farmakopei Europejskiej lub, w przypadku braku
takiego opisu, w farmakopeach oficjalnie uznanych przez państwa członkowskie Unii
Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

30) produktem immunologicznym - jest produkt leczniczy stanowiący surowicę, szczepionkę,
toksynę lub alergen, stosowany w celu:
a) wywoływania czynnej odporności (szczepionki),
b) przeniesienia odporności biernej (surowice),
c) diagnozowania stanu odporności (w szczególności tuberkulina),
d) identyfikacji lub wywoływania specyficznej nabytej zmiany reakcji odporności na

czynnik alergizujący (alergeny);
31) produktem krwiopochodnym - jest produkt leczniczy wytwarzany przemysłowo z krwi

lub jej składników, a w szczególności albuminy, czynniki krzepnięcia, immunoglobuliny;
32) produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako

posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub
zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia,
poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie
farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne;

33) (uchylony);
33a) produktem leczniczym roślinnym - jest produkt leczniczy zawierający jako składniki

czynne jedną lub więcej substancji roślinnych albo jeden lub więcej przetworów
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roślinnych albo jedną lub więcej substancji roślinnych w połączeniu z jednym lub więcej
przetworem roślinnym, przy czym:
a) substancją roślinną - są wszystkie, głównie całe, podzielone na części lub pocięte

rośliny, części roślin, glony, grzyby, porosty nieprzetworzone, zazwyczaj ususzone lub
świeże; niektóre wydzieliny, które nie zostały poddane określonemu procesowi, mogą
być uznane za substancje roślinne; substancje roślinne są szczegółowo definiowane
przez użytą część rośliny i nazwę botaniczną,

b) przetworem roślinnym - jest przetwór otrzymany przez poddanie substancji roślinnych
procesom takim, jak: ekstrakcja, destylacja, wyciskanie, frakcjonowanie, oczyszczanie,
zagęszczanie i fermentacja; przetworami są w szczególności rozdrobnione lub
sproszkowane substancje roślinne, nalewki, wyciągi, olejki i wyciśnięte soki;

34) produktem leczniczym weterynaryjnym - jest produkt leczniczy stosowany wyłącznie u
zwierząt;

35) produktem radiofarmaceutycznym - jest produkt leczniczy, z wyłączeniem produktu
leczniczego weterynaryjnego, który zawiera jeden lub więcej izotopów radioaktywnych
przeznaczonych dla celów medycznych;

35a) przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego - jest osoba fizyczna albo prawna,
wyznaczona przez podmiot odpowiedzialny do wykonywania jego obowiązków i
uprawnień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

35b) referencyjnym produktem leczniczym - jest produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na
podstawie pełnej dokumentacji;

35c) ryzykiem użycia produktu leczniczego - jest każde zagrożenie zdrowia pacjenta lub
zdrowia publicznego związane z jakością, bezpieczeństwem lub skutecznością produktu
leczniczego oraz każde zagrożenie niepożądanym wpływem na środowisko, a w
przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych - każde zagrożenie zdrowia zwierząt
lub ludzi, związane z jakością, bezpieczeństwem lub skutecznością produktu leczniczego
weterynaryjnego oraz każde zagrożenie niepożądanego wpływu na środowisko;

36) (uchylony);
37) serią - jest określona ilość produktu leczniczego lub surowca farmaceutycznego, lub

materiału opakowaniowego, wytworzona w procesie składającym się z jednej lub wielu
operacji w taki sposób, że może być uważana za jednorodną;

37a) sponsorem - jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, odpowiedzialna za podjęcie, prowadzenie i
finansowanie badania klinicznego, która ma siedzibę na terytorium jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
jeżeli sponsor nie ma siedziby na terytorium jednego z państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, może działać wyłącznie przez swojego prawnego przedstawiciela
posiadającego siedzibę na tym terytorium;

37b) stosunkiem korzyści do ryzyka - jest ocena pozytywnych skutków terapeutycznych
produktu leczniczego w odniesieniu do ryzyka związanego z użyciem produktu
leczniczego, z wyłączeniem zagrożenia niepożądanym wpływem na środowisko, a w
przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - ocena pozytywnych skutków
terapeutycznych produktu leczniczego weterynaryjnego w odniesieniu do ryzyka
związanego z użyciem produktu leczniczego weterynaryjnego;

38) substancją - jest każda materia, która może być pochodzenia:
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a) ludzkiego, w szczególności ludzka krew, elementy i składniki pochodzące z krwi
ludzkiej,

b) zwierzęcego, w szczególności mikroorganizmy, całe organizmy zwierzęce, fragmenty
organów, wydzieliny zwierzęce, toksyny, wyciągi, elementy i składniki pochodzące z
krwi zwierzęcej,

c) roślinnego, w szczególności mikroorganizmy, całe rośliny, części roślin, wydzieliny
roślinne, wyciągi,

d) chemicznego, w szczególności pierwiastki lub związki chemiczne naturalnie
występujące w przyrodzie lub otrzymane w drodze przemian chemicznych lub
syntezy;

39) (uchylony);
40) surowcem farmaceutycznym - jest substancja lub mieszanina substancji wykorzystywana

do sporządzania lub wytwarzania produktów leczniczych;
40a) uczestnikiem badania klinicznego - jest osoba, która po poinformowaniu o istocie,

znaczeniu, skutkach i ryzyku badania klinicznego wyraziła świadomą zgodę na
uczestniczenie w badaniu; dokument potwierdzający wyrażenie świadomej zgody
przechowuje się wraz z dokumentacją badania klinicznego;

41) ulotką - jest informacja przeznaczona dla użytkownika, zatwierdzona w procesie
dopuszczenia do obrotu, sporządzona w formie odrębnego druku i dołączona do produktu
leczniczego;

42) wytwarzaniem produktów leczniczych - jest każde działanie prowadzące do powstania
produktu leczniczego, w tym zakup i przyjmowanie w miejscu wytwarzania przez
wytwórcę materiałów używanych do produkcji, produkcja, dopuszczanie do kolejnych
etapów wytwarzania, w tym także pakowanie lub przepakowywanie oraz magazynowanie
i dystrybucja własnych produktów leczniczych, a także czynności kontrolne związane z
tymi działaniami;

42a) wytwarzaniem substancji czynnych wykorzystywanych jako materiały wyjściowe
przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych - jest każde działanie prowadzące
do powstania substancji czynnych, w tym sprowadzanie substancji czynnych
wykorzystywanych jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów
leczniczych spoza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, dystrybucja, pakowanie, przepakowywanie i
ponowne etykietowanie;

43) wytwórcą - jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej, który na podstawie zezwolenia wydanego przez
upoważniony organ wykonuje co najmniej jedno z działań wymienionych w pkt 42;

44) zwolnieniem serii - jest poświadczenie przez osobę wykwalifikowaną, że dana seria
produktu leczniczego lub badanego produktu leczniczego została wytworzona i
skontrolowana zgodnie z przepisami prawa oraz wymaganiami pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu lub warunkami rozpoczęcia prowadzenia badania klinicznego.

Art. 37at.
1. Organ zezwalający jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej, na którą

zostało wydane zezwolenie.
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2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez organ
zezwalający.

3. Osoby upoważnione przez organ zezwalający do dokonywania kontroli są uprawnione w
szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest
wykonywana działalność gospodarcza objęta zezwoleniem, w dniach i w godzinach,
w których jest wykonywana lub powinna być wykonywana ta działalność;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem
kontroli.

4. Organ zezwalający może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia, stwierdzonych w toku
kontroli, uchybień w wyznaczonym terminie.

5. Organ zezwalający może upoważnić do dokonywania kontroli, o której mowa w ust. 1,
inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.
Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

<Art. 37au.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 38, 70, 74 i
99, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej.>

Art. 122a.
Główny Inspektor Farmaceutyczny w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1, wydaje
decyzję o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu.

<Art. 122b.
1. Inspekcję przeprowadza inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu

Farmaceutycznego po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu
upoważnienia do przeprowadzenia inspekcji udzielonego przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego.

2. Kontrolę przeprowadza inspektor farmaceutyczny po okazaniu legitymacji
służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udzielonego
przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera co najmniej:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko inspektora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli albo

inspekcji oraz numer jego legitymacji służbowej;
5) przedsiębiorcę objętego kontrolą albo inspekcją;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli albo inspekcji;
7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli albo

inspekcji;
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8) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

4. Rozpoczęcie kontroli albo inspekcji inspektor potwierdza dokonując odpowiedniego
wpisu w książce kontroli.

5. Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
dokonując inspekcji planowej wytwórni produktów leczniczych lub miejsca
prowadzenia działalności importowej, przed rozpoczęciem inspekcji podaje
kontrolowanemu plan przebiegu inspekcji, w tym przewidywany okres prowadzenia
inspekcji, zakres inspekcji oraz wykaz personelu obowiązanego do składania
wyjaśnień istotnych dla prowadzonej inspekcji, w celu prawidłowego i sprawnego
przeprowadzenia inspekcji.

Art. 122c.
1. Czynności w ramach kontroli albo inspekcji dokonuje się w obecności

kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, chyba że kontrolowany
zrezygnuje z prawa uczestniczenia w tych czynnościach.

2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach podejmowanych
w ramach kontroli albo inspekcji jest składane na piśmie. W razie odmowy złożenia
oświadczenia inspektor dokonuje odpowiedniej adnotacji w protokole z kontroli
albo w raporcie z inspekcji.

3. W przypadku gdy kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach
w ramach kontroli albo inspekcji, czynności tych dokonuje się w obecności
przywołanego świadka. Świadek nie musi być obecny przy czynnościach
dotyczących przeprowadzania dowodu z ksiąg, ewidencji, zapisków lub innych
dokumentów.

Art. 122d.
1. W trakcie kontroli albo inspekcji inspektor ma prawo do sporządzania

dokumentacji również w formie dźwiękowej, fotograficznej i filmowej.
2. W kontroli albo inspekcji mogą brać udział biegli lub eksperci na podstawie

imiennego upoważnienia wydanego odpowiednio przez wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego albo Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Art. 122e.
1. Przebieg kontroli albo inspekcji dokumentowany jest przez inspektora odpowiednio

w protokole z kontroli albo raporcie z inspekcji.
2. Protokół z kontroli albo raport z inspekcji zawierają w szczególności:

1) wskazanie kontrolowanego;
2) wskazanie inspektorów;
3) wskazanie biegłych i ekspertów, jeżeli brali udział w kontroli albo inspekcji;
4) określenie przedmiotu i zakresu kontroli albo inspekcji;
5) określenie miejsca i czasu kontroli albo inspekcji;
6) opis dokonanych ustaleń;
7) przedstawienie dowodów;
8) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień.

3. Protokół z kontroli podpisują:
1) kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona;
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2) inspektorzy przeprowadzający kontrolę;
3) osoby, których wyjaśnienia jako istotne dla czynności kontrolnych przytoczone

zostały w protokole.
4. Raport z inspekcji podpisuje inspektor do spraw wytwarzania Głównego

Inspektoratu Farmaceutycznego lub inspektorzy do spraw wytwarzania Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego przeprowadzający inspekcję.

Art. 122f.
1. Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z

których jeden przekazuje się kontrolowanemu.
2. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu z kontroli, może, w

terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, złożyć pisemnie zastrzeżenia lub
wyjaśnienia, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe. Inspektor jest
obowiązany rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń inspektor uzupełnia protokół z
kontroli i przedstawia go ponownie do podpisu.

3. W przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli odmawiający składa
pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy.

4. O odmowie podpisania protokołu z kontroli, przyczynie tej odmowy oraz o złożeniu
wyjaśnień inspektor dokonuje wzmianki w protokole kontroli.

Art. 122g.
1. Raport z inspekcji sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z

których jeden przekazuje się kontrolowanemu.
2. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami raportu z inspekcji, może, w

terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia,
wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe. Inspektor jest obowiązany
rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W
przypadku uwzględnienia zastrzeżeń inspektor uzupełnia raport z inspekcji i
przedstawia go ponownie kontrolowanemu.

Art. 122h.
1. W przypadku pobrania podczas kontroli albo inspekcji próbek do badań, inspektor

dokumentuje ich pobranie w protokole pobrania próbek.
2. Próbki do badań pobiera się w ilości niezbędnej do przeprowadzenia właściwego

badania laboratoryjnego.
3. Protokół pobrania próbki sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden

pozostawia się kontrolowanemu, drugi dołącza się do próbki kierowanej do badań
jakościowych, trzeci pozostawia się w dokumentacji inspektora.

Art. 122i.
1. Kontrolowany, u którego pobrano próbki do badań, pakuje je w sposób

zapobiegający zmianom wpływającym na ich jakość i przesyła do wskazanej przez
inspektora jednostki prowadzącej badania laboratoryjne.

2. Do próbki przesyłanej do badań należy dołączyć protokół, o którym mowa w art.
122h ust. 1, oraz sporządzony przez inspektora wniosek o przeprowadzenie badań
laboratoryjnych.

3. Równocześnie z pobraniem próbki do badań należy zapakować i opieczętować oraz
pozostawić na przechowanie u kontrolowanego, w warunkach uniemożliwiających
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zmianę jakości, próbkę kontrolną – w ilości odpowiadającej ilości próbki pobranej
do badań.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy leku recepturowego.
5. Próbka pozostawiona na przechowanie zgodnie z ust. 3 powinna być przechowywana

u kontrolowanego do dnia otrzymania orzeczenia o wyniku badań jakościowych.
Art. 122j.

1. Po przeprowadzeniu badań jakościowych jednostka prowadząca badania
laboratoryjne sporządza orzeczenie o wyniku badań jakościowych próbek
pobranych podczas kontroli albo inspekcji przez inspektora.

2. Jednostka prowadząca badania laboratoryjne przekazuje orzeczenie inspektorowi,
który wystąpił z wnioskiem oraz kontrolowanemu.

Art. 122k.
1. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli albo

inspekcji inspektor wpisuje do książki kontroli.
2. Książkę kontroli należy okazywać na każde żądanie inspektora.
3. Wpis w książce kontroli nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.
4. Kontrolujący może dokonywać skreśleń i poprawek we wpisie w taki sposób, aby

wyrazy skreślone i poprawione były czytelne.
5. Skreślenia i poprawki powinny być dokonane przed podpisaniem wpisu.
6. O dokonaniu skreśleń i poprawek należy na końcu wpisu sporządzić adnotację z

określeniem strony książki oraz ich treści.>

Art. 123.
1. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli albo

inspekcji inspektor farmaceutyczny albo inspektor do spraw wytwarzania Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego wpisują do książki kontroli, którą jest obowiązany
posiadać podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w ustawie oraz apteka
szpitalna, dział farmacji szpitalnej i apteka zakładowa.

[2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób przeprowadzania kontroli i inspekcji oraz rodzaje kontroli i inspekcji,
2) sposób i tryb pobierania próbek do badań oraz przeprowadzania badań,
3) tryb przeprowadzania kontroli przyjmowanych i wydawanych produktów leczniczych

i wyrobów medycznych oraz warunki ich transportowania,
4) wzór i sposób prowadzenia książki kontroli, sposób dokonywania wpisów oraz tryb

powiadamiania o usunięciu stwierdzonych uchybień
- uwzględniając przepisy prawa i wytyczne Wspólnoty Europejskiej.]

<2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1) upoważnienia do przeprowadzania kontroli albo inspekcji,
2) protokołu pobrania próbek,
3) orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek,
4) książki kontroli

– uwzględniając przepisy prawa i wytyczne Wspólnoty Europejskiej.>
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USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TOWARACH PACZKOWANYCH (Dz. U. Nr 128,

poz. 1409, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Towary paczkowane znajdujące się w obrocie lub przeznaczone do wprowadzenia do

obrotu podlegają kontroli Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych i Inspekcji Farmaceutycznej, w zakresie przewidzianym w
niniejszej ustawie oraz w zakresie ich właściwości, w trybie i na warunkach określonych
w przepisach odrębnych.

[2. Inspekcje wymienione w ust. 1 mogą organizować kontrole wspólnie z organami
administracji miar.]

<Art. 5a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.>

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r.

Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381)

Art. 55.
1. Inspektor wykonując zadania, o których mowa w art. 50, ma prawo do:

1) wstępu do pojazdu;
2) kontroli dokumentów;

2a) kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa;
3) kontroli zainstalowanych w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub

tachografu cyfrowego;
4) kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu

pomiarowego;
5) żądania od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich
danych mających związek z przedmiotem kontroli;

6) wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on
działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być
wykonywana ta działalność.

[1a. Inspektor przeprowadza czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, w
obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.]

<1a. Inspektor przeprowadza czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6,
w obecności przedsiębiorcy albo osoby przez niego upoważnionej.>
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<1b. Kontrolę dokumentów, o których mowa w art. 87, inspektor dokonuje w obecności
kierującego przemieszczającym się środkiem transportu.>

2. Inspektor ma również prawo do:
1) stosowania środków przymusu bezpośredniego;
2) używania broni palnej.

Art. 70.
[1. Rozpoczęcie kontroli przez inspektora poprzedzone jest okazaniem kontrolowanemu

legitymacji służbowej.]
<1. Czynności kontrolnych inspektor dokonuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz

doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.>
<1a. Czynności kontrolne przemieszczających się środków transportu inspektor

dokonuje po okazaniu kierującemu legitymacji służbowej.
1b. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko inspektora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli oraz

numer jego legitymacji służbowej;
5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
8) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.>

[2. Legitymacja, o której mowa w ust. 1, upoważnia inspektora do dokonania czynności
kontrolnych.]

3. Inspektor ma obowiązek zapoznać kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami
wynikającymi z ustawy.

[4. Inspektor wykonuje czynności kontrolne w obecności kontrolowanego, osoby
zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.]

<4. Inspektor wykonuje czynności kontrolne w obecności kontrolowanego albo osoby
przez niego upoważnionej.>

[Art. 74.
1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, a jego kopię

doręcza się kontrolowanemu.
2. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Do protokołu kontroli kontrolowany może

wnieść zastrzeżenia.
3. Odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego odnotowuje się w protokole.]

<Art. 74.
1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół kontroli.
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2. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Odmowę podpisania protokołu przez
kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli i podaje jej
przyczynę.

3. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię doręcza się
kontrolowanemu kierowcy, przedsiębiorcy lub podmiotowi wykonującemu przewóz
drogowy.

4. Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia.>

Art. 85.
[1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się na podstawie wydanego w tej sprawie

postanowienia określającego zakres kontroli oraz osoby upoważnione do jej
przeprowadzenia.]

<1. Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej oraz
doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.>

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do:
1) żądania od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich
danych mających związek z przedmiotem kontroli;

2) wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on
działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być
wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez
przedsiębiorcę.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego
wyznaczonej.

<4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko inspektora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli oraz

numer jego legitymacji służbowej;
5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
8) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.>

Art. 89.
1. Do kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, oraz warunków w nich określonych,

z zastrzeżeniem ust. 2, uprawnieni są:
1) funkcjonariusze Policji;
2) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;
3) funkcjonariusze celni;
4) funkcjonariusze Straży Granicznej;
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5) upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych - z wyłączeniem
dokumentów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i ust. 4;

6) inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy - w odniesieniu do zapisów urządzenia
rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju;

7) upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 - w
odniesieniu do przewozów regularnych i regularnych specjalnych.";

2. Upoważnieni pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, nie są uprawnieni do
kontroli zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas
postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczeń i oświadczeń, o
których mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

3. Kontrole drogowe wykonuje się w odpowiednim miejscu i czasie tak, aby utrudnić
kierowcom prowadzącym pojazdy omijanie punktów kontroli, oraz bez dyskryminacji ze
względu na:

1) kraj rejestracji pojazdu;
2) kraj zamieszkania kierowcy;
3) kraj siedziby przedsiębiorstwa;
4) początkowy i docelowy punkt podróży;
5) rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy.

4. Uprawnione osoby do kontroli zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość
jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku zaopatrzeni są
w:

1) wykaz podstawowych elementów podlegających kontroli na drodze i na terenie
podmiotu wykonującego przewozy drogowe;

2) standardowe wyposażenie.
5. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w
drodze rozporządzenia:

[1) szczegółowe warunki, tryb i sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przewozu
drogowego;]

2) wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do tej kontroli;
3) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących

okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku
kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także
wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz
podstawowych elementów, które jej podlegają;

4) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych
przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich
przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

5) system oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie
występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych
przerw i czasu odpoczynku kierowców

- uwzględniając przepisy Unii Europejskiej, opracowania i wytyczne Komisji
Europejskiej, względną liczbę i wagę popełnianych naruszeń przepisów rozporządzenia
Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących



- 116 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz
potrzebę zapewnienia efektywności i skuteczności kontroli przewozów drogowych.

<Art. 89a.
1. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonują kontroli w zakresie przewozu

drogowego na warunkach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej
Inspekcji Pracy.

2. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego dokonują kontroli na warunkach i w
trybie określonych w ustawie.

3. Funkcjonariusze Policji, organów celnych i Straży Granicznej oraz upoważnieni
pracownicy zarządców dróg dokonują kontroli na warunkach i w sposób
określonych w przepisach o kontroli ruchu drogowego.

4. Upoważnieni pracownicy organu wydającego zezwolenia na przewozy regularne lub
regularne specjalne dokonują kontroli dokumentów na warunkach i w trybie
określonych w ustawie.

Art. 89b.
1. Rozpoczęcie kontroli przez uprawnionych, o których mowa w art. 89a ust. 3 i 4,

następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do
wykonywania kontroli ruchu drogowego, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji.

2. Kontrolujący ma obowiązek zapoznać kontrolowanego z jego prawami
i obowiązkami wynikającymi z ustawy.

3. Kontrolujący wykonuje czynności kontrolne w obecności kontrolowanego albo osoby
przez niego upoważnionej.

Art. 89c.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

[Art. 96.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z
późn. zm.).]

USTAWA z dnia 18 września 2001 r. O PODPISIE ELEKTRONICZNYM (Dz. U. Nr 130,

poz. 1450, z późn. zm.)

Art. 3.
Użyte w ustawie wyrażenia oznaczają:
1) podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do

których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji
osoby składającej podpis elektroniczny,

2) bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który:
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a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej

podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu
elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,

c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek
późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna,

3) osoba składająca podpis elektroniczny - osobę fizyczną posiadającą urządzenie służące do
składania podpisu elektronicznego, która działa w imieniu własnym albo w imieniu innej
osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej,

4) dane służące do składania podpisu elektronicznego - niepowtarzalne i przyporządkowane
osobie fizycznej dane, które są wykorzystywane przez tę osobę do składania podpisu
elektronicznego,

5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego - niepowtarzalne i
przyporządkowane osobie fizycznej dane, które są wykorzystywane do identyfikacji
osoby składającej podpis elektroniczny,

6) urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego - sprzęt i oprogramowanie
skonfigurowane w sposób umożliwiający złożenie podpisu lub poświadczenia
elektronicznego przy wykorzystaniu danych służących do składania podpisu lub
poświadczenia elektronicznego,

7) bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego - urządzenie służące
do składania podpisu elektronicznego spełniające wymagania określone w ustawie,

8) urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego - sprzęt i oprogramowanie
skonfigurowane w sposób umożliwiający identyfikację osoby fizycznej, która złożyła
podpis elektroniczny, przy wykorzystaniu danych służących do weryfikacji podpisu
elektronicznego lub w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego
usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, przy
wykorzystaniu danych służących do weryfikacji poświadczenia elektronicznego,

9) bezpieczne urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego - urządzenie
służące do weryfikacji podpisu elektronicznego spełniające wymagania określone w
ustawie,

10) certyfikat - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji
podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny
i które umożliwiają identyfikację tej osoby,

11) zaświadczenie certyfikacyjne - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane
służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego są przyporządkowane do podmiotu
świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, i które
umożliwiają identyfikację tego podmiotu lub organu,

12) kwalifikowany certyfikat - certyfikat spełniający warunki określone w ustawie, wydany
przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi
określone w ustawie,

13) usługi certyfikacyjne - wydawanie certyfikatów, znakowanie czasem lub inne usługi
związane z podpisem elektronicznym,

[14) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
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Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115), Narodowy Bank Polski albo organ władzy
publicznej, świadczący co najmniej jedną z usług, o których mowa w pkt 13,]

<14) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), Narodowy Bank Polski albo organ
władzy publicznej, świadczący co najmniej jedną z usług, o których mowa
w pkt 13,>

15) kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne - podmiot świadczący usługi
certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi
certyfikacyjne,

16) znakowanie czasem - usługę polegającą na dołączaniu do danych w postaci elektronicznej
logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem
elektronicznym, oznaczenia czasu w chwili wykonania tej usługi oraz poświadczenia
elektronicznego tak powstałych danych przez podmiot świadczący tę usługę,

17) polityka certyfikacji - szczegółowe rozwiązania, w tym techniczne i organizacyjne,
wskazujące sposób, zakres oraz warunki bezpieczeństwa tworzenia i stosowania
certyfikatów,

18) odbiorca usług certyfikacyjnych - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:
a) zawarła z podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne umowę o świadczenie usług

certyfikacyjnych lub
b) w granicach określonych w polityce certyfikacji może działać w oparciu o certyfikat

lub inne dane elektronicznie poświadczone przez podmiot świadczący usługi
certyfikacyjne,

19) poświadczenie elektroniczne - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi
danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają
identyfikację podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego
zaświadczenia certyfikacyjne, oraz spełniają następujące wymagania:
a) są sporządzane za pomocą podlegających wyłącznej kontroli podmiotu świadczącego

usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenie certyfikacyjne
bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych
służących do składania poświadczenia elektronicznego,

b) jakakolwiek zmiana danych poświadczonych jest rozpoznawalna,
20) dane służące do składania poświadczenia elektronicznego - niepowtarzalne i

przyporządkowane do podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu
wydającego zaświadczenia certyfikacyjne dane, które są wykorzystywane przez ten
podmiot lub organ do składania poświadczenia elektronicznego,

21) dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego - niepowtarzalne i
przyporządkowane do podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu
wydającego zaświadczenia certyfikacyjne dane, które są wykorzystywane do
identyfikacji podmiotu lub organu składającego poświadczenie elektroniczne,

22) weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego - czynności, które pozwalają na
identyfikację osoby składającej podpis elektroniczny oraz pozwalają stwierdzić, że podpis
został złożony za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego
przyporządkowanych do tej osoby, a także że dane opatrzone tym podpisem nie uległy
zmianie po złożeniu podpisu elektronicznego.
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Rozdział VII
[Nadzór nad działalnością podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne]

<Nadzór nad działalnością kwalifikowanych podmiotów
świadczących usługi certyfikacyjne>

Art. 30.
[1. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów

ustawy, zapewniając ochronę interesów odbiorców usług certyfikacyjnych.]
<1. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad przestrzeganiem

przepisów ustawy przez kwalifikowane podmioty, zapewniając ochronę interesów
odbiorców usług certyfikacyjnych.>

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki realizuje w
szczególności poprzez:

1) prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi
certyfikacyjne,

2) wydawanie i unieważnianie zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w art. 23
ust. 2,

3) kontrolę działalności podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne pod względem
zgodności z ustawą,

4) nakładanie kar przewidzianych w ustawie.
3. Prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć podmiotom, o których mowa w
art. 23 ust. 4 i 5, które spełniają wymagania ustawy dla kwalifikowanych podmiotów
świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie bezpieczeństwa, wydawania,
przechowywania i unieważniania certyfikatów i nie świadczą usług certyfikacyjnych
polegających na wydawaniu certyfikatów.

[Art. 35.
1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy komórki organizacyjnej ministerstwa

zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki, zwani dalej
"kontrolerami", na podstawie dowodu tożsamości i imiennego upoważnienia
określającego kontrolowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, zakres i podstawę
prawną podjęcia kontroli.

2. Imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydaje minister właściwy do spraw
gospodarki albo z jego upoważnienia dyrektor komórki organizacyjnej ministerstwa
zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki kontrolę, o której mowa w ust.
1, mogą przeprowadzić również kontrolerzy, którzy są pracownikami podmiotu, o którym
mowa w art. 23 ust. 5, lub jednostki certyfikującej w rozumieniu przepisów, o których
mowa w art. 18 ust. 4.

4. W przypadku gdy kontrola odbywa się na podstawie upoważnienia ministra właściwego
do spraw gospodarki, podmiotowi oraz jednostce certyfikującej, o których mowa w ust. 3,
należy się wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę.
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5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zasady
wynagradzania za przeprowadzenie kontroli, na podstawie upoważnienia ministra do
kontroli, uwzględniając zakres i rodzaj kontroli oraz uzasadnione koszty jej
przeprowadzenia.]

<Art. 35.
1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy ministerstwa zapewniającego obsługę

ministra właściwego do spraw gospodarki, zwani dalej „kontrolerami”, po okazaniu
legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontroler, przy wykonywaniu czynności kontrolnych, może korzystać z pomocy
osoby niebędącej pracownikiem ministerstwa, o ile jest to niezbędne do
przeprowadzenia kontroli.

3. Imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydaje minister właściwy do
spraw gospodarki albo z jego upoważnienia dyrektor komórki organizacyjnej
ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko pracownika ministerstwa gospodarki upoważnionego do

przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;
5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
8) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

5. Z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki kontrolę, o której mowa
w ust. 1, mogą przeprowadzić również kontrolerzy, którzy są pracownikami
podmiotu, o którym mowa w art. 23 ust. 5, lub jednostki certyfikującej w
rozumieniu przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 4.

6. W przypadku gdy kontrola odbywa się na podstawie upoważnienia ministra
właściwego do spraw gospodarki, podmiotowi oraz jednostce certyfikującej,
o których mowa w ust. 5, należy się wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zasady
wynagradzania za przeprowadzenie kontroli, na podstawie upoważnienia ministra
do kontroli, uwzględniając zakres i rodzaj kontroli oraz uzasadnione koszty jej
przeprowadzenia.>

[Art. 37.
Kontrola ma na celu ustalenie, czy działalność podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
jest zgodna z wymaganiami ustawy. Zakres kontroli określa upoważnienie, o którym mowa w
art. 35 ust. 1 lub ust. 3.]
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<Art. 37.
Kontrola ma na celu ustalenie, czy działalność kwalifikowanego podmiotu świadczącego
usługi certyfikacyjne jest zgodna z wymaganiami ustawy. Zakres kontroli określa
upoważnienie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lub ust. 5.>

[Art. 39.
Do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 31, 32, 35-41, 53-55, 57 i
59 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz.
937), z tym że ilekroć w tej ustawie mowa jest o:

1) Najwyższej Izbie Kontroli - należy przez to rozumieć ministerstwo zapewniające
obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki,

2) Prezesie Najwyższej Izbie Kontroli - należy przez to rozumieć ministra właściwego
do spraw gospodarki,

3) dyrektorze właściwej jednostki kontrolnej - należy przez to rozumieć dyrektora
właściwej komórki organizacyjnej ministerstwa zapewniającego obsługę ministra
właściwego do spraw gospodarki, o której mowa w art. 35 ust. 1,

4) kontrolerze - należy przez to rozumieć kontrolera, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lub
ust. 3.]

<Art. 39a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z

późn. zm.)

Art. 27.
1. Prezes Urzędu kontroluje przestrzeganie przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa

cywilnego.
2. Kontroli podlegają:

1) podmioty prowadzące działalność w zakresie lotnictwa cywilnego;
2) zarządzający lotniskami;
3) osoby posiadające licencję członka personelu lotniczego.

3. [Pracownikom Urzędu, po okazaniu legitymacji służbowej, przysługuje prawo:]
<Pracownikom Urzędu przysługuje prawo:>

1) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej
jednostki organizacyjnej;

2) przeprowadzania oględzin statku powietrznego, lotniska albo urządzenia
znajdującego się w granicach lotniska lub wykorzystywanego do działalności
lotniczej;
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3) dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii;

4) wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań statków powietrznych lub
urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności lotniczej.

5) (uchylony);
6) (uchylony).

3a. W trakcie wykonywanej kontroli Prezes Urzędu może, w drodze decyzji
administracyjnej, dokonać:

1) zabezpieczenia statku powietrznego, w celu niedopuszczenia do jego używania,
jeżeli:

a) statek ten znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, jest używany
przez osoby nieuprawnione lub w przypadku gdy stwierdzono naruszenie zasad
bezpiecznego użytkowania statków powietrznych,

b) statek ten zagrożony jest aktem bezprawnej ingerencji,
c) nie okazano dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia - jeżeli obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynika z przepisów dotyczących
ubezpieczeń w odniesieniu do przewoźników lotniczych i użytkowników
statków powietrznych;

2) zabezpieczenia lub przyjęcia do depozytu lotniczego urządzenia naziemnego, o
którym mowa w art. 86, znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym lub
używanego przez osoby nieuprawnione - w celu niedopuszczenia do jego używania;

3) wstrzymania lub ograniczenia eksploatacji lotniska albo lądowiska lub ich części,
jeżeli dalsza ich eksploatacja zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo zagraża
bezpieczeństwu działalności lotniczej lub porządkowi publicznemu.

3b. Decyzji, o której mowa w ust. 3a, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień kontrolnych przysługujących EASA. Przepisy

ust. 3 stosuje się odpowiednio do pracowników EASA.
[5. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 2, okazuje się w dniu

rozpoczęcia tej kontroli.]
<5. Czynności kontrolne przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej oraz

doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej
przedsiębiorcy, wydanego przez Prezesa Urzędu.>

Art. 29.
W przypadku stwierdzenia w protokole, o którym mowa w art. 28 ust. 5, naruszenia
przepisów lub decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego Prezes Urzędu wydaje decyzję
określającą zakres naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości.

<Art. 29a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>
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USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. – PRAWO DEWIZOWE (Dz. U. Nr 141, poz. 1178,

z późn. zm.)

Art. 33.
1. Prezes Narodowego Banku Polskiego wykonuje kontrolę:

1)  udzielonych indywidualnych zezwoleń dewizowych,
2) działalności kantorowej,
3) wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1,
4)  (uchylony).

2. Kontrola wykonywana w zakresie określonym w ust. 1 polega na sprawdzaniu, czy:
1) korzystanie z udzielonego zezwolenia dewizowego odbywa się zgodnie z jego

warunkami,
2) przedsiębiorca wykonuje działalność kantorową zgodnie z warunkami określonymi

w ustawie i przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie,
3)  obowiązek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, jest wykonywany przez rezydentów

oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową, oraz czy dane
przekazywane w wykonaniu tego obowiązku są zgodne ze stanem faktycznym,

4)  (uchylony).

<Art. 33a.
Do kontroli działalności kantorowej przedsiębiorcy, kontroli wykonywania przez
przedsiębiorców obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, oraz kontroli
wykorzystania udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia dewizowego, stosuje się przepisy
rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

[Art. 34.
Kontrolę, o której mowa w art. 33, przeprowadzają pracownicy Narodowego Banku
Polskiego, zwani dalej "kontrolerami", w siedzibie jednostki kontrolowanej lub siedzibie
Narodowego Banku Polskiego, po okazaniu legitymacji służbowej i doręczeniu
upoważnienia.]

<Art. 34.
1. Kontrolę, o której mowa w art. 33, przeprowadzają pracownicy Narodowego Banku

Polskiego, zwani dalej „kontrolerami”, w siedzibie jednostki kontrolowanej albo w
siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy lub siedzibie Narodowego Banku
Polskiego, po okazaniu legitymacji służbowej i doręczeniu upoważnienia, z
zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w
siedzibie Narodowego Banku Polskiego za zgodą kontrolowanego przedsiębiorcy,
jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.>

Art. 36.
Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w sporządzonym przez siebie:
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1) protokóle, jeżeli kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki
kontrolowanej, lub

2) sprawozdaniu, jeżeli kontrola została przeprowadzona w siedzibie Narodowego
Banku Polskiego.

<Art. 36a.
Kontrolerzy informują kierownika kontrolowanej jednostki o istotnych
nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli, wskazując na potrzebę
niezwłocznego podjęcia działań w celu ich usunięcia.

Art. 36b.
Protokół i sprawozdanie, o których mowa w art. 36, powinny:

1) zawierać zwięzły opis wyników kontroli;
2) wskazywać przepisy prawne oraz warunki zawarte w zezwoleniu dewizowym,

które zostały naruszone;
3) stanowić podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych i zaleceń.

Art. 36c.
Protokół i sprawozdanie powinny ponadto zawierać:

1) nazwę kontrolowanej jednostki w pełnym brzmieniu oraz adres jej siedziby;
2) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej upoważnienia do

przeprowadzenia kontroli oraz datę wystawienia upoważnienia;
3) imię i nazwisko kontrolera lub kontrolerów;
4) określenie zakresu kontroli;
5) określenie okresu objętego kontrolą oraz datę rozpoczęcia i zakończenia

kontroli;
6) listę osób udzielających wyjaśnień w trakcie kontroli;
7) określenie dokumentów, na podstawie których przeprowadzono kontrolę;
8) wykaz załączników stanowiących część składową sprawozdania lub protokołu;
9) adnotację o przekazaniu kierownikowi kontrolowanej jednostki jednego

egzemplarza protokołu albo sprawozdania;
10) pouczenie o prawie i trybie składania przez kontrolowaną jednostkę zastrzeżeń

do ustaleń zawartych w protokole lub sprawozdaniu;
11) imiona i nazwiska członków organu zarządzającego kontrolowanej jednostki, w

przypadku osób prawnych.>

Art. 40a.
(uchylony).

<Art. 40b.
Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zaleceń pokontrolnych, poinformować w formie pisemnej jednostkę
organizacyjną Narodowego Banku Polskiego, wykonującą kontrolę, o działaniach
podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych.
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Art. 40c.
W przypadku stwierdzenia w toku kontroli rażącego naruszenia:

1) przepisów prawa lub warunków udzielonego zezwolenia dewizowego,
kontrolerzy występują do Prezesa Narodowego Banku Polskiego albo dyrektora
jednostki organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego, który wydał zezwolenie
dewizowe, o jego uchylenie;

2) warunków wykonywania działalności kantorowej kontrolerzy występują do
Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wydanie decyzji o zakazie jej
wykonywania.>

[Art. 42.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb wykonywania kontroli
określonej w art. 33, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonywania objętych nią
czynności.]

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI (Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.)

Art. 24.
1. Minister oraz kierownik urzędu centralnego są uprawnieni do kontroli notyfikowanych

jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriów.
2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez

ministra albo kierownika urzędu centralnego, które zawiera:
1) oznaczenie osoby dokonującej kontroli;
2) nazwę kontrolowanej notyfikowanej jednostki certyfikującej lub kontrolującej albo

notyfikowanego laboratorium;
3) zakres kontroli.

3. Osoby upoważnione przez ministra oraz kierownika urzędu centralnego do dokonania
kontroli są uprawnione do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu i lokalu notyfikowanej jednostki
certyfikującej i kontrolującej oraz notyfikowanego laboratorium w dniach i
godzinach ich pracy;

2) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz okazania dokumentów związanych z
działalnością objętą notyfikacją;

3) żądania udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyjaśnień w
sprawach objętych zakresem kontroli.

4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego
upoważnionej.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół i przedstawia organom kontrolowanej
notyfikowanej jednostki certyfikującej i jednostki kontrolującej oraz notyfikowanemu
laboratorium.
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[6. Minister oraz kierownik urzędu centralnego mogą upoważnić do dokonywania kontroli,
o której mowa w ust. 1, inny organ wyspecjalizowany w przeprowadzaniu kontroli
działalności objętej notyfikacją.]

Art. 40.
1. Organy wyspecjalizowane prowadzą kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych lub

innych wymagań, zwaną dalej "kontrolą", z urzędu lub na wniosek Prezesa UOKiK
działającego jako organ monitorujący.

2. W kontroli prowadzonej przez organ wyspecjalizowany może uczestniczyć, za jego
zgodą, pracownik UOKiK upoważniony przez Prezesa UOKiK, do czynności którego
stosuje się przepisy niniejszego rozdziału dotyczące osoby kontrolującej.

[3. Do kontroli prowadzonej przez organy wyspecjalizowane, w zakresie nieuregulowanym
w ustawie, stosuje się przepisy dotyczące zakresu działania tych organów.]

<3. Do kontroli prowadzonej przez organy wyspecjalizowane stosuje się przepisy
dotyczące zakresu działania tych organów oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. O ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTACH

PŁATNICZYCH (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.)

Art. 43.
1. W ramach nadzoru KNF może zalecić w szczególności:

1) podjęcie środków koniecznych do zapewnienia właściwego poziomu ochrony
interesów klientów instytucji pieniądza elektronicznego;

2) podjęcie środków koniecznych do osiągnięcia i przestrzegania norm, o których mowa
w ustawie oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 48;

3) zwiększenie funduszy własnych.
2. Czynności podejmowane w ramach nadzoru polegają w szczególności na:

1) badaniu wypłacalności, płynności płatniczej i wyników ekonomicznych osiąganych
przez instytucje pieniądza elektronicznego;

2) dokonywaniu oceny finansowej instytucji pieniądza elektronicznego.
[3. Czynności kontrolne podejmowane są przez inspektorów nadzoru bankowego po

okazaniu upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego.

4. Czynności, o których mowa w ust. 3, mogą być wykonywane ponadto przez
upoważnionych biegłych rewidentów po okazaniu upoważnienia wydanego przez
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.]

<3. Czynności kontrolne podejmowane są przez pracowników Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego.
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 4. Czynności, o których mowa w ust. 3, mogą być wykonywane ponadto przez
upoważnionych biegłych rewidentów po doręczeniu upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego.>

5. Instytucja pieniądza elektronicznego jest obowiązana:
1) zawiadomić KNF o podjęciu i zaprzestaniu działalności;
2) umożliwić upoważnionym osobom podejmowanie czynności, o których mowa w ust.

2;
3) niezwłocznie zawiadamiać KNF o środkach, jakie zostaną podjęte w celu usunięcia

nieprawidłowości stwierdzonych w ramach nadzoru, oraz stosować się do wydanych
decyzji lub zaleceń.

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

16, poz. 94, z późn. zm.)

[Art. 15.
Prezes UTK i pisemnie upoważnione przez niego osoby:

1) mają prawo wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kolejowe oraz do pomieszczeń
związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz do pojazdów
kolejowych;

2) mogą żądać pisemnych i ustnych wyjaśnień, okazywania dokumentów, udzielania
informacji oraz udostępniania wszelkich danych związanych z przedmiotem kontroli;

3) mają prawo, w ramach kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, wstępu do
siedzib, obiektów i urządzeń przedsiębiorców produkujących, importujących lub
wprowadzających wyroby do obrotu, a także do siedzib, obiektów i urządzeń
zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic, oraz do:

a) wizytowania obiektów handlowych, przemysłowych oraz magazynów,
b) wizytowania miejsc pracy i innych obiektów, w których wyroby są oddawane do

użytku,
c) organizowania wyrywkowych kontroli na miejscu,
d) pobierania próbek wyrobów oraz poddawania ich kontrolom i badaniom,
e) żądania udostępnienia wszystkich niezbędnych informacji.]

<Art. 15.
1. Prezes UTK i pisemnie upoważnione przez niego osoby:

1) mają prawo wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kolejowe oraz do
pomieszczeń związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
oraz do pojazdów kolejowych;

2) mogą żądać pisemnych i ustnych wyjaśnień, okazywania dokumentów,
udzielania informacji oraz udostępniania wszelkich danych związanych
z przedmiotem kontroli;
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3) mają prawo, w ramach kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu
przeprowadzać kontrolę zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.).

2. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

Art. 25o.
1. Prezes UTK jest uprawniony do kontroli notyfikowanych jednostek certyfikujących i

jednostek kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriów.
[2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia Prezesa UTK, które

zawiera:
1) oznaczenie osoby dokonującej kontroli;
2) nazwę kontrolowanej notyfikowanej jednostki certyfikującej lub kontrolującej albo

notyfikowanego laboratorium;
3) zakres kontroli.]

<2. Czynności kontrolne przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej oraz
doręczeniu upoważnienia wydanego przez Prezesa UTK, które 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) firmę 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.>

3. Osoby upoważnione przez Prezesa UTK do dokonania kontroli są uprawnione do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu i lokalu notyfikowanej jednostki

certyfikującej i jednostki kontrolującej oraz notyfikowanego laboratorium w dniach i
godzinach ich pracy;

2) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz okazania dokumentów związanych z
działalnością objętą notyfikacją;

3) żądania udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyjaśnień w
sprawach objętych zakresem kontroli.

4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego
upoważnionej.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół i przedstawia organom kontrolowanej
notyfikowanej jednostki certyfikującej i jednostki kontrolującej oraz notyfikowanemu
laboratorium.
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6. Prezes UTK może upoważnić do dokonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, inny
organ wyspecjalizowany w przeprowadzaniu kontroli działalności objętej notyfikacją.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. Nr

124, poz. 1151, z późn. zm.)

Art. 204.
1. W przypadku ubezpieczeniowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi krajowy

zakład ubezpieczeń oraz zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, organ nadzoru może zawrzeć z organami nadzoru
państw członkowskich Unii Europejskiej porozumienie w zakresie współpracy w
sprawowaniu dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń wchodzącymi w skład
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.

[2. Organ nadzoru, stosownie do porozumień zawartych zgodnie z ust. 1, może, na wniosek
organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przeprowadzić kontrolę
krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy
kapitałowej bądź zapewnić możliwość przeprowadzenia takiej kontroli przez
przedstawicieli organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z
przepisami art. 208 ust. 1-4 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 208 ust. 5.]

<2. Organ nadzoru, stosownie do porozumień zawartych zgodnie z ust. 1, może, na
wniosek organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przeprowadzić
kontrolę krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzącego w skład ubezpieczeniowej
grupy kapitałowej bądź zapewnić możliwość przeprowadzenia takiej kontroli przez
przedstawicieli organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie
z przepisami niniejszej ustawy.>

3. Organ nadzoru, stosownie do porozumień zawartych zgodnie z ust. 1, może wystąpić do
organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie kontroli
zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który uzyskał zezwolenie w tym państwie
członkowskim, bądź o zapewnienie przedstawicielom organu nadzoru możliwości
przeprowadzenia takiej kontroli.

Art. 208.
[1. Organ nadzoru może przeprowadzać, w każdym czasie, kontrolę działalności i stanu

majątkowego zakładu ubezpieczeń.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru może przeprowadzić w każdym

czasie kontrolę działalności i stanu majątkowego podmiotów, które wykonują czynności
ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń w zakresie tych czynności.

3. Kontrola działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń jest przeprowadzana
przez upoważnionych przez organ nadzoru pracowników Urzędu tworzących zespół
inspekcyjny.]

<1. Organ nadzoru może przeprowadzać kontrolę działalności i stanu majątkowego
zakładu ubezpieczeń.
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2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru może przeprowadzić
kontrolę działalności i stanu majątkowego podmiotów, które wykonują czynności
ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń w zakresie tych
czynności.

3. Kontrola działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń przeprowadzana
jest przez pracowników Urzędu tworzących zespół inspekcyjny, upoważnionych
przez organ nadzoru, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.>

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, w zakresie ustalonym w upoważnieniu organu
nadzoru, mają prawo do:

1) wstępu do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego zakładu ubezpieczeń;
2) swobodnego dostępu do oddzielnego pomieszczenia biurowego i środków łączności;
3) wglądu do wszelkich dokumentów kontrolowanego zakładu ubezpieczeń oraz

żądania sporządzenia kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów;
4) wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym kontrolowanego zakładu

ubezpieczeń oraz żądania sporządzenia kopii lub wyciągów z tych danych, w tym w
formie elektronicznej;

5) wglądu do wszelkich dokumentów pośrednika ubezpieczeniowego kontrolowanego
zakładu ubezpieczeń oraz żądania sporządzenia kopii, odpisów i wyciągów z tych
dokumentów;

6)  żądania wyjaśnień ustnych lub pisemnych od osób pozostających w stosunku pracy,
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z zakładem
ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych kontrolowanego zakładu
ubezpieczeń, w tym w formie elektronicznej;

7) żądania sporządzenia niezbędnych danych, w tym w formie elektronicznej;
8) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.

[5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładu
ubezpieczeń oraz podmiotów, które wykonują czynności ubezpieczeniowe w imieniu i na
rzecz zakładu ubezpieczeń, uwzględniając konieczność zapewnienia skutecznej kontroli.]

Art. 208a.
[1. Organ nadzoru może przeprowadzić, w każdym czasie, kontrolę podmiotów, o których

mowa w art. 207a, w zakresie rzetelności informacji, wyjaśnień lub danych przekazanych
w trybie art. 207a.

2. Do kontroli przeprowadzanej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art.
208 ust. 3 i 4 oraz przepisy wydane na podstawie art. 208 ust. 5.]

<1. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę podmiotów, o których mowa
w art. 207a, w zakresie rzetelności informacji, wyjaśnień lub danych przekazanych
w trybie art. 207a.

2. Do kontroli przeprowadzanej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy
art. 208 ust. 3 i 4 oraz art. 208b-208h.>

3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, utrudnia lub uniemożliwia
przeprowadzenie kontroli, organ nadzoru może podjąć w stosunku do takiego podmiotu
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środki określone w art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, przy czym górna granica wysokości kary
pieniężnej nakładanej na ten podmiot nie może przekroczyć 10.000.000 zł.

<Art. 208b.
1. W toku kontroli zakładu ubezpieczeń badaniu podlega zgodność działalności

zakładu ubezpieczeń z prawem, statutem, planem działalności oraz interesem
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia oraz jego stan majątkowy.

2. Czynności kontrolne powinny zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż
60 dni od dnia rozpoczęcia kontroli.

Art. 208c.
1. Kontrolę przeprowadza zespół inspekcyjny składający się co najmniej z dwóch

inspektorów.
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w art. 208 ust. 3,

zawiera co najmniej:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko inspektora uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer

jego legitymacji służbowej;
5) firmę 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.

3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lub w miejscu wykonywania działalności
przez zakład ubezpieczeń oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego
wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń.

Art. 208d.
1. Inspektor podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli ustalenia kontroli

mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki albo prawa lub obowiązki jego
małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Inspektor może być wyłączony również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które
mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, ujawnią się w toku kontroli,
inspektor powstrzymuje się od dalszych czynności i zawiadamia o tym niezwłocznie
organ nadzoru.

4. Wyłączony inspektor powinien podejmować jedynie czynności niecierpiące zwłoki,
ze względu na interes publiczny lub ważny interes zakładu ubezpieczeń.

5. O wyłączeniu od udziału w kontroli postanawia organ nadzoru z urzędu albo na
wniosek zakładu ubezpieczeń lub na wniosek inspektora. Organ nadzoru,
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postanawiając o wyłączeniu inspektora, uzupełnia skład zespołu inspekcyjnego, a
także zmienia odpowiednio upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz
niezwłocznie doręcza upoważnienia zakładowi ubezpieczeń.

6. Z ważnych przyczyn organ nadzoru może zmienić skład osobowy zespołu
inspekcyjnego także w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2. Zdanie drugie
ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 208e.
1. Ustaleń kontroli dokonuje się na podstawie dowodów.
2. Do dowodów zalicza się w szczególności:

1) dokumenty;
2) dane i informacje umieszczone w systemach informatycznych zakładu

ubezpieczeń;
3) dowody rzeczowe;
4) oświadczenia, informacje i wyjaśnienia złożone przez upoważnionych

pracowników i pośredników ubezpieczeniowych zakładu ubezpieczeń;
5) oświadczenia osób trzecich;
6) opinie ekspertów;
7) wyniki oględzin;
8) inne materiały będące przedmiotem kontroli, które mogą przyczynić się do

stwierdzenia stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą.
3. Organ nadzoru przed podpisaniem protokołu, o którym mowa w art. 208f ust. 1,

zapewnia zakładowi ubezpieczeń możliwość zapoznania się oraz ustosunkowania się
do materiałów, będących dowodami w kontroli, które nie zostały uzyskane w toku
kontroli.

4. Dowody uzyskane w toku kontroli są przechowywane w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich bez zgody inspektora kierującego zespołem inspekcyjnym.

5. Zebrane w toku kontroli dowody mogą być zabezpieczane przez:
1) oddanie na przechowanie zarządowi zakładu ubezpieczeń lub upoważnionemu

przez zarząd pracownikowi zakładu ubezpieczeń za pokwitowaniem;
2) przechowanie w siedzibie zakładu ubezpieczeń w oddzielnym, zamkniętym i

opieczętowanym pomieszczeniu;
3) zabranie z zakładu ubezpieczeń za pokwitowaniem.

Art. 208f.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń;
2) datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz jego zmiany;
3) miejsce i datę przeprowadzania czynności kontrolnych;
4) wskazanie jednostek organizacyjnych objętych kontrolą;
5) wskazanie objętych kontrolą podmiotów, które wykonują czynności

ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń;
6) imiona i nazwiska inspektorów przeprowadzających kontrolę;
7) określenie zakresu kontroli;
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8) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia
oraz udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli;

9) opis dokonanych czynności oraz ustalenia stanu faktycznego;
10) wzmiankę o poinformowaniu zakładu ubezpieczeń o przysługujących mu

prawach i obowiązkach;
11) wykaz załączników z podaniem nazwy i cech każdego załącznika;
12) miejsce i datę sporządzenia protokołu.

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym lub w jego zastępstwie inny
inspektor wchodzący w skład zespołu inspekcyjnego przeprowadzającego kontrolę
przekazuje zakładowi ubezpieczeń.

4. Osoba upoważniona przez organ zarządzający zakładu ubezpieczeń potwierdza
odbiór protokołu kontroli na jednym egzemplarzu protokołu podpisanym przez
inspektora kierującego zespołem inspekcyjnym. Osoby te parafują każdą stronę
protokołu.

5. Jeżeli zakład ubezpieczeń odmawia lub uchyla się od odebrania protokołu kontroli,
organ nadzoru wzywa pisemnie zakład ubezpieczeń do odebrania protokołu,
wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni do dokonania tej czynności. W przypadku
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu protokół uważa się za doręczony z
upływem ostatniego dnia tego terminu.

Art. 208g.
1. Po podpisaniu protokołu kontroli nie dokonuje się w protokole żadnych poprawek i

dopisków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Oczywiste omyłki pisarskie prostuje inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym,

parafując sprostowania. Organ nadzoru o sprostowaniu oczywistych omyłek
pisarskich informuje pisemnie zakład ubezpieczeń.

Art. 208h.
1. W terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli zakład ubezpieczeń może

zgłosić organowi nadzoru pisemne zastrzeżenia i uwagi do treści protokołu oraz
wyjaśnienia w sprawach objętych zakresem kontroli.

2. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń organ nadzoru informuje zakład ubezpieczeń w
terminie 14 dni od dnia doręczenia zastrzeżeń.

3. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń załącza się do protokołu kontroli.
Art. 208i.

Do kontroli podmiotów, które wykonują czynności ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz
zakładu ubezpieczeń, stosuje się odpowiednio przepisy o kontroli zakładów ubezpieczeń.

Art. 208j.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>
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USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O POŚREDNICTWIE UBEZPIECZENIOWYM (Dz. U.

Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.)

Art. 19.
[1. Organ nadzoru może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę działalności zakładu

ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych.]
<1. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności zakładu ubezpieczeń

w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych.>
2. Organ nadzoru może żądać od zakładu ubezpieczeń wyjaśnień i informacji dotyczących

agentów ubezpieczeniowych działających na rzecz danego zakładu ubezpieczeń.
3. Organ nadzoru może wydawać zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych

nieprawidłowości i dostosowanie działalności zakładu ubezpieczeń do przepisów prawa.
4. Organ nadzoru może zakazać, w drodze decyzji, zakładowi ubezpieczeń korzystania z

usług agenta ubezpieczeniowego w razie naruszenia przez niego przepisów prawa,
niezachowania staranności lub dobrych obyczajów. W takim przypadku zakład
ubezpieczeń jest obowiązany do natychmiastowego rozwiązania umowy z agentem
ubezpieczeniowym oraz cofnięcia mu pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

5. W razie odmowy udzielenia wyjaśnień i informacji, o których mowa w ust. 2,
niewykonywania zaleceń określonych w ust. 3, i zakazu, o którym mowa w ust. 4, organ
nadzoru może nakładać na zakład ubezpieczeń kary pieniężne, o których mowa w art.
212 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

6.  Organ nadzoru może nałożyć kary pieniężne określone w art. 212 ust. 1 ustawy o
działalności ubezpieczeniowej, jeżeli zakład ubezpieczeń nie zgłasza do rejestru agentów
ubezpieczeniowych przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę agencyjną, nie zgłasza
zmian danych objętych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych lub nie zwraca
się z wnioskiem o wykreślenie z rejestru agentów ubezpieczeniowych przedsiębiorcy, z
którym rozwiązał umowę agencyjną, w terminach określonych odpowiednio w art. 38,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1.

6a. W przypadku zakładu ubezpieczeń z siedzibą w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, wykonującego działalność ubezpieczeniową na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów rozdziału 7 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej, na potrzeby kontroli i nadzoru nad działalnością tego zakładu
ubezpieczeń w zakresie korzystania z agentów ubezpieczeniowych stosuje się
odpowiednio art. 139 oraz art. 205 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

[7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii organu
nadzoru, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, zakres i tryb
przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem w szczególności
konieczności zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie korzystania przez zakład
ubezpieczeń z usług agentów ubezpieczeniowych.]

<Art. 19a.
1. W toku kontroli zakładu ubezpieczeń badaniu podlega zgodność działalności

zakładu ubezpieczeń z prawem w zakresie korzystania z usług agentów
ubezpieczeniowych.

2. Kontrola obejmuje w szczególności:
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1) prawidłowość zawierania umów agencyjnych pod względem zgodności z
przepisami prawa, postanowienia umów agencyjnych oraz postanowienia
udzielanych pełnomocnictw;

2) terminowość składania wniosku o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych
podmiotu, z którym została zawarta umowa agencyjna;

3) terminowość składania wniosku o dokonanie wpisu zmian do rejestru agentów
ubezpieczeniowych;

4) terminowość składania wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru agentów
ubezpieczeniowych;

5) prawidłowość danych dotyczących agentów ubezpieczeniowych, przekazanych
do organu nadzoru przez zakład ubezpieczeń wraz z wnioskiem o wpis agenta
ubezpieczeniowego do rejestru, zmianę danych agenta ubezpieczeniowego w
rejestrze bądź wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru;

6) przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych wymogu wykonywania
czynności agencyjnych przez osoby fizyczne spełniające warunki określone w
art. 9 ust. 1;

7) w przypadku korzystania przez zakład ubezpieczeń z usług agentów
ubezpieczeniowych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej – sprawdzenie, czy agent
ubezpieczeniowy wykonuje działalność agencyjną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 16;

8) przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych wymogu określonego w art. 9
ust. 1a;

9) przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych w prowadzonej działalności
obowiązujących przepisów prawa.

3. Czynności kontrolne powinny zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż
60 dni od dnia rozpoczęcia kontroli.

Art. 19b.
1. Kontrolę przeprowadza zespół inspekcyjny składający się co najmniej z dwóch

inspektorów po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli wydanego przez organ nadzoru.

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w ust. 1, zawiera co
najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko inspektora uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer

jego legitymacji służbowej;
5) firmę 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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3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lub w miejscu wykonywania działalności
przez zakład ubezpieczeń oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego
wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń.

Art. 19c.
1. Inspektor podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli ustalenia kontroli

mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki albo prawa lub obowiązki jego
małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Inspektor może być wyłączony również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które
mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, ujawnią się w toku kontroli,
inspektor powstrzymuje się od dalszych czynności i zawiadamia o tym niezwłocznie
organ nadzoru.

4. Wyłączony inspektor powinien podejmować jedynie czynności niecierpiące zwłoki,
ze względu na interes publiczny lub ważny interes zakładu ubezpieczeń.

5. O wyłączeniu od udziału w kontroli postanawia organ nadzoru z urzędu albo na
wniosek zakładu ubezpieczeń lub na wniosek inspektora. Organ nadzoru,
postanawiając o wyłączeniu inspektora, uzupełnia skład zespołu inspekcyjnego, a
także zmienia odpowiednio upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz
niezwłocznie doręcza upoważnienia zakładowi ubezpieczeń.

6. Z ważnych przyczyn organ nadzoru może zmienić skład osobowy zespołu
inspekcyjnego także w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2. Zdanie drugie
ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 19d.
1. Zakład ubezpieczeń zapewnia zespołowi inspekcyjnemu warunki i środki niezbędne

do sprawnego przeprowadzania kontroli.
2. Podczas kontroli zakład ubezpieczeń zapewnia inspektorom:

1) wstęp do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego zakładu ubezpieczeń;
2) w miarę możliwości, swobodny dostęp do oddzielnego pomieszczenia biurowego

oraz środków łączności;
3) wgląd do wszelkich dokumentów kontrolowanego zakładu ubezpieczeń oraz

wymagane kopie, odpisy i wyciągi z tych dokumentów;
4) wgląd do danych zawartych w systemach informatycznych oraz wymagane

kopie lub wyciągi z tych danych, w tym również w formie elektronicznej;
5) wgląd do wszelkich dokumentów dotyczących agenta ubezpieczeniowego

zakładu ubezpieczeń, znajdujących się w posiadaniu zakładu ubezpieczeń oraz
wymagane kopie, odpisy i wyciągi z tych dokumentów;

6) uzyskanie wyjaśnień ustnych lub pisemnych od pracowników i agentów
ubezpieczeniowych zakładu ubezpieczeń, w tym w miarę możliwości w formie
elektronicznej;

7) sporządzenie niezbędnych danych na żądanie inspektorów, w tym również w
miarę możliwości w formie elektronicznej;

8) możliwość zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.
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3. Materiały sporządzane przez zakład ubezpieczeń na potrzeby przeprowadzanej
kontroli powinny być podpisane przez osoby upoważnione do ich sporządzania. W
przypadku odmowy dokonania tych czynności inspektor sporządza stosowną
adnotację na tych materiałach.

Art. 19e.
1. Ustaleń kontroli dokonuje się na podstawie dowodów.
2. Do dowodów zalicza się w szczególności:

1) dokumenty;
2) dane i informacje umieszczone w systemach informatycznych zakładu

ubezpieczeń;
3) dowody rzeczowe;
4) oświadczenia, informacje i wyjaśnienia złożone przez upoważnionych

pracowników i pośredników ubezpieczeniowych zakładu ubezpieczeń;
5) oświadczenia osób trzecich;
6) opinie ekspertów;
7) wyniki oględzin;
8) inne materiały będące przedmiotem kontroli, które mogą przyczynić się do

stwierdzenia stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą.
3. Organ nadzoru przed podpisaniem protokołu, o którym mowa w art. 19f ust. 1,

zapewnia zakładowi ubezpieczeń możliwość zapoznania się oraz ustosunkowania się
do materiałów, będących dowodami w kontroli, które nie zostały uzyskane w toku
kontroli.

4. Dowody uzyskane w toku kontroli są przechowywane w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich bez zgody inspektora kierującego zespołem inspekcyjnym.

5. Zebrane w toku kontroli dowody mogą być zabezpieczane przez:
1) oddanie na przechowanie zarządowi zakładu ubezpieczeń lub upoważnionemu

przez zarząd pracownikowi zakładu ubezpieczeń za pokwitowaniem;
2) przechowanie w siedzibie zakładu ubezpieczeń w oddzielnym, zamkniętym i

opieczętowanym pomieszczeniu;
3) zabranie z zakładu ubezpieczeń za pokwitowaniem.

Art. 19f.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń;
2) datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz jego zmiany;
3) miejsce i datę przeprowadzania czynności kontrolnych;
4) wskazanie jednostek organizacyjnych objętych kontrolą;
5) imiona i nazwiska inspektorów przeprowadzających kontrolę;
6) określenie zakresu kontroli;
7) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia

oraz udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli;
8) opis dokonanych czynności oraz ustalenia stanu faktycznego;
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9) wzmiankę o poinformowaniu zakładu ubezpieczeń o przysługujących mu
prawach i obowiązkach;

10) wykaz załączników z podaniem nazwy i cech każdego załącznika;
11)  miejsce i datę sporządzenia protokołu.

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym lub w jego zastępstwie inny
inspektor wchodzący w skład zespołu inspekcyjnego przeprowadzającego kontrolę
przekazuje zakładowi ubezpieczeń.

4. Osoba upoważniona przez organ zarządzający zakładu ubezpieczeń potwierdza
odbiór protokołu kontroli na jednym egzemplarzu protokołu podpisanym przez
inspektora kierującego zespołem inspekcyjnym. Osoby te parafują każdą stronę
protokołu.

5. Jeżeli zakład ubezpieczeń odmawia lub uchyla się od odebrania protokołu kontroli,
organ nadzoru wzywa pisemnie zakład ubezpieczeń do odebrania protokołu,
wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni do dokonania tej czynności. W przypadku
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu protokół uważa się za doręczony z
upływem ostatniego dnia tego terminu.

Art. 19g.
1. Po podpisaniu protokołu kontroli nie dokonuje się w protokole żadnych poprawek i

dopisków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Oczywiste omyłki pisarskie prostuje inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym,

parafując sprostowania. Organ nadzoru o sprostowaniu oczywistych omyłek
pisarskich informuje pisemnie zakład ubezpieczeń.

Art. 19h.
1. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli zakład ubezpieczeń może

zgłosić organowi nadzoru pisemne zastrzeżenia i uwagi do treści protokołu oraz
wyjaśnienia w sprawach objętych zakresem kontroli.

2. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń organ nadzoru informuje zakład ubezpieczeń w
terminie 14 dni od dnia doręczenia zastrzeżeń.

3. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń załącza się do protokołu kontroli.
Art. 19i.

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.>

Art. 35.
[1.  Organ nadzoru może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę działalności i stanu

majątkowego podmiotów wykonujących działalność brokerską, w zakresie tej
działalności.]

<1. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności i stanu majątkowego
podmiotów wykonujących działalność brokerską, w zakresie tej działalności.>

2. Organ nadzoru może żądać od podmiotów prowadzących działalność brokerską
wyjaśnień i informacji dotyczących ich działalności i gospodarki finansowej oraz
zarządzić przekazywanie wymaganych danych.
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3. Organ nadzoru może wydawać zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości i dostosowanie działalności brokerskiej do przepisów prawa.

4. W przypadku niewykonywania zaleceń, o których mowa w ust. 3, wykonywania
działalności z naruszeniem przepisów prawa, odmowy udzielenia wyjaśnień i informacji,
o których mowa w ust. 2, organ nadzoru może nakładać, w drodze decyzji:

1) na członków zarządu lub prokurentów podmiotu wykonującego działalność
brokerską, będącego osobą prawną - kary pieniężne do wysokości dziesięciokrotnego
ostatnio ogłoszonego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw;

2) na podmiot wykonujący działalność brokerską, będący osobą prawną - kary
pieniężne do wysokości trzykrotnej prowizji uzyskanej za ostatnie 3 miesiące przed
nałożeniem kary;

3) na podmiot wykonujący działalność brokerską, będący osobą fizyczną - kary
pieniężne do wysokości dziesięciokrotnego ostatnio ogłoszonego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

5. Wpływy z tytułu kar pieniężnych określonych w ust. 4 stanowią dochód budżetu państwa.
[6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii organu

nadzoru, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, zakres i tryb
przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności
konieczność zapewnienia skutecznej kontroli działalności i stanu majątkowego
podmiotów prowadzących działalność brokerską.]

<Art. 35a.
1. Do zakresu kontroli należy sprawdzanie działalności i stanu majątkowego

przedsiębiorców prowadzących działalność brokerską oraz stwierdzanie zgodności
prowadzonej działalności z prawem oraz uzyskanym zezwoleniem.

2. Czynności kontrolne powinny zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż
60 dni od dnia rozpoczęcia kontroli.

Art. 35b.
1. Kontrolę przedsiębiorcy prowadzącego działalność brokerską przeprowadza zespół

inspekcyjny składający się co najmniej z dwóch inspektorów po okazaniu
legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
wydanego przez organ nadzoru.

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w ust. 1, zawiera co
najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko inspektora uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer

jego legitymacji służbowej;
5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
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8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska
lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.
3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lub w miejscu wykonywania działalności

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność brokerską oraz w godzinach pracy
lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność brokerską.

4. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być
przeprowadzane również w siedzibie organu jeżeli może to usprawnić prowadzenie
kontroli.

Art. 35c.
1. Inspektor podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli ustalenia kontroli

mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki albo prawa lub obowiązki jego
małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Inspektor może być wyłączony również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które
mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, ujawnią się w toku kontroli,
inspektor powstrzymuje się od dalszych czynności i zawiadamia o tym niezwłocznie
organ nadzoru.

4. Wyłączony inspektor powinien podejmować jedynie czynności niecierpiące zwłoki,
ze względu na interes publiczny lub ważny interes przedsiębiorcy prowadzącego
działalność brokerską.

5. O wyłączeniu od udziału w kontroli postanawia organ nadzoru z urzędu albo na
wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność brokerską lub na wniosek
inspektora. Organ nadzoru, postanawiając o wyłączeniu inspektora, uzupełnia skład
zespołu inspekcyjnego, a także zmienia odpowiednio upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli oraz niezwłocznie doręcza upoważnienia przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność brokerską.

6. Z ważnych przyczyn organ nadzoru może zmienić skład osobowy zespołu
inspekcyjnego także w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2. Zdanie drugie
ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 35d.
1. Przedsiębiorca prowadzący działalność brokerską zapewnia zespołowi

inspekcyjnemu warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzania
kontroli.

2. Podczas kontroli przedsiębiorca prowadzący działalność brokerską zapewnia
inspektorom:

1) wstęp do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego;
2) w miarę możliwości, swobodny dostęp do oddzielnego pomieszczenia biurowego

oraz środków łączności;
3) wgląd do wszelkich dokumentów kontrolowanego oraz wymagane kopie, odpisy

i wyciągi z tych dokumentów;
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4) wgląd do danych zawartych w systemach informatycznych oraz wymagane
kopie lub wyciągi z tych danych, w tym również w formie elektronicznej;

5) uzyskanie wyjaśnień ustnych lub pisemnych od kontrolowanego lub jego
pracowników, w tym w miarę możliwości w formie elektronicznej;

6) sporządzenie niezbędnych danych na żądanie inspektorów, w tym również w
miarę możliwości w formie elektronicznej;

7) możliwość zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.
3. W okresie trwania kontroli podmiot prowadzący działalność brokerską jest

zobowiązany do niezwłocznego wypełniania obowiązków, o których mowa w ust. 2.
4. Materiały sporządzane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność brokerską na

potrzeby przeprowadzanej kontroli powinny być podpisane przez osoby
upoważnione do ich sporządzania. W przypadku odmowy dokonania tych czynności
inspektor sporządza stosowną adnotację na tych materiałach.

Art. 35e.
1. Ustaleń kontroli dokonuje się na podstawie dowodów.
2. Do dowodów zalicza się w szczególności:

1) dokumenty;
2) dane i informacje umieszczone w systemach informatycznych przedsiębiorcy

prowadzącego działalność brokerską;
3) dowody rzeczowe;
4) oświadczenia, informacje i wyjaśnienia złożone przez przedsiębiorcę

prowadzącego działalność brokerską lub jego upoważnionych pracowników;
5) oświadczenia osób trzecich;
6) opinie ekspertów;
7) wyniki oględzin;
8) inne materiały będące przedmiotem kontroli, które mogą przyczynić się do

stwierdzenia stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą.
3. Organ nadzoru przed podpisaniem protokołu, o którym mowa w art. 19f ust. 1,

zapewnia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność brokerską możliwość
zapoznania się oraz ustosunkowania się do materiałów, będących dowodami w
kontroli, które nie zostały uzyskane w toku kontroli.

4. Dowody uzyskane w toku kontroli są przechowywane w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich bez zgody inspektora kierującego zespołem inspekcyjnym.
Ograniczenie to nie dotyczy inspektorów wchodzących w skład zespołu
inspekcyjnego.

5. Zebrane w toku kontroli dowody mogą być zabezpieczane przez:
1) oddanie na przechowanie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność brokerską

lub upoważnionemu przez niego pracownikowi za pokwitowaniem;
2) przechowanie w siedzibie przedsiębiorcy prowadzącego działalność brokerską w

oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu;
3) pobranie od przedsiębiorcy prowadzącego działalność brokerską za

pokwitowaniem.
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Art. 35f.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego działalność brokerską;
2) datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz jego zmiany;
3) miejsce i datę przeprowadzania czynności kontrolnych;
4) imiona i nazwiska inspektorów przeprowadzających kontrolę;
5) określenie zakresu kontroli;
6) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia

oraz udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli;
7) opis dokonanych czynności oraz ustalenia stanu faktycznego;
8) wzmiankę o poinformowaniu przedsiębiorcy prowadzącego działalność

brokerską o przysługujących mu prawach i obowiązkach;
9) wykaz załączników z podaniem nazwy i cech każdego załącznika;

10) miejsce i datę sporządzenia protokołu.
3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden

egzemplarz doręcza się przedsiębiorcy prowadzącemu działalność brokerską.
4. Przed doręczeniem protokołu podmiotowi prowadzącemu działalność brokerską

inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym podpisuje oba egzemplarze protokołu
kontroli.

5. Do doręczenia protokołu kontroli odpowiednio stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego dotyczące doręczeń, z zastrzeżeniem, że organ
nadzoru może uznać protokół za doręczony w przypadku, gdy broker uchyla się od
odebrania protokołu.

Art. 35g.
1. Po podpisaniu protokołu kontroli nie dokonuje się w protokole żadnych poprawek i

dopisków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Oczywiste omyłki pisarskie prostuje inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym,

parafując sprostowania. Organ nadzoru o sprostowaniu oczywistych omyłek
pisarskich informuje pisemnie przedsiębiorcę prowadzącego działalność brokerską.

Art. 35h.
1. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli przedsiębiorca

prowadzący działalność brokerską może zgłosić organowi nadzoru pisemne
zastrzeżenia i uwagi do treści protokołu oraz wyjaśnienia w sprawach objętych
zakresem kontroli.

2. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń organ nadzoru informuje przedsiębiorcę
prowadzącego działalność brokerską w terminie 14 dni od dnia doręczenia
zastrzeżeń.

3. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń załącza się do protokołu kontroli.
Art. 35i.

Do kontroli działalności brokerskiej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.>
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USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. – PRAWO POCZTOWE (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.

1159)

[Art. 20a.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do działalności pocztowej stosuje się przepisy
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.]

<Art. 20a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.>

Art. 64.
[1. Pracownikom Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej "pracownikami UKE",

przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia wydanego
przez Prezesa UKE, prawo do związanego z zakresem kontroli:

1) dostępu do materiałów, dokumentów i danych podlegających kontroli, a także
sporządzania ich kopii;

2) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej
jednostki;

3) przeprowadzenia oględzin, ważenia przesyłek oraz sprawdzenia wysokości opłaty
pobranej przez operatora;

4) sprawdzania zawartości przesyłek o masie nieprzekraczającej dopuszczalnej granicy
wagowej nadanych w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości, przyjętych do
przemieszczenia lub doręczenia przez podmioty niebędące operatorem publicznym,
bez otwierania przesyłki.]

<1. Pracownikom Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „pracownikami
UKE”, przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu pisemnego
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Prezesa UKE, prawo
do związanego z zakresem kontroli:

1) dostępu do materiałów, dokumentów i danych podlegających kontroli, a także
sporządzania ich kopii;

2) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń
kontrolowanej jednostki;

3) przeprowadzenia oględzin, ważenia przesyłek oraz sprawdzenia wysokości
opłaty pobranej przez operatora;

4) sprawdzania zawartości przesyłek o masie nieprzekraczającej dopuszczalnej
granicy wagowej nadanych w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości,
przyjętych do przemieszczenia lub doręczenia przez podmioty niebędące
operatorem publicznym, bez otwierania przesyłki.>

2. (uchylony).
3. Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić warunki sprawnego

przeprowadzania kontroli oraz udostępnić pracownikom UKE materiały, dokumenty i
dane podlegające kontroli, a także udzielać wszelkich potrzebnych informacji.

[4. Czynności kontrolne są dokonywane w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy albo
osoby przez niego upoważnionej.]
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<4. Czynności kontrolne są dokonywane w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy
lub osoby przez niego upoważnionej.>

5. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób niepowodujący zakłóceń w
funkcjonowaniu kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypadku gdy zakres lub termin
przeprowadzanej kontroli ma niekorzystny wpływ na jakość usług świadczonych przez
kontrolowanego przedsiębiorcę, konieczność podjęcia takich działań powinna być
uzasadniona w protokole, o którym mowa w ust. 6.

6. Kontrolujący sporządza protokół kontroli.
7. Protokół, o którym mowa w ust. 6, podpisuje także kontrolowany przedsiębiorca lub

osoba przez niego upoważniona.
8. Kontrolowany przedsiębiorca może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z

uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osoby, o których mowa w ust. 4,

kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w
terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Prezesowi UKE.

USTAWA z dnia 10 grudnia 2003 r. O KONTROLI WETERYNARYJNEJ W HANDLU

(Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145, z 2006 r. Nr 17, poz. 127 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916)

Art. 36.
Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej informacje o
przeprowadzonych na podstawie przepisów ustawy kontrolach weterynaryjnych, zgodnie z
przepisami Unii Europejskiej.

<Art. 36a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. O OGÓLNYM BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTÓW

(Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976)

Art. 18.
[1. W toku prowadzonego postępowania kontrolnego wojewódzki inspektor Inspekcji

Handlowej może w szczególności:
1) żądać wszelkich informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy produkt jest bezpieczny;
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2) sprawdzać, w ramach posiadanych uprawnień, bezpieczeństwo wprowadzonych na
rynek produktów, aż do ostatniego etapu ich używania.]

<1. W toku kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może w szczególności:
1) żądać wszelkich informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy produkt jest

bezpieczny;
2) sprawdzać, w ramach posiadanych uprawnień, bezpieczeństwo wprowadzonych

na rynek produktów, aż do ostatniego etapu ich używania.>
1a. W toku kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej pobiera nieodpłatnie trzy

próbki produktu, z których jedną przeznacza się do badań, druga stanowi próbkę
kontrolną, a trzecia rozjemczą.

1b. Próbka rozjemcza może być poddana badaniom na wniosek organu nadzoru lub strony.
1c. Próbkę rozjemczą zwalnia wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, na wniosek organu

nadzoru.
1d. W przypadku gdy u kontrolowanego ujawniono tylko jeden egzemplarz produktu, a

wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził w wyniku przeprowadzenia badań
organoleptycznych, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że produkt nie jest
bezpieczny, egzemplarz ten stanowi próbkę rozjemczą.

2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Jeżeli zostało stwierdzone, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że produkt nie jest

bezpieczny, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej przekazuje organowi nadzoru
protokół kontroli wraz z aktami kontroli, po upływie terminu do wniesienia uwag,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

6. W przypadku gdy kontrola dotyczyła kilku produktów, organowi nadzoru przekazuje się
akta kontroli w zakresie dotyczącym produktu, w stosunku do którego stwierdzono, że
istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że nie jest bezpieczny.

Art. 20a.
Organ nadzoru, w toku prowadzonego postępowania lub w celu wstępnego zbadania
zasadności jego wszczęcia, może:

1) poddawać badaniom próbki produktów lub powoływać biegłych w celu wydania
opinii na temat bezpieczeństwa produktów;

2) żądać informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy produkt jest bezpieczny;
[3) występować z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o

przeprowadzenie kontroli w celu ustalenia, czy produkt spełnia ogólne wymagania
bezpieczeństwa lub czy przedsiębiorca wyeliminował zagrożenia stwarzane przez
produkt.]
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USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (Dz. U. z 2007 r.

Nr 121, poz. 842 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 195, poz. 1201)

Art. 19.
[1. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18 są obowiązani

przy wykonywaniu swoich czynności posiadać upoważnienie i nosić na widocznym
miejscu odznakę identyfikacyjną.]

<1. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18 są
obowiązani przy wykonywaniu czynności kontrolnych nosić na widocznym miejscu
odznakę identyfikacyjną.>

<1a. Czynności kontrolne podejmowane są po okazaniu legitymacji służbowej oraz
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

 1b. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:
1) oznaczenie organu wystawiającego upoważnienie;
2) imię i nazwisko osoby upoważnionej;
3) numer odznaki identyfikacyjnej;
4) stanowisko i numer legitymacji służbowej pracownika Inspekcji

Weterynaryjnej;
5) numer dowodu osobistego osoby wyznaczonej w imieniu Inspekcji

Weterynaryjnej;
6) okres ważności upoważnienia;
7) miejsce lub obszar wykonywania czynności;
8) podpis osoby wystawiającej upoważnienie.

1c. Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba upoważniona do wykonania
kontroli ma obowiązek poinformować kontrolowanego o jego prawach
i obowiązkach w trakcie kontroli.

1d. Do kontroli spraw, przy których zachodzi konieczność zapoznania się
z informacjami niejawnymi, kontrolujący powinni posiadać poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, uzyskane na
podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.>

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory
upoważnienia i odznaki identyfikacyjnej, mając na względzie potrzebę zapewnienia
identyfikacji osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli w imieniu Inspekcji.

3. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie
wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do:

1) przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, instalacji,
urządzeń lub środków transportu;

2) kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie
weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt;

3) pobierania nieodpłatnie próbek do badań:
a) od zwierząt utrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub

transportowanych,
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b) produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub
transportowanych;

4) żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli;
5) żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych w

zakresie, o którym mowa w pkt 4.
4. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3, podmioty kontrolowane są

obowiązane zapewnić pracownikom Inspekcji oraz osobom wyznaczonym na podstawie
art. 16 i 18 pomoc niezbędną do wykonywania ich obowiązków.

5. Uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane, dotyczące w
szczególności stosowanej przez kontrolowanego technologii, nie mogą być przekazywane
oraz ujawniane innym organom, chyba że stanowią dowód popełnienia czynu
zabronionego przez ustawę.

6. Powiatowy albo wojewódzki lekarz weterynarii może wystąpić do właściwego miejscowo
komendanta Policji z wnioskiem o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia
kontroli przez Inspekcję. Na wniosek powiatowego albo wojewódzkiego lekarza
weterynarii właściwy miejscowo komendant Policji zapewnia pomoc przy
przeprowadzaniu kontroli.

[7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
tryb i sposób wykonywania przez pracowników Inspekcji kontroli, mając na względzie
częstotliwość i prawidłowość jej przeprowadzania.]

<Art. 19a.
Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego i porównanie go ze
stanem pożądanym, określonym w prawodawstwie weterynaryjnym, oraz dokonanie
oceny i podjęcie działań wynikających z ustaleń kontroli.

Art. 19b.
1. Kontrolujący przeprowadzają kontrole:

1) okresowe – na podstawie planów kontroli sporządzanych przez powiatowego
lub wojewódzkiego lekarza weterynarii;

2) doraźne – podjęte poza planem kontroli, w tym związane z rozpatrzeniem skarg
i wniosków.

2. Powiatowy i wojewódzki lekarz weterynarii przeprowadzają kontrolę, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii, w zakresie przez
niego określonym.

3. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
również na polecenie wojewódzkiego lekarza weterynarii, w zakresie przez niego
określonym.

Art. 19c.
1. Kontrolę przeprowadza się w obecności kierownika podmiotu kontrolowanego albo

osoby przez niego upoważnionej.
2. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku

kontroli dowodów.
3. Dowodami są w szczególności dokumenty, oględziny, zeznania świadków, opinie

biegłych oraz wyjaśnienia i oświadczenia.
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Art. 19d.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli zawierający:

1) oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego siedzibę i adres, imię i nazwisko
kierownika podmiotu kontrolowanego, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w
okresie objętym kontrolą;

2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer i datę
wystawienia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, ze wskazaniem dni przerw w kontroli;
4) określenie przedmiotu kontroli;
5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych

nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków;
6) pouczenie o prawie, sposobie i terminie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń

zawartych w protokole kontroli i złożenia wyjaśnień oraz o prawie odmowy
podpisania protokołu kontroli;

7) wzmiankę o wniesieniu zastrzeżeń;
8) omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień;
9) wzmiankę o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli;

10) podpisy kontrolującego i kierownika podmiotu kontrolowanego albo osoby
przez niego upoważnionej oraz miejsce i datę podpisania protokołu kontroli;

11) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu kontroli;
12) oznaczenie odpowiednią klauzulą tajności protokołu kontroli lub jego fragmentu

w przypadku, gdy protokół zawiera informacje niejawne.
2. Do akt kontroli włącza się:

1) notatki służbowe z czynności mających znaczenie dla ustaleń kontroli,
sporządzone przez kontrolującego, oraz inne dowody, oceny, wnioski lub
zalecenia;

2) informacje i dokumenty oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie
decyzji i powiadomień;

3) kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem, lub dokumenty
sporządzone przez kontrolującego, poświadczone za zgodność z dokumentacją
źródłową.

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
4. Jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu za

pokwitowaniem, drugi włącza się do akt kontroli.
Art. 19e.

1. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli,
prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

2. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu
kontroli.

3. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń wniesionych przez podmiot kontrolowany,
kontrolujący dokonuje zmian w protokole kontroli przez opisanie zmiany brzmienia
jego poszczególnych fragmentów lub dokonanie skreśleń.
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4. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w
terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania.

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy
podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia
podmiotowi kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń.

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go
przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

Art. 19f.
Ustalenia ujęte w protokole kontroli stanowią podstawę do podjęcia dalszych czynności,
w tym dokonania ocen, sporządzenia wniosków, zaleceń pokontrolnych, wydania decyzji
i sporządzenia informacji dla jednostek nadrzędnych, oraz do powiadomienia
właściwego organu w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.>

USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. O RYBOŁÓWSTWIE (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn.

zm.)

Art. 56.
1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie sprawują okręgowi inspektorzy

rybołówstwa morskiego za pośrednictwem inspektorów rybołówstwa morskiego,
zwanych dalej "inspektorami".

2. Inspektorzy przy wykonywaniu swoich czynności współdziałają z organami Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Celnej, Inspekcji
Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz z
terenowymi organami administracji morskiej.

[3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób współdziałania inspektorów z
organami, o których mowa w ust. 2, w celu skoordynowania kontroli w zakresie
przestrzegania przepisów o rybołówstwie na terytorium i w wyłącznej strefie
ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem portów
morskich, transportu, zakładów przetwórstwa i punktów handlowych, mając na względzie
zwiększenie efektywności kontroli i obniżenie jej kosztów.]

[Art. 57.
1. W czasie wykonywania czynności służbowych inspektor jest obowiązany:

1) posiadać przy sobie legitymację służbową i okazać ją na żądanie osoby, której
czynności dotyczą;

2) nosić na widocznym miejscu oznakę służbową.
2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór

legitymacji i oznaki służbowej inspektorów, mając na względzie ułatwienie identyfikacji
służb kontrolnych.

Art. 58.
W czasie wykonywania czynności służbowych inspektor jest uprawniony do:

1) zatrzymania statku rybackiego i wejścia na jego pokład;
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2) kontroli dokumentów tożsamości, dziennika połowowego, dokumentu przewozowego
oraz dokumentów uprawniających do wykonywania rybołówstwa morskiego,
prowadzenia skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich, połowów
organizmów morskich w celach naukowo-badawczych, szkoleniowych albo
sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia zarybiania oraz chowu lub hodowli ryb i
innych organizmów morskich;

3) sprawdzania, czy rybołówstwo jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym z umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska
jest stroną;

4) kontroli narzędzi połowowych i złowionych organizmów morskich;
5) kontroli pomieszczeń statków, środków transportu, magazynów, przetwórni i innych

pomieszczeń służących do przechowywania organizmów morskich na lądzie;
6) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
7) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a w

przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów ustawy - do
zatrzymania:

a) dokumentów, o których mowa w pkt 2,
b) organizmów morskich i narzędzi połowowych oraz ich zabezpieczenia.]

<Art. 57.
1. Czynności kontrolne podejmowane przez okręgowych inspektorów rybołówstwa

morskiego wykonywane są po okazaniu legitymacji służbowej.
2. W czasie wykonywania czynności kontrolnych inspektor jest obowiązany okazywać

legitymację służbową na żądanie osoby, której czynności dotyczą oraz nosić na
widocznym miejscu oznakę służbową.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
legitymacji i oznaki służbowej inspektorów, mając na względzie ułatwienie
identyfikacji służb kontrolnych.

Art. 58.
W czasie wykonywania czynności kontrolnych inspektor jest uprawniony do:

1) zatrzymania statku rybackiego i wejścia na jego pokład;
2) kontroli dokumentów tożsamości, dziennika połowowego, dokumentu

przewozowego oraz dokumentów uprawniających do wykonywania
rybołówstwa morskiego, prowadzenia skupu lub przetwórstwa na morzu
organizmów morskich, połowów organizmów morskich w celach naukowo-
badawczych, szkoleniowych albo sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia
zarybiania oraz chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich;

3) sprawdzania, czy rybołówstwo jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym z umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita
Polska jest stroną;

4) kontroli narzędzi połowowych i złowionych organizmów morskich;
5) kontroli pomieszczeń statków, środków transportu, magazynów, przetwórni i

innych pomieszczeń służących do przechowywania organizmów morskich na
lądzie;

6) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
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7) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a w
przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów ustawy – do
zatrzymania:

a) dokumentów, o których mowa w pkt 2, z wyjątkiem dokumentów tożsamości,
b) organizmów morskich i narzędzi połowowych oraz ich zabezpieczenia.>

Art. 61.
1. Inspektor może dokonać kontroli statku rybackiego o polskiej przynależności,

poławiającego poza polskimi obszarami morskimi, w celu stwierdzenia, czy na tym
statku są przestrzegane przepisy o rybołówstwie, a także postanowienia umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

2. Kapitan statku rybackiego poławiającego poza polskimi obszarami morskimi jest
obowiązany zapewnić inspektorowi niezbędne zakwaterowanie i wyżywienie.

3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia inspektora, o których mowa w ust. 2, są pokrywane
z budżetu właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

<Art. 61a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. Nr 92, poz. 880,

z późn. zm.)

Art. 108.
1. W parkach narodowych zadania związane z ochroną mienia oraz zwalczaniem

przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody wykonują funkcjonariusze Straży
Parku zaliczani do Służby Parku Narodowego.

2. Funkcjonariuszem Straży Parku może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ukończyła 21 lat;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie została pozbawiona praw publicznych;
5) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
6) posiada nienaganną opinię właściwego miejscowo komendanta Policji;
7) posiada odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i

orzeczeniem psychologicznym;
8) nie była karana za przestępstwa.

3. Koszty orzeczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, ponosi osoba kandydująca na
funkcjonariusza Straży Parku.
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4. Funkcjonariusz Straży Parku podlega co 5 lat okresowym badaniom lekarskim i
psychologicznym, potwierdzonym orzeczeniem.

5. Funkcjonariusz Straży Parku przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, ma
prawo do:

1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz
świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości;

2) kontroli dowodów wniesienia opłat, o których mowa w art. 12 ust. 3;
3) zatrzymywania i przekazywania Policji lub innym właściwym organom osób w

przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
4) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w celu sprawdzenia ich

ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży w razie zaistnienia uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

5) przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

6) zabezpieczenia jako dowodów rzeczowych, za pokwitowaniem, przedmiotów
pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia, a także narzędzi i środków służących
do ich popełnienia;

7) kontroli i zatrzymania, za pokwitowaniem, dokumentów w zakresie legalności
posiadania tworów lub składników przyrody i obrotu nimi, pochodzących z obszaru
parku narodowego;

8) kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku
narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.

6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, przysługują dyrektorowi parku narodowego, jego
zastępcy, nadleśniczemu, konserwatorowi obrębu ochronnego, leśniczemu,
konserwatorowi obwodu ochronnego, podleśniczemu, starszemu strażnikowi i
strażnikowi.

7. Czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-8, funkcjonariusz Straży Parku ma prawo
wykonywać w granicach parku lub poza jego granicami w razie uzasadnionego
podejrzenia, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione na szkodę parku
narodowego.

8. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania karnego lub przepisy Kodeksu postępowania w
sprawach o wykroczenia.

9. Rada Ministrów, kierując się potrzebą ustalenia jednolitych sposobów legitymowania i
kontroli osób popełniających wykroczenia i przestępstwa przeciwko ochronie przyrody,
określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wykonywania następujących czynności:

1) dla Straży Parku:
a)  legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia

oraz świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości,
b)  zatrzymywania osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia

przestępstwa lub wykroczenia,
c)  kontroli i zatrzymania, za pokwitowaniem, dokumentów dotyczących legalności

posiadania tworów lub składników przyrody pochodzących z obszaru parku
narodowego i obrotu nimi,
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d)  kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku
narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy;

2) dla Służby Parku Krajobrazowego - legitymowania osób naruszających przepisy o
ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania dokumentu pozwalającego na
ustalenie tożsamości - zwracania się do Policji lub innych właściwych organów o
ustalenie ich tożsamości.

10. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy Straży
Parku z Policją oraz zakres działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposób
sprawowania tej kontroli, kierując się potrzebą podejmowania wspólnych działań Straży
Parku z Policją na obszarze parku narodowego w zakresie zwalczania przestępstw i
wykroczeń.

<Art. 108a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. Nr 92,

poz. 881)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na
stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);

2) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób
budowlany jest stosowany;

3) europejskiej aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę
techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w
których wyrób jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej;

4) krajowej deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny
z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;
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5) znaku budowlanym - należy przez to rozumieć zastrzeżony znak wskazujący
zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany
jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;

6) producencie - należy przez to rozumieć także upoważnionego przedstawiciela
producenta;

7) sprzedawcy - należy przez to rozumieć podmiot przekazujący innemu podmiotowi
wyrób budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania bądź
zastosowania w obiekcie budowlanym;

8) właściwym organie - należy przez to rozumieć organy nadzoru budowlanego,
stosownie do ich właściwości, określonej w art. 11, 13 i 14.

<9) kontrolowanym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2007 r. Nr 155, poz. 1096, z późn. zm.), u którego prowadzi się kontrolę
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.>

Art. 17.
1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania jego

działalności, w czasie jej wykonywania oraz w obecności kontrolowanego.
<1a. Czynności kontrolne są prowadzone po okazaniu kontrolowanemu albo osobie

przez niego upoważnionej legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli.>

[2. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w siedzibie właściwego organu, jeżeli
jest to niezbędne do wyjaśnienia okoliczności sprawy.]

<2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą
być przeprowadzane również w siedzibie organu jeżeli może to usprawnić
prowadzenie kontroli.>

3. Kontrola może dotyczyć wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub
dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu.

<3a. Kontrolę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu prowadzi się zgodnie z
programem kontroli albo jako kontrolę doraźną.

3b. Kontrolę prowadzą co najmniej dwie osoby.
3c. Kontrolę należy prowadzić, stosując najprostsze metody i w sposób najmniej

uciążliwy dla kontrolowanego.>
4. Kontrolowany oraz inne podmioty posiadające dowody lub informacje niezbędne do

ustalenia, czy wyrób budowlany spełnia wymagania określone niniejszą ustawą, są
obowiązani do przekazania tych dowodów i udzielenia informacji na żądanie organu
prowadzącego kontrolę.

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać:
1) określenie rodzaju dowodów oraz rodzaju i zakresu informacji, którego dotyczy;
2) wskazanie celu żądania;
3) określenie terminu udostępnienia dowodów lub udzielenia informacji;
4) pouczenie o skutkach nieudostępnienia żądanych dowodów lub informacji albo

udostępnienia dowodów lub informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w
błąd.
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[Art. 21.
1. Kontrolujący dokumentuje ustalenia kontroli w protokole kontroli, który przedstawia

kontrolowanemu do podpisu.
2. Kontrolowany może zgłosić uwagi bezpośrednio do protokołu kontroli lub wnieść je na

piśmie, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu do podpisu.
3. Właściwy organ jest obowiązany ustosunkować się do uwag zgłoszonych do protokołu

kontroli niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.]
<Art. 21.

1. Wyniki kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole kontroli.
2. Kontrolujący jest obowiązany zapoznać kontrolowanego lub osobę przez niego

upoważnioną z treścią protokołu.
3. Protokół podpisują kontrolujący oraz kontrolowany lub osoba przez niego

upoważniona, w której obecności przeprowadzono kontrolę.
4. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się, za pokwitowaniem, kontrolowanemu

lub osobie przez niego upoważnionej, w której obecności przeprowadzono kontrolę,
a drugi pozostawia się w aktach sprawy.

5. W razie odmowy podpisania lub odbioru protokołu kontrolujący sporządzający
protokół powinien zrobić o tym adnotację w protokole, podając, jeżeli jest to
możliwe, przyczynę odmowy.

6. Kontrolowany może zgłosić uwagi bezpośrednio do protokołu kontroli lub wnieść je
na piśmie, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu do podpisu.

7. Właściwy organ jest obowiązany ustosunkować się do uwag zgłoszonych do
protokołu kontroli niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia
ich otrzymania.

8. O braku uwag do protokołu należy zrobić adnotację w protokole.>

<Art. 21a.
1. W przypadku dokonania oględzin lub przeprowadzenia innych dowodów

kontrolujący sporządza odrębne protokoły. Przepisy art. 21 stosuje się odpowiednio.
2. O sporządzeniu odrębnego protokołu należy zrobić adnotację w protokole kontroli.

Art. 21b.
Kontrolujący mogą, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego, prostować błędy
pisarskie i rachunkowe bądź inne oczywiste pomyłki przez dokonanie adnotacji w
protokole kontroli lub odrębnym protokole, o którym mowa w art. 21a ust. 1,
opatrzonej datą i podpisem osoby dokonującej adnotacji.>

Art. 22.
1. Właściwy organ może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów na

czas niezbędny do realizacji zadań kontroli. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
2. Zabezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają w szczególności dokumenty,

informacje oraz wyroby budowlane, jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód
nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.
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3. Właściwy organ, który wydał w I instancji postanowienie, o którym mowa w ust. 1,
stwierdza jego wygaśnięcie, jeżeli ustały przyczyny powodujące konieczność
zabezpieczenia dowodów.

<Art. 22a.
Zabezpieczenia dowodów wykonuje się w odniesieniu do:

1)  wyrobów budowlanych – przez opatrzenie plombami, pieczęciami lub innymi
znakami urzędowymi oraz przekazanie ich do przechowania kontrolowanemu
lub jego przedstawicielowi, z zastrzeżeniem pkt 2, albo przez ich
przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu kontrolowanego lub
właściwego organu, w warunkach właściwych dla poszczególnych rodzajów
wyrobów budowlanych;

2)  dokumentów, ewidencji, informacji i innych rzeczy niebędących wyrobami
budowlanymi oraz wyrobów budowlanych, które mogą być dowodami w
sprawach – przez:

a) oddanie na przechowanie kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej w
zamkniętym i zabezpieczonym pomieszczeniu,

b) opieczętowanie lub nałożenie innych znaków urzędowych i oddanie na
przechowanie osobom, o których mowa w lit. a,

c) złożenie na przechowanie w pomieszczeniu właściwego organu;
3) pomieszczeń – przez ich zamknięcie oraz nałożenie plomb, pieczęci lub innych

znaków urzędowych;
4) produktów niebezpiecznych – przez ich umieszczenie w pomieszczeniach i w

warunkach spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych;
5) środków przewozowych – przez opieczętowanie lub nałożenie innych znaków

urzędowych.
Art. 22b.

1. Postanowienie dotyczące zabezpieczenia dowodów, o którym mowa w art. 22,
powinno zawierać określenie terminu zabezpieczenia.

2. Jeżeli jest to możliwe, termin zabezpieczenia wyrobów powinien być określany z
uwzględnieniem terminów gwarancji oraz innych terminów określających ważność
lub trwałość wyrobu budowlanego.>

Art. 23.
1. W związku z wykonywaniem czynności kontrolnych kontrolujący korzysta z ochrony

przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany, na wniosek właściwego organu,

do zapewnienia kontrolującemu pomocy Policji w trakcie wykonywania kontroli.

<Art. 23a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.>
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[Art. 24.
1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowania i prowadzenia kontroli przez
właściwe organy.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:
1) sposób zabezpieczania dowodów, pomieszczeń i środków przewozowych;
2) wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli;
3) wzory protokołów kontroli.]

<Art. 24.
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowania kontroli, wzór upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli, wzory protokołów kontroli oraz oględzin uwzględniając
zakres i rodzaj przeprowadzanej kontroli oraz zapewniając możliwość identyfikacji
organu kontroli i osób wykonujących czynności kontrolne oraz możliwość identyfikacji
kontrolowanego i identyfikacji wyrobu budowlanego objętego kontrolą.>

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850 i Nr

171, poz. 1056)

Art. 19.
1. Marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji zatrudnienia prowadzi rejestr.

Rejestr jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej.
2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku

podmiotu zamierzającego prowadzić działalność określoną w art. 18 ust. 1-3
zawierającego następujące dane:

1) oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia, adres zamieszkania lub
siedziby oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność, wraz z nazwą
gminy i województwa;

2) określenie rodzaju agencji zatrudnienia;
3) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
4) numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany;
5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli został nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego.
3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot składa:

1) oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności agencji zatrudnienia

odpowiednio w zakresie:
a) pośrednictwa pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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b) pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli
polskich,

c) doradztwa personalnego,
d) poradnictwa zawodowego,
e) pracy tymczasowej

- określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.";

2) kopię potwierdzenia dokonania opłaty, o której mowa w ust. 6.
4. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres zamieszkania
lub siedziby;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i

nazwiska oraz pełnionej funkcji.
5. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mowa w ust. 2, oraz data dokonania

wpisu, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby podmiotu.
6. Wpis do rejestru podlega jednorazowej opłacie na rachunek bankowy dysponenta

Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 103 ust. 2, w wysokości 100 zł.
7. Marszałek województwa podmiotowi ubiegającemu się po raz pierwszy o wpis do rejestru

wydaje, na okres roku, certyfikat wstępny o dokonaniu wpisu do rejestru, zwany dalej
"certyfikatem wstępnym".

8. Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru, zwany dalej
"certyfikatem", podmiotowi posiadającemu certyfikat wstępny pod warunkiem:

1) wystąpienia z wnioskiem o wydanie certyfikatu w terminie nie późniejszym niż 7 dni
przed dniem upływu ważności certyfikatu wstępnego;

2) złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności agencji zatrudnienia w okresie
posiadania certyfikatu wstępnego;

3) złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności zgodnie z warunkami
prowadzenia agencji zatrudnienia określonymi w ustawie.

9. W przypadku otrzymania informacji o zmianie danych, o której mowa w ust. 16,
marszałek województwa wydaje uwzględniający te zmiany certyfikat wstępny lub
certyfikat.

10. Certyfikat wstępny oraz certyfikat powinny zawierać następujące dane:
1) nazwę podmiotu;
2) adres siedziby podmiotu;
3) określenie rodzaju agencji zatrudnienia;
4) numer w rejestrze;
5) datę dokonania wpisu do rejestru.

11. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru w
przypadku niespełnienia przynajmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 18a
ust. 1.

12. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru, w
przypadku gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku:

1) zaszły przypadki, o których mowa w art. 68 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej;
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2) podmiot wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w ust. 14 pkt 3-6.
13. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wydania certyfikatu, w przypadku

gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku:
1) podmiot posiadający certyfikat wstępny nie dopełnił warunku, o którym mowa w ust.

8 pkt 2;
2) podmiot posiadający certyfikat wstępny naruszył warunki prowadzenia działalności

agencji zatrudnienia określone w ustawie.
14. Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w

przypadku:
1) pisemnego wniosku podmiotu;
2) postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub upadłości;
3) wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej;
4) niewykazania działalności w informacji o działalności agencji zatrudnienia, o której

mowa w ust. 17;
5) naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia

określonych w ustawie;
6) złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i ust. 4, lub

przekazania informacji, o których mowa w ust. 16 i 17, niezgodnych ze stanem
faktycznym.

15. Podmiot wykreślony z rejestru jest obowiązany do zwrotu certyfikatu wstępnego lub
certyfikatu w okresie miesiąca od dnia otrzymania decyzji o wykreśleniu z rejestru.

16. Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o każdej
zmianie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, a także o zaprzestaniu
działalności.

17. Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa
informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego
roku, za rok poprzedni.

18. Informacja o działalności, o której mowa w ust. 17, powinna zawierać w szczególności
liczbę:

1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup
elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i
specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia;

2) pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego;
3) osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego;
4) pracodawców korzystających z pomocy poradnictwa zawodowego;
5) osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej.

19. Marszałek województwa przekazuje w formie dokumentu elektronicznego ministrowi
właściwemu do spraw pracy zbiorczą informację z województwa dotyczącą informacji, o
których mowa w ust. 17, w terminie do dnia 31 marca.

20. Minister właściwy do spraw pracy przetwarza dane o agencjach zatrudnienia przekazane
w formie elektronicznej przez marszałków województw.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej.
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22. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o
wpis do rejestru, wzór certyfikatu wstępnego i certyfikatu oraz zakres składanych
informacji o działalności agencji zatrudnienia, a także wzory formularzy składanych
informacji, mając na względzie tworzenie warunków do rozwoju agencji zatrudnienia.

<Art. 19a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.>

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. Nr 146,

poz. 1546, z późn. zm.)

Art. 226.
1. Na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji osoba w nim

wskazana ma prawo wstępu do pomieszczeń:
1) towarzystwa - w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem,

statutem lub udzielonym zezwoleniem;
2) depozytariusza - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania

obowiązków depozytariusza jest zgodna z prawem lub z umową o prowadzenie
rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;

3) podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 - w celu sprawdzenia, czy jego działalność
w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub
tytułów uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych jest zgodna z
prawem, umową zawartą z funduszem i udzielonym zezwoleniem;

4) podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków - w
celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków
wynikających z umowy zawartej z towarzystwem jest zgodna z tą umową oraz
statutem funduszu inwestycyjnego;

5) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego - w celu
sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków
wynikających z umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą
umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego;

6) spółki zarządzającej, oddziału spółki zarządzającej lub funduszu zagranicznego,
spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach
należących do EEA lub OECD, oddziału tej spółki lub funduszu inwestycyjnego
otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD, znajdujących się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w celu sprawdzenia, czy ich działalność
jest wykonywana zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

7) podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 - w celu sprawdzenia, czy jego
działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej
z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu
inwestycyjnego.
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2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
[4.  Do postępowania kontrolnego lub wyjaśniającego wobec podmiotów, o których mowa w

ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu kontrolnym i wyjaśniającym, o których mowa
w przepisach ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.]

<4. Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. - PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O

SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr

225, poz. 1636 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888)

Art. 1.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.
1807), zwana dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarczej", wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, z wyjątkiem:

1) art. 10 i art. 103-110, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;
2)  art. 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;
[3) art. 23-45, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r.]
<4) rozdział 3, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr ..., poz. ...), wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.>

Art. 23.
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
17, poz. 209, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wniosku w przedmiocie wpisu numeru

identyfikacji podatkowej, nadanego na podstawie przepisów o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zwanego dalej "numerem
NIP".";

[2) uchyla się art. 19b;]
3) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach
pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób
i organów, następujące dane:
1) firmę lub nazwę,
2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności,
3) siedzibę i adres,
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4) numer NIP.".
4) w art. 38 w pkt 1 dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) numer NIP,";
5) art. 86 otrzymuje brzmienie:

"Art. 86. Ilekroć w przepisach ustaw innych niż wymienione w niniejszym
rozdziale jest mowa o rejestrach: handlowym, przedsiębiorstw
państwowych, stowarzyszeń, fundacji, rozumie się przez to Krajowy
Rejestr Sądowy.".

Art. 66.
Z dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej traci moc ustawa z
dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z
późn. zm.), z wyjątkiem:

1) art. 53-56, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2004 r.;
[2) art. 7-7i, które tracą moc z dniem 30 marca 2009 r.]
<2) art. 7-7i, które tracą moc z dniem 1 lipca 2011 r.>

[Art. 69.
1.  Przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 31 marca

2009 r. organ ewidencyjny wpisuje z urzędu do ewidencji działalności gospodarczej w
rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

2.  Wpisów, o których mowa w ust. 1, organ ewidencyjny dokona nie później niż do dnia 30
czerwca 2009 r.

3. Wpis, o którym mowa w ust. 1, nie podlega opłacie.
4. Do czasu dokonania wpisów zachowują moc dotychczasowe wpisy do ewidencji

działalności gospodarczej.
5. Organ ewidencyjny przed dokonaniem wpisu do ewidencji wzywa przedsiębiorcę do

uzupełnienia danych, które są wymagane przez przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. W razie nieuzupełnienia danych w terminie, organ ewidencyjny wydaje decyzję o
wykreśleniu wpisu.

Art. 70.
1.  Sprawy wszczęte na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy o dokonanie wpisu do ewidencji

działalności gospodarczej i niezakończone przed dniem 31 marca 2009 r. organ
ewidencyjny rozpoznaje zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.

2. Organ ewidencyjny wzywa przedsiębiorcę do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 27
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wezwania.

3. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorcę wniosku w terminie, o którym mowa w ust.
2, organ ewidencyjny umarza postępowanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji.]



- 163 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

[Art. 74.
Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości
zorganizuje działanie Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej, tworzonej na
podstawie art. 41 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględniając możliwości techniczne i
programowe Krajowego Rejestru Sądowego oraz kierując się zapewnieniem zgodności tych
systemów i docelową możliwością ich zintegrowania.]

Art. 90.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;
2)  art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
[3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r.]

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171,

poz. 1800, z późn. zm.)

DZIAŁ X
Administracja łączności i postępowanie kontrolne

Rozdział 2
[Postępowanie kontrolne i pokontrolne]

<Kontrola i postępowanie pokontrolne>

Art. 199.
[1.  Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz

postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami lub spełniania
wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.]

<1. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz
postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami lub spełniania
wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, a także realizacji
umów o dostępie telekomunikacyjnym.>

2.  Prezes UKE jest uprawniony do kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku
aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych.

<2a. Kontrolę i postępowanie pokontrolne Prezes UKE wszczyna z urzędu.>
3.  Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór

legitymacji służbowej pracownika UKE, kierując się koniecznością określenia zakresu
danych zamieszczonych w legitymacji oraz okresu jej ważności.

Art. 200.
[1.  Pracownikom UKE przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego

upoważnienia, prawo:
1) dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do

przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii;
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2) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej
jednostki;

3) prowadzenia oględzin kontrolowanych sieci telekomunikacyjnych i aparatury;
4) zabezpieczenia przed dalszym używaniem lub przyjęcia do depozytu urządzeń

radiowych używanych bez wymaganego pozwolenia lub obsługiwanych przez
nieuprawnioną osobę;

5) czasowego zajęcia aparatury w trybie, o którym mowa w art. 204, w celu
przeprowadzenia badań prowadzących do ustalenia przyczyn zakłóceń;

6)  nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku
aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, w
celu przeprowadzenia badań w zakresie spełniania przez tę aparaturę zasadniczych
wymagań oraz zatrzymania próbek do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania;

7) wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań sieci telekomunikacyjnych,
urządzeń telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, a także kontroli jakości
świadczonych usług telekomunikacyjnych.]

<1. Pracownikom UKE przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, prawo:

1)  dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii;

2) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń
kontrolowanej jednostki;

3) prowadzenia oględzin kontrolowanych sieci telekomunikacyjnych i aparatury;
4) zabezpieczenia przed dalszym używaniem lub przyjęcia do depozytu urządzeń

radiowych używanych bez wymaganego pozwolenia lub obsługiwanych przez
nieuprawnioną osobę;

5) czasowego zajęcia aparatury w trybie, o którym mowa w art. 204, w celu
przeprowadzenia badań prowadzących do ustalenia przyczyn zakłóceń;

6) nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzonej do obrotu lub oddanej do
użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń
radiowych, w celu przeprowadzenia badań w zakresie spełniania przez tę
aparaturę zasadniczych wymagań oraz zatrzymania próbek do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania;

7) wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań sieci
telekomunikacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, a
także kontroli jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych.>

1a.  Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5-7, dotyczą urządzeń w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej.

[2.  Kierownicy kontrolowanych jednostek są obowiązani udzielać pracownikom UKE, o
których mowa w ust. 1, wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić im:

1) warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli;
2) dostęp do materiałów, dokumentów, danych urządzeń, aparatury i sieci, o których

mowa w ust. 1;
3) wstęp do obiektów, nieruchomości i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1;
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4) nieodpłatne udostępnienie podlegających kontroli sieci telekomunikacyjnych,
urządzeń telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, w celu przeprowadzenia
badań.]

<2. Kierownik kontrolowanej jednostki, osoba upoważniona lub inny pracownik
kontrolowanej jednostki, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.), jak również kontrolowana osoba fizyczna jest obowiązana udzielać
pracownikom UKE, o których mowa w ust. 1, wszelkich potrzebnych informacji
oraz zapewnić im:

1) warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli;
2) dostęp do materiałów, dokumentów, danych urządzeń, aparatury i sieci,

o których mowa w ust. 1;
3) wstęp do obiektów, nieruchomości i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1;
4) nieodpłatne udostępnienie podlegających kontroli sieci telekomunikacyjnych,

urządzeń telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, w celu przeprowadzenia
badań.>

3. Do kontrolowanych osób fizycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Do pobierania i badania próbek aparatury w zakresie spełniania przez nią zasadniczych

wymagań stosuje się odpowiednio przepisy art. 27-31 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.).

5.  Prezes UKE może prowadzić kontrolę we współpracy z innymi państwowymi organami
kontrolnymi.

<5a. W czynnościach kontrolnych mogą brać udział osoby posiadające wiedzę
specjalistyczną, niebędące pracownikami UKE, po doręczeniu upoważnienia
Prezesa UKE do wykonywania czynności kontrolnych.>

[6. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny. Wyniki pomiarów
wykonanych zdalnie powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację urządzeń
kontrolnych. Do kontroli wykonanej zdalnie przepisu ust. 8 nie stosuje się.]

<6. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w sposób zdalny. Wyniki pomiarów
wykonywanych zdalnie powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację
urządzeń kontrolnych.>

7. Z kontroli sporządza się protokół podpisany przez pracownika przeprowadzającego
kontrolę.

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, podpisuje także kierownik kontrolowanej jednostki lub
osoba przez niego upoważniona albo kontrolowana osoba fizyczna.

[9. Do czynności kontrolnych oraz badań, o których mowa w ust. 1-5, stosuje się przepisy o
ochronie informacji niejawnych oraz o tajemnicy telekomunikacyjnej.]

<9. Do czynności kontrolnych oraz badań, o których mowa w ust. 1-5, stosuje się
przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o tajemnicy telekomunikacyjnej, a
także o ochronie danych osobowych.>

<Art. 200a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>
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USTAWA z dnia 21 stycznia 2005 r. O DOŚWIADCZENIACH NA ZWIERZĘTACH (Dz.

U. z 2005 r. Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600)

Art. 34.
1. W ramach sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, członkowie

lokalnej komisji etycznej mają prawo do:
1) kontroli jednostek doświadczalnych, w tym wstępu do wszelkich obiektów i

pomieszczeń, w których przeprowadzane są doświadczenia;
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym kontrolą;
3) żądania okazywania i udostępniania dokumentów dotyczących doświadczeń.

2. Czynności kontrolne w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, są
wykonywane przez członków lokalnej komisji etycznej posiadających:

1) imienne upoważnienie wydane przez tę komisję w drodze uchwały;
2) kwalifikacje wymagane od osób nadzorujących doświadczenia, określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 5 pkt 1.
[3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) podstawę prawną do wykonywania kontroli;
2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych;
3) miejsce i zakres kontroli.]

<3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:
1) podstawę prawną do wykonywania kontroli;
2) oznaczenie lokalnej komisji etycznej;
3) datę i miejsce jego wystawienia;
4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych;
5) jednostkę doświadczalną objętą kontrolą;
6) zakres kontroli;
7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
8) podpis przewodniczącego lokalnej komisji etycznej;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.>

4. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członek lokalnej komisji etycznej jest
obowiązany okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

5. Członek lokalnej komisji etycznej wykonujący czynności kontrolne sporządza protokół
tych czynności.

6. Protokół podpisuje członek lokalnej komisji etycznej wykonujący czynności kontrolne
oraz osoba nadzorująca doświadczenie, o której mowa w art. 16 ust. 4.

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę nadzorującą doświadczenie
protokół podpisuje tylko członek lokalnej komisji etycznej wykonujący czynności
kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania przez osobę
nadzorującą doświadczenie.

8. Członkowie lokalnych komisji etycznych w zakresie wykonywania czynności
kontrolnych podlegają ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
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<Art. 34a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. O UBEZPIECZENIACH UPRAW ROLNYCH I

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.)

Art. 10.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje kontrolę realizacji umów w sprawie

dopłat i umów ubezpieczenia w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy i przepisami
o finansach publicznych.

[2. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie
wydane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności
kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.]

<2. Czynności kontrolne są wykonywane przez kontrolującego po okazaniu legitymacji
służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego
przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:
1) podstawę prawną do wykonywania kontroli;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce jego wystawienia;
4) imię i nazwisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej;
5) firmę kontrolowanego;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska

lub funkcji;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.>

[4. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania
jest obowiązana okazać upoważnienie.]

5. Czynności kontrolne obejmują sprawdzenie dokumentów w zakładzie ubezpieczeń lub u
producentów rolnych, w szczególności zawartych umów ubezpieczenia oraz sprawozdań
ze szkodowości.

6. Osoba wykonująca czynności kontrolne może:
1) żądać pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
2) sporządzać kopie oraz wyciągi z dokumentów związanych z przedmiotem kontroli

oraz zabezpieczać te dokumenty.
7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z przebiegu tych czynności protokół.
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8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany
lub jego przedstawiciel.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany lub jego
przedstawiciela, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne,
dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez
podmiot kontrolowany lub jego przedstawiciela.

<10. Do kontroli działalności gospodarczej zakładu ubezpieczeń w zakresie zawierania
i wykonywania umów ubezpieczenia, o których mowa w przepisach niniejszej
ustawy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII (Dz. U. Nr

179, poz. 1485, z późn. zm.)

Art. 44.
1. Nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem, obrotem i

niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów
kategorii 1 sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na
siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu wprowadzającego do obrotu -
poprzez kontrolę realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia 273/2004,
rozporządzenia 111/2005 i przepisów prawa farmaceutycznego.

2. Nadzór nad prekursorami kategorii 2 i 3 sprawuje państwowy powiatowy inspektor
sanitarny właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu
wprowadzającego do obrotu - poprzez kontrolę realizacji obowiązków nałożonych na
producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu wynikających z
ustawy, rozporządzenia 273/2004 i rozporządzenia 111/2005 oraz wydawania pozwoleń -
na zasadach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
rozporządzeniu 273/2004 i rozporządzeniu 111/2005.

3. Organem właściwym do występowania do krajów trzecich z powiadomieniem przed
wywozem w zakresie prekursorów kategorii 2 i 3, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 2
rozporządzenia 111/2005, jest Główny Inspektor Sanitarny.

4. Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych prowadzi rejestr producentów,
importerów i innych podmiotów wprowadzających do obrotu prekursory kategorii 2,
uwzględniający dane, o których mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia 273/2004, oraz
powiadamia o zgłoszeniu właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o
których mowa w art. 13 i 16 rozporządzenia 273/2004 i art. 32 rozporządzenia 111/2005.

6. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad przerobem, przechowywaniem,
obrotem oraz zapasami środków odurzających i substancji psychotropowych w
podległych jednostkach organizacyjnych - na zasadach i w trybie określonych w
przepisach, o których mowa w ust. 1 i 2.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad przerobem,
przechowywaniem, obrotem oraz zapasami prekursorów grupy kategorii 2 i 3 w
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podległych jednostkach organizacyjnych - na zasadach i w trybie określonych w
przepisach, o których mowa w ust. 2.

8. Podmioty, które w ramach swojej działalności posiadają podrobione, zepsute,
sfałszowane środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1, ich
mieszaniny, również jako składniki produktów leczniczych, lub którym upłynął termin
ważności, niszczą te substancje w sposób określony w ust. 9.

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i tryb postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i
prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami, produktami leczniczymi, podrobionymi,
zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim
składzie środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1, oraz
prekursorami kategorii 1 stosowanymi w przemyśle kosmetycznym lub spożywczym,
uwzględniając w szczególności wymogi zabezpieczenia przed ich niewłaściwym
użyciem, sposoby niszczenia tych środków w zależności od ich rodzaju i ilości oraz
podmioty obowiązane do pokrywania kosztów związanych z niszczeniem tych środków.

<Art. 44a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 35, 36 i 40,
stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM (Dz.

U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.)

Rozdział 4
[Postępowanie kontrolne i wyjaśniające oraz blokada rachunków]

<Kontrola, postępowanie wyjaśniające oraz blokada rachunków>

Art. 25.
1. Komisja może, w drodze uchwały, zdecydować o przekazaniu do publicznej wiadomości

informacji o:
1) przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o
giełdach towarowych,

2) środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustaw,
o których mowa w pkt 1, w tym o zastosowanych sankcjach oraz złożeniu
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również o wszczęciu lub
wyniku postępowania administracyjnego lub cywilnego,

3) zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa w
ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, lub popełnieniu przestępstwa lub
wykroczenia, o których mowa w ustawach wymienionych w pkt 1
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- chyba że ujawnienie takich informacji narazi rynek kapitałowy na poważne
niebezpieczeństwo lub spowoduje poniesienie przez osoby, których informacje te
dotyczą, niewspółmiernej szkody.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych osób, chyba
że:

1) zapadło w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie lub
2) wydana została ostateczna decyzja w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów

ustaw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub
3) decyzji w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów ustaw, o których mowa w

ust. 1 pkt 1, został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
[3. W przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonywania nadzoru przez zagraniczny organ

nadzoru, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2, albo
potrzebą prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach
związanych z wykonywaniem nadzoru przez ten organ, albo na wniosek organu nadzoru
w innym państwie członkowskim, Komisja może wszczynać z urzędu i prowadzić
postępowanie kontrolne, wyjaśniające lub administracyjne, jak również żądać wszczęcia
takich postępowań przez organ nadzoru w innym państwie członkowskim. W takim
przypadku upoważniony przedstawiciel tego organu nadzoru może brać udział w
czynnościach dokonywanych w toku takich postępowań.

4. Komisja nie wszczyna postępowania, o którym mowa w ust. 3, lub odmawia dopuszczenia
do udziału w czynnościach, jeżeli:

1) uwzględnienie zgłoszenia mogłoby wywrzeć niekorzystny wpływ na suwerenność,
bezpieczeństwo lub interes publiczny Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) zgłoszenie dotyczy tych samych naruszeń przepisów prawa przez ten sam podmiot, co
do których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa
siedziby organu nadzoru toczy się postępowanie sądowe lub wydany został
prawomocny wyrok.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Komisja przekazuje zagranicznemu
organowi nadzoru szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niewszczęcia postępowania lub
odmowy dopuszczenia do udziału w czynnościach.]

<3. W przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonywania nadzoru przez zagraniczny
organ nadzoru, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20
ust. 2, albo potrzebą prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w
sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru przez ten organ, albo na wniosek
organu nadzoru w innym państwie członkowskim, Komisja może wszczynać
z urzędu i prowadzić kontrolę, postępowanie wyjaśniające lub postępowanie
administracyjne, jak również żądać wszczęcia takich kontroli i postępowania przez
organ nadzoru w innym państwie członkowskim. W takim przypadku upoważniony
przedstawiciel tego organu nadzoru może brać udział w czynnościach
dokonywanych w toku takich kontroli i postępowania.

4. Komisja nie wszczyna kontroli lub postępowania, o których mowa w ust. 3, lub
odmawia dopuszczenia do udziału w czynnościach, jeżeli:

1) uwzględnienie zgłoszenia mogłoby wywrzeć niekorzystny wpływ na
suwerenność, bezpieczeństwo lub interes publiczny Rzeczypospolitej Polskiej
lub
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2) zgłoszenie dotyczy tych samych naruszeń przepisów prawa przez ten sam
podmiot, co do których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na
terytorium państwa siedziby organu nadzoru toczy się postępowanie sądowe lub
wydany został prawomocny wyrok.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Komisja przekazuje zagranicznemu
organowi nadzoru szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niewszczęcia kontroli lub
postępowania, lub odmowy dopuszczenia do udziału w czynnościach.>

6. W razie stwierdzenia, że określone zachowanie jest sprzeczne z przepisami prawa,
których przestrzeganie jest objęte nadzorem Komisji, Komisja może wezwać do
zaprzestania takich zachowań.

7. Uprawnienia Komisji, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału, mają
zastosowanie do:

1) zachowań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa
członkowskiego dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących
instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium innego państwa
członkowskiego.

Art. 26.
1. W celu wykonywania zadań Komisji upoważnieni pracownicy urzędu Komisji lub inne

osoby, w przypadku, o którym mowa w ust. 7, zwane dalej "kontrolerami", mogą
przeprowadzać kontrolę działalności lub sytuacji finansowej:

1) podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5 pkt 1-6 i 8-15,
2) osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w pkt 1, powierzył, w granicach

upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych
czynności z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji

- zwanych dalej "kontrolowanym".
2. W przypadku:

1) oddziału zagranicznej instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność maklerską - kontrola dotyczy wyłącznie jednostki organizacyjnej, w
ramach której prowadzona jest ta działalność;

2) zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalność maklerską - kontrola dotyczy wyłącznie badania zgodności
prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności maklerskiej z
określonymi w przepisach prawa polskiego zasadami świadczenia usług.

3. Wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do
oddziału domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską
znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego, następuje po uprzednim
pisemnym poinformowaniu przez Komisję właściwego organu nadzoru w państwie, na
którego terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub banku.
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4. W stosunku do oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych
prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia w
zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, służą odpowiednio również przedstawicielom
organów nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych lub rynkiem finansowym w
innym państwie członkowskim, w którym zagraniczna firma inwestycyjna uzyskała
zezwolenie, na zasadach określonych w przepisach tego państwa. Wykonanie uprawnień
może nastąpić po uprzednim pisemnym poinformowaniu Komisji.

5. Na pisemne żądanie organów nadzoru, o których mowa w ust. 4, uprawnienia im
przyznane, w stosunku do oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznej firmy
inwestycyjnej, wykonuje Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel.

6. Przedstawicielom organów nadzoru w innych państwach członkowskich, w których
zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uzyskały zezwolenie, przysługuje - w związku z
wykonywaniem uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do
oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych - prawo dostępu do
informacji stanowiących tajemnicę zawodową, będących w posiadaniu tych podmiotów i
osób fizycznych w nich zatrudnionych lub pozostających z nimi w stosunku zlecenia lub
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

7. Do przeprowadzenia kontroli dotyczącej funkcjonowania systemów informatycznych
kontrolowanego lub jego sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych lub innych
dokumentów i informacji finansowych Przewodniczący Komisji może upoważnić
również osobę niebędącą pracownikiem urzędu Komisji, dysponującą niezbędną wiedzą
w tym zakresie.

[8. Do postępowania kontrolnego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.]

Art. 27.
1. Przedmiotem kontroli jest zgodność działalności lub sytuacji finansowej kontrolowanego,

w zakresie objętym nadzorem Komisji, odpowiednio z przepisami prawa, regulaminami,
warunkami określonymi w zezwoleniach, zasadami uczciwego obrotu lub interesem
zleceniodawców.

2. Zakres kontroli obejmuje całość lub część określonych zagadnień dotyczących
działalności lub sytuacji finansowej kontrolowanego.

3. Czynności podejmowane przez kontrolerów w toku kontroli (czynności kontrolne) mają
na celu ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie, pozwalające na
ocenę prawidłowości działania kontrolowanego, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości
- ustalenie ich zakresu i przyczyn oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

4. Czynności kontrolne powinny być wykonywane w sposób niezakłócający w istotnym
stopniu działalności gospodarczej prowadzonej przez kontrolowanego, w szczególności
terminowego wykonania jego zobowiązań wobec osób trzecich.

<Art. 27a.
1. Kontrolę zarządza dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

Komisji, do zadań której należy przeprowadzanie kontroli.
2. Zarządzający kontrolę, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych

charakterem kontroli, może, nie wcześniej niż na 3 dni przed planowanym
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rozpoczęciem kontroli, pisemnie powiadomić o tym kontrolowanego, wskazując
przedmiot i zakres kontroli, celem umożliwienia kontrolowanemu sprawnego
zgromadzenia lub przygotowania dokumentów i zebrania innych danych i
informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym zapewnienia obecności,
w trakcie przeprowadzania kontroli, osób upoważnionych do reprezentowania
kontrolowanego.>

Art. 28.
1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udziela Przewodniczący Komisji w formie

pisemnej, wskazując w nim:
1) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów będących pracownikami

urzędu Komisji;
5) numery legitymacji służbowych kontrolerów będących pracownikami urzędu

Komisji;
6) firmę (nazwę) kontrolowanego;
7) miejsce przeprowadzenia kontroli;
8) przedmiot oraz zakres kontroli;
9) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas trwania kontroli;

10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
<1a. W przypadku przeprowadzania kontroli przez osoby, o których mowa w art. 26

ust. 7, w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się także imię i nazwisko
tej osoby oraz numer jej dowodu tożsamości.>

2. W przypadku konieczności wydłużenia czasu trwania kontroli, zmiany jej przedmiotu lub
zakresu albo miejsca jej przeprowadzenia niezwłocznie pisemnie informuje się o tym
kontrolowanego.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, wymagają odpowiedniej zmiany upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli, z wyjątkiem zmiany miejsca przeprowadzenia kontroli w
przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3.

4. Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli wymaga każdorazowo wydania
odrębnego upoważnienia.

Art. 29.
1. Czas trwania kontroli nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Przed rozpoczęciem kontroli, nie później jednak niż w dacie, o której mowa w art. 28 ust.

1 pkt 9, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręcza się kontrolowanemu.
[3. Kontrola rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło okazanie upoważnienia do

przeprowadzenia kontroli, zgodnie z art. 30 ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dacie, o
której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 9.]

<3. Kontrola rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło doręczenie upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli, zgodnie z art. 30 ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dacie,
o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 9.>
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4. Za dzień zakończenia kontroli uważa się dzień, w którym dokonana została ostatnia
czynność kontrolna, poprzedzająca sporządzenie protokołu kontroli. O zakończeniu
kontroli niezwłocznie pisemnie informuje się kontrolowanego.

[Art. 30.
1. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący, składający się z co najmniej dwóch

kontrolerów, po okazaniu upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Obowiązek okazania legitymacji służbowej nie dotyczy
osób, o których mowa w art. 26 ust. 7.

2. Legitymację służbową i upoważnienie okazuje się osobie upoważnionej do
reprezentowania kontrolowanego przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. W
przypadku nieobecności tej osoby upoważnienie oraz legitymację służbową należy okazać
pracownikowi kontrolowanego lub osobie czynnej w miejscu kontroli.

3. Po okazaniu upoważnienia, a przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, kontroler
ma również obowiązek poinformować osobę, o której mowa w ust. 2, o prawach i
obowiązkach kontrolowanego oraz pouczyć o skutkach prawnych utrudniania lub
uniemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także o odpowiedzialności za
złożenie nieprawdziwych wyjaśnień lub zatajenie prawdy. Składający wyjaśnienia może
odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich,
o których mowa w art. 83 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na
odpowiedzialność karną lub bezpośrednią szkodę majątkową.]

<Art. 30.
1. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący, składający się z co najmniej dwóch

kontrolerów, po okazaniu kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej
legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz doręczeniu
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Obowiązek okazania legitymacji
służbowej nie dotyczy osób, o których mowa w art. 26 ust. 7.

2. W przypadku nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej
czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej
pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w
art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny lub przywołanemu
świadkowi, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak
pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. W takim przypadku
upoważnienie doręcza się niezwłocznie kontrolowanemu, nie później jednak niż
trzeciego dnia od wszczęcia kontroli.

3. Po doręczeniu upoważnienia, a przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej,
kontroler ma również obowiązek poinformować osobę, o której mowa w ust. 1, o
prawach i obowiązkach kontrolowanego oraz pouczyć o skutkach prawnych
utrudniania lub uniemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także o
odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych wyjaśnień lub zatajenie prawdy.
Składający wyjaśnienia może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź
mogłaby narazić jego lub jego bliskich, o których mowa w art. 83 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego, na odpowiedzialność karną lub bezpośrednią
szkodę majątkową.

4. O dokonaniu pouczenia, o którym mowa w ust. 3, umieszcza się wzmiankę na
upoważnieniu. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona potwierdza
własnoręcznym podpisem odebranie pouczenia.
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5. W przypadku odmowy potwierdzenia odebrania pouczenia, o którym mowa w ust.
4, wzmiankę o tym umieszcza się na upoważnieniu, z podaniem przyczyn odmowy.>

Art. 32.
1. Kontrola jest przeprowadzana w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowanego,

w szczególności w lokalu jego centrali, oddziału lub przedstawicielstwa, o którym mowa
w art. 116 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w dniach i godzinach pracy
kontrolowanego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa obrotu czynności
kontrolne niecierpiące zwłoki mogą być podejmowane w dniach wolnych od pracy lub
poza godzinami pracy kontrolowanego, po uprzednim poinformowaniu osoby
uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego.

3. Poszczególne czynności kontrolne mogą być podejmowane również poza miejscem
określonym w ust. 1, w szczególności w lokalu urzędu Komisji, jeżeli jest to uzasadnione
charakterem tych czynności oraz może przyczynić się to do szybszego i skuteczniejszego
przeprowadzenia kontroli.

4. Kontroler ma prawo wstępu do miejsc i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, oraz
wglądu do ksiąg, dokumentów lub innych nośników informacji.

5. Na żądanie kontrolera, osoby wchodzące w skład statutowych organów kontrolowanego
lub osoby pozostające z kontrolowanym w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i
przekazania, na koszt kontrolowanego, kopii dokumentów lub innych nośników
informacji oraz udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, w terminie określonym w
żądaniu.

6. Kontrolowany zapewnia kontrolerowi warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
w szczególności niezwłocznie przedstawia do kontroli żądane księgi, dokumenty lub inne
nośniki informacji oraz terminowo udziela wyjaśnień. Kontrolowany w miarę możliwości
udostępnia kontrolerom posiadane urządzenia techniczne służące usprawnieniu
wykonywania czynności kontrolnych oraz, z zastrzeżeniem art. 35, oddzielne
pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.

<6a. Kopie dokumentów i innych nośników informacji, podlegających badaniu w trakcie
przeprowadzania kontroli, kontrolerzy mogą sporządzać samodzielnie, zgodnie z
ust. 6 zdanie drugie.

6b. Kontrolerzy mogą żądać od kontrolowanego sporządzenia zestawień określonych
danych i informacji na podstawie tych dokumentów i nośników, wyznaczając
odpowiedni termin do ich przekazania.

6c. Z przekazania kontrolerowi materiałów, o których mowa w ust. 5 i ust. 6b, oraz
pobrania materiałów, o których mowa w ust. 6a, sporządza się protokół w dwóch
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany. Kontroler oraz osoba
przekazująca materiały podpisują protokół oraz parafują każdą jego stronę.

6d. W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 6c, wzmiankę o
tym umieszcza się w protokole, z podaniem przyczyn odmowy.>

7. W zakresie wynikającym z przedmiotu kontroli kontroler jest uprawniony do swobodnego
poruszania się po miejscach i pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, bez obowiązku
uzyskania przepustki, oraz nie podlega rewizji osobistej.
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<8. Przeprowadzenie kontroli nie powinno, w miarę możliwości, zakłócać
wykonywania zadań kontrolowanego.>

Art. 34.
Ustaleń kontroli dokonuje się na podstawie zebranych w toku kontroli:

1) dokumentów;
2) wyjaśnień udzielonych przez osoby, o których mowa w art. 32 ust. 5;
3) danych i informacji zamieszczonych w systemach informatycznych kontrolowanego;
4) oświadczeń osób trzecich;
5) innych materiałów, które mogą przyczynić się do ustalenia stanu faktycznego w

zakresie objętym kontrolą.

<Art. 34a.
1. Informacje pisemne, sporządzane przez kontrolowanego na potrzeby

przeprowadzanej kontroli, powinny być podpisane przez osoby upoważnione do ich
sporządzenia. W przypadku odmowy ich podpisania kontroler sporządza stosowną
adnotację na protokole przekazania materiałów.

2. Zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdza osoba uprawniona do
reprezentowania kontrolowanego lub pozostająca z kontrolowanym w stosunku
pracy.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera klauzulę „za zgodność
z oryginałem” i podpis osoby dokonującej potwierdzenia. Zgodność z oryginałem
kopii danych umieszczonych w systemach informatycznych lub kopie danych
utrwalonych na nośnikach informacji innych niż dokumenty potwierdza się na
piśmie, ze wskazaniem zawartości nośnika oraz jego rodzaju.

Art. 34b.
1. Z odebrania ustnych wyjaśnień sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z

których jeden otrzymuje kontrolowany. Kontroler oraz osoba składająca ustne
wyjaśnienia podpisują protokół oraz parafują każdą jego stronę.

2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę składającą ustne
wyjaśnienia, wzmiankę o tym umieszcza się w protokole, z podaniem przyczyn
odmowy.

3. Wyjaśnienia udzielane ustnie przez osoby, o których mowa w art. 32 ust. 5, mogą
być utrwalane przy wykorzystaniu urządzenia rejestrującego, po uprzednim
poinformowaniu osoby składającej wyjaśnienia. W czynnościach ma prawo
uczestniczyć osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego. Przepisów
ust. 1 i 2 nie stosuje się.>

Art. 35.
1. Materiały zebrane w toku kontroli mogą być zabezpieczane przed utratą lub

zniekształceniem przez przechowywanie ich w lokalu kontrolowanego w pozostawionej
do wyłącznej dyspozycji zespołu kontrolującego zamkniętej i opieczętowanej szafie lub
sejfie, a gdy jest to uzasadnione ich ilością w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym
pomieszczeniu.
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2. O zwolnieniu dokumentu lub innego nośnika informacji spod zabezpieczenia decyduje
kontroler.

3. W przypadku zajęcia, o którym mowa w art. 33, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się
odpowiednio, z tym że zajęte dokumenty lub inne nośniki informacji mogą być również
zabrane z lokalu kontrolowanego, za pokwitowaniem. Kopię protokołu zajęcia otrzymuje
osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego.

<Art. 35a.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Protokół kontroli zawiera w

szczególności:
1) firmę (nazwę) i adres kontrolowanego;
2) wskazanie jednostek organizacyjnych kontrolowanego, objętych kontrolą;
3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów;
4) numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmiankę o jego

zmianach;
5) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
6) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
7) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia

oraz udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli;
8) wzmiankę o pouczeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 4;
9) opis dokonanych czynności kontrolnych oraz ustalenia dotyczące stanu

faktycznego, ze wskazaniem dokumentów lub innych informacji i materiałów,
na jakich ustalenia te zostały oparte, jak również opis stwierdzonych
nieprawidłowości, ich zakresu i przyczyn;

10) wykaz materiałów zgromadzonych w toku kontroli, z podaniem nazwy każdego
z nich;

11) miejsce i datę sporządzenia protokołu kontroli;
12) wzmiankę o udzieleniu zaleceń w trybie art. 36 ust. 6.

2. Materiałami, o których mowa w ust. 1 pkt 10, są w szczególności:
1) protokoły sporządzone w toku kontroli;
2)  pisemne oświadczenia i wyjaśnienia;
3)  zarządzenia Przewodniczącego Komisji wydane w toku kontroli.>

Art. 36.
1. Wyniki kontroli zamieszcza się w protokole kontroli sporządzonym w dwóch

egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany w terminie 30 dni od
przekazania mu informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4.

[2. Protokół kontroli podpisują kontroler i osoba upoważniona do reprezentowania
kontrolowanego. Przepis art. 33 ust. 4 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.]

<2. Protokół kontroli podpisują kontroler oraz kontrolowany lub osoba upoważniona
przez kontrolowanego. Przepis art. 33 ust. 4 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.>
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<2a. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona parafuje również każdą stronę
protokołu, a następnie przekazuje podpisany protokół do Komisji, w terminie 14 dni
od doręczenia protokołu, z zastrzeżeniem ust. 2b-2d.

2b. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania
protokołu kontroli, wyjaśniając na piśmie przyczyny odmowy. Po bezskutecznym
upływie terminu, o którym mowa w ust. 2a, odmowę podpisania protokołu kontroli
uważa się za dokonaną z upływem ostatniego dnia tego terminu, chyba że
kontrolowany zgłosi zastrzeżenia do protokołu kontroli.

2c. Kontroler umieszcza na egzemplarzu protokołu kontroli, który otrzymuje Komisja,
wzmiankę o odmowie jego podpisania, załączając wyjaśnienia, o których mowa w
ust. 2b, jeżeli zostały złożone.

2d. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanego z wykonania
zaleceń, o których mowa w art. 36 ust. 5 i 6, o czym zarządzający kontrolę pisemnie
informuje kontrolowanego.>

3. Kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli.
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Przewodniczącego Komisji w terminie 14 dni od
otrzymania protokołu kontroli.

4. W przypadku gdy Przewodniczący Komisji:
1) uwzględnia zastrzeżenia kontrolowanego - dokonuje się zmiany protokołu w

niezbędnym zakresie w formie pisemnego aneksu, który przekazuje się
kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń; przepisy ust.
1 i 2 stosuje się odpowiednio;

2) nie uwzględnia zastrzeżeń kontrolowanego - przekazuje się kontrolowanemu
pisemne stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia ich
otrzymania.

5. Wraz z aneksem lub stanowiskiem, o których mowa w ust. 4, albo po bezskutecznym
upływie terminu do zgłoszenia zastrzeżeń, Przewodniczący Komisji może zgłosić
zalecenia usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie
wyników kontroli, zwanych dalej "zaleceniami", w terminie nie krótszym niż 14 dni od
dnia otrzymania tych zaleceń, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub
interes inwestorów, Przewodniczący Komisji może zgłosić zalecenia nawet przed
zakończeniem kontroli, wyznaczając kontrolowanemu termin do usunięcia
nieprawidłowości krótszy niż 14 dni. O udzieleniu zaleceń w tym trybie zamieszcza się
wzmiankę w protokole kontroli.

7. Bieg terminu do usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości wskazanych w
zaleceniach rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania tych zaleceń.

8. Kontrolowany, niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po upływie terminu do
usunięcia nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach, przekazuje Komisji informację o
sposobie ich uwzględnienia, wskazując szczegółowy sposób usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.

Art. 37.
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w toku postępowania

likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu określonego w art. 5 pkt 1-
6 i 8-15, a także w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez ten podmiot
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działalności podlegającej nadzorowi Komisji - do czasu zaprzestania prowadzenia tej
działalności.

[2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli, w tym formę, sposób i terminy wykonywania
czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli oraz wydawaniem zaleceń na
podstawie wyników kontroli, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia realizacji celów
kontroli, sprawnego jej przebiegu oraz ochrony praw kontrolowanego.]

Art. 38.
1.  W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu

popełnienia przestępstwa określonego w ustawach: o ofercie publicznej, ustawie o
obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o
giełdach towarowych oraz innych ustawach - w zakresie dotyczącym czynów
skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku kapitałowego, pozostających w
związku z działalnością podmiotów nadzorowanych, lub do wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie podlegającym
nadzorowi Komisji, Przewodniczący Komisji może zarządzić przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego. Do postępowania wyjaśniającego nie stosuje się przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy niniejszego rozdziału
stanowią inaczej.

2. Postępowanie wyjaśniające prowadzi pracownik urzędu Komisji pisemnie upoważniony
przez Przewodniczącego Komisji. Czas trwania postępowania wyjaśniającego nie może
być dłuższy niż 6 miesięcy. Do treści upoważnienia art. 28 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.

3. W postępowaniu wyjaśniającym nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego,
przesłuchania osoby ani innych czynności wymagających spisania protokołu zgodnie z
przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem zajęcia przedmiotów,
o których mowa w art. 33 ust. 1.

[4. W toku postępowania wyjaśniającego do czynności podejmowanych wobec podmiotów, o
których mowa w art. 5 pkt 1-15 i art. 26 ust. 1 pkt 2, lub wystawców instrumentów
finansowych niebędących papierami wartościowymi stosuje się odpowiednio art. 30 ust.
3 oraz art. 32 i 33. Do złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz do wydania
dokumentu lub innego nośnika informacji można wezwać każdego, kto dysponuje
określoną wiedzą, dokumentem lub nośnikiem.]

<4. W toku postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, o których mowa w art. 5
pkt 1-15 i art. 26 ust. 1 pkt 2, lub wystawców instrumentów finansowych
niebędących papierami wartościowymi, może zostać przeprowadzona kontrola.
Kontrola ta nie może trwać dłużej niż 30 dni. Do kontroli stosuje się przepisy art.
27-35.>

5. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie
popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub potrzeba wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie, o której mowa w art. 172 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, Przewodniczący Komisji może zażądać:

1) od podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne - udostępnienia informacji,
stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną w rozumieniu odrębnej ustawy, w
zakresie wykazu połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji,
dotyczących podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych mających



- 180 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

związek z wyjaśnianymi faktami, z uwzględnieniem czasu ich dokonania i innych
informacji związanych z połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści
przekazu;

2) od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej - udostępnienia określonych
informacji stanowiących tajemnicę skarbową w rozumieniu odrębnej ustawy.

Przekazanie takich informacji przez te podmioty nie stanowi naruszenia obowiązku
zachowania odpowiednio tajemnicy telekomunikacyjnej i tajemnicy skarbowej.

6. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Przewodniczący Komisji składa
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wszczyna postępowanie
administracyjne albo zarządza zamknięcie postępowania wyjaśniającego.

7. Do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołącza się akta postępowania
wyjaśniającego z załącznikami.

8. Po zamknięciu postępowania wyjaśniającego zajęty dokument lub inny nośnik informacji
zwraca się uprawnionemu. Akta postępowania wyjaśniającego przechowuje się przez
okres 5 lat.

9. Zamknięcie postępowania wyjaśniającego nie stanowi przeszkody do ponownego jego
przeprowadzenia o ten sam czyn, chyba że nastąpiło przedawnienie karalności
przestępstwa.

10. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w toku postępowania
likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu określonego w art. 26 ust.
1, jak również w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez ten podmiot
działalności podlegającej nadzorowi Komisji - do czasu zaprzestania prowadzenia tej
działalności.

<Art. 38a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM

(Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.

1056)

Art. 33.
1. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Szefa

CBA lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu.
2. Kontrolę przeprowadzają funkcjonariusze CBA na podstawie legitymacji służbowej oraz

imiennego upoważnienia, wydanego przez Szefa CBA lub osobę upoważnioną do
działania w jego imieniu.

[3. Kontrola powinna być ukończona w terminie 3 miesięcy.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres kontroli może być przedłużany na dalszy

czas oznaczony przez Szefa CBA, nie dłuższy jednak niż o 6 miesięcy.]
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<3. Kontrola powinna być ukończona w terminie 3 miesięcy, a w przypadku, gdy
dotyczy przedsiębiorcy – w terminie 2 miesięcy.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres kontroli osób innych niż
przedsiębiorcy może być przedłużany na dalszy czas oznaczony przez Szefa CBA,
nie dłuższy jednak niż o 6 miesięcy.>

5. W przypadku gdy okoliczności uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, w
szczególności gdy istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego, kontrola może być
wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej funkcjonariusza kontrolowanemu lub osobie
przez niego upoważnionej lub osobie pełniącej funkcję publiczną.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, kontrolowanemu lub osobie przez niego
upoważnionej oraz osobie pełniącej funkcję publiczną należy niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do
wszczęcia kontroli. Dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem tego
obowiązku nie stanowią dowodu w postępowaniu kontrolnym.

7. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1) imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej funkcjonariusza

przeprowadzającego kontrolę;
2) wskazanie podmiotu kontrolowanego i termin zakończenia kontroli;
3) szczegółowy zakres kontroli;
4) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli, organ wydający upoważnienie oraz zakres przedmiotowy
upoważnienia mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.

Art. 46.
1. Po sporządzeniu protokołu kontroli, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w art.

45 ust. 4 i 7, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej CBA może skierować:
1) wniosek:

a) o odwołanie ze stanowiska lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z
winy pracownika z powodu nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
oraz innych ustaw wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i
prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

b) o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sytuacjach, o których mowa w lit.
a;

2) wystąpienie do kontrolowanego lub organu nadzorującego jego działalność w
sprawie stwierdzenia w kontrolowanej jednostce organizacyjnej naruszeń:

a) przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne oraz innych ustaw wprowadzających
ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne,

b) przepisów prawa dotyczących procedur podejmowania i realizacji decyzji w
przedmiocie, o którym mowa w art. 31 ust. 2;
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3) informację do Najwyższej Izby Kontroli lub innych właściwych organów
kontrolnych w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia kontroli w
szerszym zakresie.

2. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, CBA wszczyna i prowadzi
postępowanie przygotowawcze.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 309 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks postępowania karnego, jeżeli zaistniały okoliczności określone w ust. 2,
materiały postępowania kontrolnego wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania
przygotowawczego Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu.

4. W przypadku ujawnienia innych czynów niż określone w ust. 2, za które ustawowo
przewidziana jest odpowiedzialność dyscyplinarna lub karna, CBA zawiadamia o tym
właściwe organy.

5. Organy i kierownicy jednostek organizacyjnych, do których skierowano wnioski,
wystąpienia, informacje i zawiadomienia, informują CBA o sposobie i zakresie ich
wykorzystania.

<Art. 46a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. O PASZACH (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 oraz z 2008 r. Nr

144, poz. 899)

Art. 42.
1. Urzędową kontrolę pasz i pasz leczniczych przeprowadza się na podstawie rocznego

planu urzędowej kontroli sporządzanego przez Głównego Lekarza Weterynarii.
2. Plan urzędowej kontroli, o którym mowa w ust. 1, sporządza się na podstawie analizy

ryzyka oraz wyników dotychczasowych urzędowych kontroli, uwzględniając
konieczność objęcia kontrolą każdego etapu wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz
lub pasz leczniczych, a także mając na uwadze zalecenia Komisji Europejskiej w tym
zakresie.

[3. Czynności kontrolne w zakresie urzędowej kontroli pasz i pasz leczniczych przeprowadza
się zgodnie z przepisami o Inspekcji Weterynaryjnej.]

<3. Czynności kontrolne w zakresie urzędowej kontroli pasz i pasz leczniczych
przeprowadza się zgodnie z przepisami o Inspekcji Weterynaryjnej. Do kontroli
działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z późn. zm.).>
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USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. O SYSTEMIE MONITOROWANIA I

KONTROLOWANIA JAKOŚCI PALIW (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 157,

poz. 976)

Art. 15.
[1. Do przeprowadzania kontroli, postępowania kontrolnego, zabezpieczania dowodów oraz

pobierania i badania próbek w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.]

<1. Do przeprowadzania kontroli, zabezpieczania dowodów oraz pobierania i badania
próbek w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.>

2. Przepisów art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej nie
stosuje się do kontroli polegającej na pobieraniu próbek i badaniu dokumentów
dotyczących pochodzenia i jakości badanego paliwa.

[3. Przepisów art. 79, 80 i 82 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej nie stosuje się do kontroli polegającej na pobieraniu próbek i badaniu
dokumentów dotyczących pochodzenia i jakości badanego paliwa.]

Art. 16.
[1. Kontrolę jakości paliw u przedsiębiorców oraz biopaliw ciekłych u rolników

wytwarzających je na własny użytek wszczyna i przeprowadza inspektor, na podstawie
pisemnego upoważnienia imiennego do przeprowadzania kontroli jakości paliw, po
okazaniu legitymacji służbowej.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie organu kontroli;
2) podpis i pieczęć imienną osoby wystawiającej;
3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej inspektora

przeprowadzającego kontrolę;
4) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
5) pouczenie o skutkach prawnych uniemożliwiania albo utrudniania inspektorowi

przeprowadzenia czynności kontrolnych.]
<1. Kontrolę jakości paliw u przedsiębiorców oraz biopaliw ciekłych u rolników

wytwarzających je na własny użytek przeprowadza inspektor po okazaniu
legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli
jakości paliw, wydanego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) podstawę prawną do wykonywania kontroli;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce jego wystawienia;
4) imię i nazwisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej;
5) firmę kontrolowanego;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
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8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska
lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.>
3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, inspektor podejmuje u przedsiębiorcy wskazanego

przez Zarządzającego.
4. Inspektor jest uprawniony do pobrania próbek ze zbiornika, opakowania jednostkowego

lub z urządzenia służącego do dystrybucji paliwa.
5. Inspektor może w toku kontroli żądać udostępnienia dokumentów dotyczących

pochodzenia i jakości badanego paliwa.

Art. 17.
[1. W toku postępowania kontrolnego inspektor pobiera dwie próbki.]
<1. W toku kontroli inspektor pobiera dwie próbki.>
2. Inspektor oznacza próbki w sposób ustalony przez Zarządzającego.

Art. 30.
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór raportu, o którym mowa w art. 29 ust. 1,
2) sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w celu

sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 29 ust. 5, a w szczególności:
a) sposób doboru stacji paliwowych i stacji zakładowych, w których będzie

dokonywana kontrola, w tym minimalną liczbę tych stacji,
b) okresy monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,
c) sposób podziału terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do celów monitorowania

jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,
d)  wzór raportu

- uwzględniając konieczność prewencyjnego oddziaływania Systemu oraz niezbędne
informacje zawarte w sporządzanych raportach.

<Art. 30a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.>

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976)

[Art. 62.
1. W toku postępowania przed Prezesem Urzędu może być przeprowadzona przez

upoważnionego pracownika Urzędu lub Inspekcji Handlowej, zwanego dalej
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"kontrolującym", kontrola u każdego przedsiębiorcy, zwanego dalej "kontrolowanym", w
zakresie objętym tym postępowaniem.

2. Prezes Urzędu może upoważnić do udziału w kontroli:
1)   pracownika organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej

w przypadku, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 1/2003/WE;
2)   pracownika organu wnioskującego w rozumieniu art. 3 pkt f rozporządzenia nr

2006/2004/WE w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia;
3)   osoby posiadające wiadomości specjalne, jeżeli do przeprowadzenia kontroli

niezbędne są tego rodzaju wiadomości.
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:

1)   oznaczenie organu kontroli;
2)   wskazanie podstawy prawnej;
3)   datę i miejsce wystawienia;
4)   imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej,

a w przypadku upoważnienia do udziału w kontroli osób, o których mowa w ust. 2 -
imiona i nazwiska tych osób oraz numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość;

5)   oznaczenie kontrolowanego;
6)   określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
7)   określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty jej zakończenia;
8)   podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub

funkcji;
9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, wydają odpowiednio
Prezes Urzędu lub na wniosek Prezesa Urzędu - wojewódzki inspektor Inspekcji
Handlowej.

5. Kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz okazuje legitymację służbową, a osoby
upoważnione do udziału w kontroli, o których mowa w ust. 2, dowód osobisty, paszport
lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

6. W przypadku nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej,
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa, dowód osobisty,
paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość są okazywane pracownikowi
kontrolowanego, osobie, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny, albo innej osobie czynnej w miejscu przeprowadzania kontroli. W takim
przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręcza się niezwłocznie
kontrolowanemu.

Art. 63.
1. Kontrolujący ma prawo:

1)   wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków
transportu kontrolowanego;

2)   żądania udostępnienia akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników
informacji związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciągów, a także
sporządzania z nich notatek;
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3)   żądania od osób, o których mowa w art. 65 ust. 1, ustnych wyjaśnień dotyczących
przedmiotu kontroli.

2. Osobie upoważnionej do udziału w kontroli, na podstawie art. 62 ust. 2, przysługują
uprawnienia kontrolującego w zakresie wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub
innych pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego oraz dostępu do akt, ksiąg,
wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem
kontroli oraz ich odpisów i wyciągów, a także do sporządzania z nich notatek, oraz
uprawnienie do udziału wraz z kontrolującym w przeszukaniu, o którym mowa w art. 64 i
91.

3. W toku kontroli kontrolujący może korzystać z pomocy funkcjonariuszy innych organów
kontroli państwowej lub Policji. Organy kontroli państwowej lub Policja wykonują
czynności na polecenie kontrolującego.

4. W uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli lub poszczególne czynności w jej toku,
po uprzednim poinformowaniu kontrolowanego, mogą być utrwalane przy pomocy
urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Informatyczne nośniki danych w rozumieniu
przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na
których zarejestrowano przebieg kontroli lub poszczególne czynności w jej toku, stanowią
załącznik do protokołu kontroli.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób
przeprowadzania kontroli, w tym sposób sporządzania protokołu przeprowadzonej
kontroli, uwzględniając cele kontroli.

Art. 64.
1. Kontrolujący w toku kontroli może również dokonać przeszukania pomieszczeń lub rzeczy,

za zgodą sądu ochrony konkurencji i konsumentów, udzieloną na wniosek Prezesa
Urzędu.

2. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie poważnego naruszenia przepisów ustawy, w
szczególności wtedy, gdy mogłoby dojść do zatarcia dowodów, z wnioskiem, o którym
mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może wystąpić przed wszczęciem postępowania
antymonopolowego.

3. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów wydaje w ciągu 48 godzin postanowienie w
sprawie, o której mowa w ust. 1. Na postanowienie sądu ochrony konkurencji i
konsumentów nie przysługuje zażalenie.

4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) mające zastosowanie
do przeszukania stosuje się odpowiednio.

Art. 65.
1. Kontrolowany, osoba przez niego upoważniona, posiadacz lokalu mieszkalnego,

pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu, o których mowa w art. 91 ust. 1,
oraz osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6, są obowiązani do:

1)   udzielenia żądanych informacji;
2)   umożliwienia wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń

oraz środków transportu;
3)   udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów lub innych nośników

informacji.
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2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą odmówić udzielenia informacji lub współdziałania
w toku kontroli tylko wtedy, gdy naraziłoby to je lub ich małżonka, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę pozostającą
we wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną. Prawo odmowy udzielenia informacji
lub współdziałania w toku kontroli trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Art. 66.
1. Prezes Urzędu w toku kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, może wydać postanowienie

o zajęciu akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów lub informatycznych nośników
danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, na
czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli, jednakże nie dłuższy niż 7 dni.

2. Osobę posiadającą przedmioty, o których mowa w ust. 1, kontrolujący wzywa do wydania
ich dobrowolnie, a w razie odmowy można przeprowadzić ich odebranie w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Na postanowienie o zajęciu przedmiotów zażalenie przysługuje osobom, których prawa
zostały naruszone. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

4. Do zabezpieczenia na miejscu kontroli, w celu wykonywania czynności w toku kontroli,
akt, ksiąg, innych wszelkiego rodzaju dokumentów lub nośników informacji oraz innych
przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, jak również pomieszczeń
kontrolowanego, w których znajdują się te dokumenty lub przedmioty, nie stosuje się ust.
1-3.

Art. 67.
1. Przedmioty podlegające zajęciu, o którym mowa w art. 66 ust. 1, wydane, odebrane lub

znalezione w czasie kontroli, należy po dokonaniu oględzin i sporządzeniu protokołu
zatrzymania zabrać albo oddać na przechowanie osobie godnej zaufania z zaznaczeniem
obowiązku ich przedstawienia na każde żądanie organu prowadzącego postępowanie.

2. Protokół zatrzymania rzeczy powinien zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie
rzeczy lub przeszukanie ma związek, oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i
zakończenia czynności, dokładną listę zatrzymanych rzeczy i, w miarę potrzeby, ich opis,
a ponadto wskazanie postanowienia Prezesa Urzędu o zajęciu. Protokół podpisuje
dokonujący zajęcia i przedstawiciel kontrolowanego.

3. Dokonujący zajęcia przedmiotów, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do
natychmiastowego wręczenia osobom zainteresowanym pokwitowania stwierdzającego,
jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane, oraz do niezwłocznego powiadomienia
przedsiębiorcy, którego przedmioty zostały zajęte.

4. Zatrzymane przedmioty należy zwrócić niezwłocznie po stwierdzeniu, że są zbędne dla
prowadzonego postępowania, albo po uchyleniu przez sąd ochrony konkurencji i
konsumentów postanowienia o zajęciu przedmiotów, jednak nie później niż po upływie
terminu, o którym mowa w art. 66 ust. 1.

Art. 68.
Bez wszczynania odrębnego postępowania Prezes Urzędu może przeprowadzić kontrolę, w
tym dokonać przeszukania na podstawie art. 64 lub 91:

1)   na wniosek Komisji Europejskiej, jeżeli przedsiębiorca lub osoba uprawniona do
jego reprezentowania albo posiadacz lokalu mieszkalnego, pomieszczenia,



- 188 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

nieruchomości lub środka transportu, o których mowa w art. 91 ust. 1, sprzeciwiają
się przeprowadzeniu przez Komisję Europejską kontroli w toku postępowania
prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1/2003/WE lub
rozporządzenia nr 139/2004/WE;

2)   na wniosek Komisji Europejskiej lub organu ochrony konkurencji innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku, o którym mowa w art. 22
rozporządzenia nr 1/2003/WE oraz art. 12 rozporządzenia nr 139/2004/WE.]

Art. 71.
1. Pracownicy Urzędu są obowiązani do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również

innych informacji, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, o których
powzięli wiadomość w toku postępowania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do informacji powszechnie dostępnych, informacji o
wszczęciu postępowania oraz informacji o wydaniu decyzji kończących postępowanie i
ich ustaleniach.

[3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do pracowników Inspekcji Handlowej oraz innych
osób biorących udział w kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 2.]

<3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do pracowników Inspekcji Handlowej oraz
innych osób biorących udział w kontroli, o których mowa w art. 105a ust. 2.>

[Art. 91.
1. Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w lokalu mieszkalnym lub w

jakimkolwiek innym pomieszczeniu, nieruchomości lub środku transportu są
przechowywane przedmioty, akta, księgi, dokumenty i inne informatyczne nośniki danych
w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, mogące mieć wpływ na ustalenie stanu faktycznego istotnego dla
prowadzonego postępowania, sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, na wniosek
Prezesa Urzędu, udzielić zgody na przeprowadzenie przeszukania, w tym na dokonanie
zajęcia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, przez funkcjonariuszy Policji.
Przepisy art. 64 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

2. W przeszukaniu, o którym mowa w ust. 1, bierze również udział upoważniony pracownik
Urzędu lub inne osoby, o których mowa w art. 62 ust. 2.

3. Policja, na polecenie sądu ochrony konkurencji i konsumentów, przeprowadza czynności,
o których mowa w ust. 1.]

<Art. 91.
1. Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w lokalu mieszkalnym

lub w jakimkolwiek innym pomieszczeniu, nieruchomości lub środku transportu są
przechowywane przedmioty, akta, księgi, dokumenty i inne informatyczne nośniki
danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, mogące mieć wpływ na ustalenie stanu faktycznego
istotnego dla prowadzonego postępowania, sąd ochrony konkurencji i konsumentów
może, na wniosek Prezesa Urzędu, udzielić zgody na przeprowadzenie przeszukania,
w tym na dokonanie zajęcia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie,
przez funkcjonariuszy Policji. Przepisy art. 105c ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
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2. W przeszukaniu, o którym mowa w ust. 1, bierze również udział upoważniony
pracownik Urzędu lub inne osoby, o których mowa w art. 105a ust. 2.

3. Policja, na polecenie sądu ochrony konkurencji i konsumentów, przeprowadza
czynności, o których mowa w ust. 1.>

Art. 105.
Nie wszczyna się postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynął
rok.

<Rozdział 5
Kontrola w toku postępowania przed Prezesem Urzędu

Art. 105a.
1. W toku postępowania przed Prezesem Urzędu może być przeprowadzona przez

upoważnionego pracownika Urzędu lub Inspekcji Handlowej, zwanego dalej
„kontrolującym”, kontrola u każdego przedsiębiorcy, zwanego dalej
„kontrolowanym”, w zakresie objętym tym postępowaniem.

 2. Prezes Urzędu może upoważnić do udziału w kontroli:
1) pracownika organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii

Europejskiej w przypadku, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia
nr 1/2003/WE;

2) pracownika organu wnioskującego w rozumieniu art. 3 pkt f rozporządzenia nr
2006/2004/WE w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tego
rozporządzenia;

3) osoby posiadające wiadomości specjalne, jeżeli do przeprowadzenia kontroli
niezbędne są tego rodzaju wiadomości.

3. W sprawach z zakresu właściwości delegatur oraz w sprawach przekazanych do
załatwienia delegaturom przez Prezesa Urzędu, na podstawie art. 33 ust. 4 i 5,
pracownicy delegatur przeprowadzają kontrolę na podstawie upoważnienia
dyrektora delegatury wydanego w imieniu Prezesa Urzędu.

4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:
1) oznaczenie organu kontroli;
2) wskazanie podstawy prawnej;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji

służbowej, a w przypadku upoważnienia do udziału w kontroli osób, o których
mowa w ust. 2 – imiona i nazwiska tych osób oraz numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość;

5) oznaczenie kontrolowanego;
6) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
7) określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty jej zakończenia;
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8) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska
lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, wydają

odpowiednio: Prezes Urzędu, a na wniosek Głównego Inspektora Inspekcji
Handlowej – wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej.

6. Kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz okazuje legitymację służbową, a
osoby upoważnione do udziału w kontroli, o których mowa w ust. 3, dowód osobisty,
paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

7. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej,
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa, dowód
osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość mogą być okazane
innemu pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której
mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny lub
przywołanemu świadkowi, którym powinien być funkcjonariusz publiczny,
niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. W takim
przypadku upoważnienie doręcza się niezwłocznie kontrolowanemu, nie później
jednak niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli.

Art. 105b.
1. Kontrolujący ma prawo:

1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz
środków transportu kontrolowanego;

2) żądania udostępnienia akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników
informacji związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciągów, a
także sporządzania z nich notatek;

3) żądania od osób, o których mowa w art. 105d ust. 1, ustnych wyjaśnień
dotyczących przedmiotu kontroli.

2. Osobie upoważnionej do udziału w kontroli, na podstawie art. 105a ust. 2,
przysługują uprawnienia kontrolującego w zakresie wstępu na grunt oraz do
budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego
oraz dostępu do akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji
związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciągów, a także do
sporządzania z nich notatek, oraz uprawnienie do udziału wraz z kontrolującym w
przeszukaniu, o którym mowa w art. 91 i 105c.

3. W toku kontroli kontrolujący może korzystać z pomocy funkcjonariuszy innych
organów kontroli państwowej lub Policji. Organy kontroli państwowej lub Policja
wykonują czynności na polecenie kontrolującego.

4. W uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli lub poszczególne czynności w jej
toku, po uprzednim poinformowaniu kontrolowanego, mogą być utrwalane przy
pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Informatyczne nośniki danych w
rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, na których zarejestrowano przebieg kontroli lub poszczególne
czynności w jej toku, stanowią załącznik do protokołu kontroli.

Art. 105c.
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1. Kontrolujący w toku kontroli może również dokonać przeszukania pomieszczeń lub
rzeczy, za zgodą sądu ochrony konkurencji i konsumentów, udzieloną na wniosek
Prezesa Urzędu.

2. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie poważnego naruszenia przepisów ustawy,
w szczególności wtedy, gdy mogłoby dojść do zatarcia dowodów, z wnioskiem, o
którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może wystąpić przed wszczęciem
postępowania antymonopolowego.

3. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów wydaje w ciągu 48 godzin postanowienie w
sprawie, o której mowa w ust. 1. Na postanowienie sądu ochrony konkurencji i
konsumentów nie przysługuje zażalenie.

4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks postępowania karnego mające zastosowanie do przeszukania stosuje się
odpowiednio.

Art. 105d.
1. Kontrolowany, osoba przez niego upoważniona, posiadacz lokalu mieszkalnego,

pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu, o których mowa w art. 91 ust.
1, są obowiązani do:

1) udzielenia żądanych informacji;
2)  umożliwienia wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych

pomieszczeń oraz środków transportu;
3)  udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów lub innych

nośników informacji.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą odmówić udzielenia informacji lub

współdziałania w toku kontroli tylko wtedy, gdy naraziłoby to je lub ich małżonka,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu,
jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a
także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną. Prawo
odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli trwa po ustaniu
małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Art. 105e.
1. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu oraz osobom upoważnionym do udziału w

kontroli warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w
szczególności:

1) sporządza we własnym zakresie kopie dokumentów, w tym wydruki z nośników
informacji, a także informatycznych nośników danych, wskazanych przez
kontrolującego;

2) zapewnia w miarę możliwości samodzielne zamknięte pomieszczenie, jeżeli jest
to niezbędne do przeprowadzenia kontroli;

3) zapewnia wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów
i zabezpieczonych przedmiotów;

4) udostępnia środki łączności, którymi dysponuje, w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności kontrolnych.

2. Kontrolowany dokonuje potwierdzenia za zgodność z oryginałem sporządzonych
kopii dokumentów i wydruków. W przypadku odmowy potwierdzenia za zgodność z
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oryginałem potwierdza je kontrolujący, o czym czyni wzmiankę w protokole
kontroli.

Art. 105f.
1. Kontrolujący lub osoby upoważnione do udziału w kontroli ustalają stan faktyczny

na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli, a w szczególności dokumentów,
przedmiotów, oględzin oraz ustnych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń oraz
innych nośników informacji.

2. Dowody, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zabezpieczone przez:
1) pozostawienie ich w wydzielonym lub oddzielnym, zamkniętym

i opieczętowanym pomieszczeniu u kontrolowanego;
2) złożenie, za pokwitowaniem udzielonym kontrolowanemu, na przechowanie w

pomieszczeniu Urzędu lub wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.
Art. 105g.

1. Prezes Urzędu w toku kontroli, o której mowa w art. 105a ust. 1, może wydać
postanowienie o zajęciu akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów lub
informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz innych przedmiotów
mogących stanowić dowód w sprawie, na czas niezbędny do przeprowadzenia
kontroli, jednakże nie dłuższy niż 7 dni.

2. Osobę posiadającą przedmioty, o których mowa w ust. 1, kontrolujący wzywa do
wydania ich dobrowolnie, a w razie odmowy można przeprowadzić ich odebranie w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Na postanowienie o zajęciu przedmiotów zażalenie przysługuje osobom, których
prawa zostały naruszone. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania
postanowienia.

4. Do zabezpieczenia na miejscu kontroli, w celu wykonywania czynności w toku
kontroli, akt, ksiąg, innych wszelkiego rodzaju dokumentów lub nośników
informacji oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, jak
również pomieszczeń kontrolowanego, w których znajdują się te dokumenty lub
przedmioty, nie stosuje się przepisów ust. 1-3.

Art. 105h.
1. Przedmioty podlegające zajęciu, o którym mowa w art. 105g ust. 1, wydane,

odebrane lub znalezione w czasie kontroli, należy po dokonaniu oględzin
i sporządzeniu protokołu zatrzymania zabrać albo oddać na przechowanie osobie
godnej zaufania z zaznaczeniem obowiązku ich przedstawienia na każde żądanie
organu prowadzącego postępowanie.

2. Protokół zatrzymania rzeczy powinien zawierać oznaczenie sprawy, z którą
zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek, oraz podanie dokładnej godziny
rozpoczęcia i zakończenia czynności, dokładną listę zatrzymanych rzeczy i, w miarę
potrzeby, ich opis, a ponadto wskazanie postanowienia Prezesa Urzędu o zajęciu.
Protokół podpisuje dokonujący zajęcia i przedstawiciel kontrolowanego.

3. Dokonujący zajęcia przedmiotów, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do
natychmiastowego wręczenia osobom zainteresowanym pokwitowania
stwierdzającego, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane, oraz do
niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorcy, którego przedmioty zostały zajęte.



- 193 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4. Zatrzymane przedmioty należy zwrócić niezwłocznie po stwierdzeniu, że są zbędne
dla prowadzonego postępowania, albo po uchyleniu przez sąd ochrony konkurencji i
konsumentów postanowienia o zajęciu przedmiotów, jednak nie później niż po
upływie terminu, o którym mowa w art. 105g ust. 1.

Art. 105i.
Bez wszczynania odrębnego postępowania Prezes Urzędu może przeprowadzić kontrolę,
w tym dokonać przeszukania na podstawie art. 91 lub art. 105c:

1) na wniosek Komisji Europejskiej, jeżeli przedsiębiorca lub osoba uprawniona
do jego reprezentowania albo posiadacz lokalu mieszkalnego, pomieszczenia,
nieruchomości lub środka transportu, o których mowa w art. 91 ust. 1,
sprzeciwiają się przeprowadzeniu przez Komisję Europejską kontroli w toku
postępowania prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia nr
1/2003/WE lub rozporządzenia nr 139/2004/WE;

2) na wniosek Komisji Europejskiej lub organu ochrony konkurencji innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku, o którym mowa w art.
22 rozporządzenia nr 1/2003/WE oraz art. 12 rozporządzenia nr 139/2004/WE.

Art. 105j.
1. Przebieg przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności:

1)  wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu kontrolowanego;
2)  datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3)  imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego;
4)  określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
5)  opis stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli;
6)  opis załączników;
7)  informację o pouczeniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do

protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.
3. Materiał dowodowy zgromadzony w toku kontroli stanowi załącznik do protokołu

kontroli.
Art. 105k.

1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany.
2. Przed podpisaniem protokołu kontrolowany może, w terminie 7 dni od

przedstawienia mu go do podpisu, złożyć na piśmie zastrzeżenia do tego protokołu.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący dokonuje ich

analizy i, w razie potrzeby, podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w
przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią
część protokołu w formie aneksu do protokołu.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący informuje
o tym kontrolowanego na piśmie.

5. O odmowie podpisania protokołu kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
6. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawia się

kontrolowanemu, z wyłączeniem materiału dowodowego pozostającego w
posiadaniu kontrolowanego.>
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DZIAŁ VII
Kary pieniężne

Art. 106.
1. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w

wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:

1)   dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6, w zakresie niewyłączonym na
podstawie art. 7 i 8, lub naruszenia zakazu określonego w art. 9;

2)   dopuścił się naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu WE;
3)   dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu;
4)   dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w

rozumieniu art. 24.
2. Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną

w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten
choćby nieumyślnie:

1)   we wniosku, o którym mowa w art. 23, lub w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94
ust. 2, podał nieprawdziwe dane;

2)   nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 12 ust. 3,
art. 19 ust. 3 lub art. 50 bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
informacji;

[3)   nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na
podstawie art. 62, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 2.]

<3) nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na
podstawie art. 105a, z zastrzeżeniem art. 105d ust. 2.>

3. W przypadku gdy przedsiębiorca powstał w wyniku połączenia lub przekształcenia
innych przedsiębiorców, obliczając wysokość jego przychodu, o którym mowa w ust. 1,
uwzględnia się przychód osiągnięty przez tych przedsiębiorców w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął przychodu w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary, Prezes Urzędu może ustalić karę pieniężną w
wysokości do dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia.

[Art. 107.
Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w
wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
decyzji wydanych na podstawie art. 10, art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust.
2 i 4, art. 26, art. 28 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 i 3, postanowień wydanych na podstawie art. 66
ust. 1 lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję,
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz koncentracji; karę pieniężną
nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji.]

<Art. 107.
Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w
wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w
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wykonaniu decyzji wydanych na podstawie art. 10, art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20
ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4, art. 26, art. 28 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 i 3, postanowień
wydanych na podstawie art. 105g ust. 1 lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu
praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów oraz koncentracji; karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej
w decyzji.>

Art. 108.
1. Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą

lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w
wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta
umyślnie albo nieumyślnie:

1)   nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107;
2)   nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13;
3)   nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub wprowadzających w błąd

informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 50.
2. Prezes Urzędu może nałożyć karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, na:

[1)   osobę upoważnioną przez kontrolowanego, o której mowa w art. 62 ust. 5,
posiadacza lokalu mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka
transportu, o których mowa w art. 91 ust. 1, oraz osoby, o których mowa w art. 62
ust. 6, za:

a)  nieudzielenie informacji lub udzielenie nieprawdziwych lub wprowadzających w
błąd informacji żądanych przez Prezesa Urzędu,

b)  brak współdziałania w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na
podstawie art. 62;]

<1) osobę upoważnioną przez kontrolowanego, o której mowa w art. 105a ust. 6,
posiadacza lokalu mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka
transportu, o których mowa w art. 91 ust. 1 oraz osoby, o których mowa w art.
105a ust. 7 za:

a) nieudzielenie informacji lub udzielenie nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd informacji żądanych przez Prezesa Urzędu,

b) brak współdziałania w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania
na podstawie art. 105a;>

2)   świadków za nieuzasadnioną odmowę zeznań.


