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Projekt  

 

 

USTAWA 

z dnia    2008 r. 

 

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  

oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) 

 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawę z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skar-
bowej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakła-
dach wzajemnych, ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawę z dnia 4 lutego 
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z 
dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 
r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, u-
stawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-
wa, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 24 
lipca 1999 r. o Służbie Celnej, ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodar-
czej, ustawę 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, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, ustawę z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej arty-
kułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, ustawę z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, ustawę z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawę z dnia 22 
czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu mate-
riałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, 
ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o towa-
rach paczkowanych, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustawę 
z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności, ustawę z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawę 
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawę z dnia 
12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, ustawę z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej 
w handlu, ustawę z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ustawę z dnia 
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie, 
ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyro-
bach budowlanych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 16 lipca 
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwie-
rzętach, ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nad-
zorze nad rynkiem kapitałowym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorup-
cyjnym, ustawę z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie mo-
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Art. 1.  

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14. 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu zło-
żenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej al-
bo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

2. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działal-
ności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. 

3. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospo-
darczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Za-
sady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepi-
sy. 

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

5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, 
podejmujących działalność gospodarczą wiążącą się z obowiąz-
kiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu w rejestrze działalno-
ści regulowanej, stosuje się przepis art. 65 ust. 3.”; 

2) w art. 14a dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu: 

„5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wy-
konywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.  

6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się 
od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykony-
wania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wnio-
sku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wy-
konywania 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 gospodar-
czej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności 
gospodarczej. 

8. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodar-
czej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przy-
padku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego 

 
nitorowania i kontrolowania jakości paliw i ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732 i Nr 141, poz. 888. 
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Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów o Krajowym Reje-
strze Sądowym.”;  

3) uchyla się art. 15; 

4) rozdział 3 uchyla się; 

5) po rozdziale 2 dodaje się nowy rozdział 3 w brzmieniu: 

„Rozdział 3 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

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

2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właści-
wy do spraw gospodarki. 

3. Zadaniem CEIDG jest: 

1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fi-
zycznymi; 

2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych pod-
miotach 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 przekazy-
wanie i udostępnianie danych oraz informacji z CEIDG odbywa się 
za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji pu-
blicznej. 

2. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane 
są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych za-
mieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie In-
formacji 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 e-
lektronicznej platformie usług administracji publicznej. 

Art. 25. 1. Wpisowi do CEIDG podlegają: 

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki po-
siada; 

2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki po-
siada; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada; 

4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile ta-
kie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy; 

5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń 
przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana 
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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 tery-
torialnego 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 gospo-
darczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); 

9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności 
majątkowej; 

10) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została za-
warta; 

11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw 
przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełno-
mocnictwa; 

12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania dzia-
łalności 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 ma-
jątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadło-
ści z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogło-
szeniu 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 teleinfor-
matycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany 
z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następ-
nego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG 
lub informacji, o których mowa w art. 30 oraz art. 32 ust. 1, z za-
strzeżeniem 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: 
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1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 

2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o któ-
rym 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 zgłosze-
nia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społeczne-
go rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo-
łecznym 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 urzę-
dowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłosze-
niem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w 
przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 
płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo ich zmiany w ro-
zumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo 
zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia spo-
łecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, uwzględniając: 

1) zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG i innych re-
jestrów urzędowych; 

2) warunki powszechnej dostępności formularzy; 

3) prowadzenie CEIDG w systemie teleinformatycznym; 

4) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu 
do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo ak-
tualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach e-
widencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia 
płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o 
systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświad-
czenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników 
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków. 

Art. 26. 1. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednic-
twem formularza elektronicznego dostępnego na stronie interne-
towej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra 
właściwego do spraw gospodarki. System teleinformatyczny CE-
IDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektro-
nicznej potwierdzenie złożenia wniosku. 

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

1) osobiście albo  
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2) wysłany listem poleconym.  

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

4. Organ gminy przekształca wniosek na formę elektroniczną i prze-
syła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od je-
go otrzymania. 

5. Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokumentacja 
z nim związana podlega archiwizacji przez okres 10 lat od doko-
nania wpisu. Archiwizacji dokonują, odpowiednio, organy gmin i 
minister właściwy do spraw gospodarki. Do wniosku i dokumen-
tacji 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 przed-
kładają dane dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa 
w tym przepisie, w szczególności datę wydania i sygnaturę do-
kumentu oraz wskazanie organu, który go wydał, albo przedkła-
dają 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 wyko-
nywania określonej we wniosku działalności gospodarczej, 
lub 

5) złożony przez osobę już wpisaną do CEIDG, lub 

6) niepodpisany. 

3. Jeżeli wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 1 jest 
niepoprawny, jego złożenie nie wszczyna postępowania admini-
stracyjnego o wpis do CEIDG, a system teleinformatyczny CE-
IDG 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 pozostawie-
nia wniosku bez rozpoznania. 
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5. W celu weryfikacji poprawności formalnej wniosku CEIDG ko-
rzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostęp-
nych 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 obywatel-
stwo. 

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 certyfika-
tu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpi-
sie 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 wnioskodaw-
cy. 

9. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 
26 ust. 2 pkt 2 opatrzony jest odręcznym podpisem wnioskodaw-
cy, 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 zasa-
dach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia 
płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o syste-
mie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kon-
tynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego usług administracji publicznej 
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, 
niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po doko-
naniu wpisu, odpowiednio do: 

1) właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego 
przez przedsiębiorcę, 

2) Głównego Urzędu Statystycznego, 

3) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolni-
czego 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 zgłosze-
nie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpie-
czeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu 
ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników po otrzymaniu od właściwe-
go naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru NIP i uzu-
pełnieniu 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 dokona-
nia wpisu do CEIDG; 

2) wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego za-
przestania 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 cy-
wilnej 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 przed-
siębiorcy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie in-
ternetowej CEIDG. 

3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13-16, sąd albo 
organ zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formu-
larza 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 dzia-
łalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu. Przepisy 
art. 26-30 stosuje się odpowiednio. 

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

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 za-
niedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzu-
pełnienie lub wykreślenie wpisu. 

Art. 34. 1. Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że u-
stawa stanowi inaczej. Wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza 
usunięcia danych. 
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2. Wpis w CEIDG podlega wykreśleniu z urzędu, w drodze decyzji 
administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w 
przypadku: 

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 wyko-
nywania działalności gospodarczej po upływie okresu 24 
miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o za-
wieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, po u-
przednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 
trzydziestodniowego terminu na złożenie wniosku o wpis in-
formacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej; 

4) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania dzia-
łalności 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 utra-
cie 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 spro-
stować z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywi-
stym 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 go-
spodarczą, o zajęcie stanowiska w sprawie danych, o których 
mowa w ust. 1. 

3. Organ gminy, po zbadaniu okoliczności sprawy, wydaje postano-
wienie, 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 re-
ferencyjnych rejestrów organów administracji publicznej. 

Art. 36. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przeka-
zania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następne-
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go dnia roboczego, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CE-
IDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego 
wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do 
Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, 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: 

1) w art. 25 ust. 1 z wyjątkiem numeru PESEL oraz adresu za-
mieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywa-
nia działalności gospodarczej; 

2) w ust. 2.  

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

1) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wy-
nikających z koncesji; 

2) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wy-
nikających z zezwolenia lub licencji; 

3) o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wyko-
nywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśle-
niu 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 informa-
cję o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej CE-
IDG 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 reje-
stry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw ze-
zwoleń i licencji, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia 
roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której doty-
czą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Je-
żeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano ry-
gor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują infor-
macje niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu na-
dania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia 
te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia robo-
czego po dniu ich otrzymania. 

6. Dane i informacje o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG po 
upływie 6 miesięcy od dnia wykreślenia są archiwizowane i udo-
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stępniane 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 stwier-
dzenia niezgodności tych danych lub informacji ze stanem fak-
tycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym 
właściwy organ, o którym mowa w ust. 5. 

8. Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy sa-
morządu 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 CE-
IDG. 

2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, udostęp-
niane są na stronie internetowej CEIDG, z zastrzeżeniem przepisu 
art. 37 ust. 6. Dane i informacje z CEIDG udostępniane są za po-
średnictwem elektronicznej platformy usług administracji pu-
blicznej.  

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 zagra-
nicznymi oraz zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego 
obrotu gospodarczego. 

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

5. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przed-
siębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wnio-
sków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozpo-
rządzenia, 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 ochro-
nę interesów przedsiębiorcy oraz potrzebę zapewnienia bezpie-
czeństwa transmisji danych. 

Art. 39. 1. Dane CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny 
niż określony w art. 38 ust. 2, organom administracji, po uprzed-
nim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wa-
runków technicznych. 
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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 następu-
jące warunki: 

1) posiadać urządzenia umożliwiające identyfikację: osoby uzy-
skującej dane w systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzy-
skania; 

2) posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemoż-
liwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celami okre-
ślonymi w ustawach. 

4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 2, wymaga zawarcia z mi-
nistrem 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, sta-
nowi inaczej. 

6. Opłaty za udostępnianie danych z CEIDG stanowią dochód bu-
dżetu państwa. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozpo-
rządzenia, 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.”; 

6) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: „Kontrola działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy”; 

7) w art. 77: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana 
jest na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i 
tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów po-
wszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowa-
nych umów międzynarodowych.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy 
oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne u-
stawy.”, 

c) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:  

 „4. Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę rzeczywistą na skutek przepro-
wadzenia czynności kontrolnych bez upoważnienia wymaganego prze-
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pisami niniejszego rozdziału lub z przekroczeniem zakresu kontroli 
określonego w upoważnieniu, przysługuje odszkodowanie.  

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

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

8) art. 79 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 79. 1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczę-
cia kontroli.  

2. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w 
przypadku gdy:  

1) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośred-
nio 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 skar-
bowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3) kontrola jakości paliw jest przeprowadzana na postawie prze-
pisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monito-
rowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 
1200); 

4) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzone-
go 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); 

5) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim za-
grożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego; 

6) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedzi-
by 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 zawiado-
mienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie 
wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 
wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 
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li. 

lub 

3.
żeli przepisy odrębnych u-

4. 

acownika, chy-

5.

                                                

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; 

5) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. 

7. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole 
kontroli.”;  

9) po art. 79 dodaje się art. 79a i 79b w brzmieniu: 

„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 
kontro

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 
środowiska naturalnego.

 Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebę-
dące pracownikami organu kontroli, je
staw tak stanowią. 

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.3)) dotyczące wyłączenia pr
ba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej. 

 Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli, zakresu 
przedmiotowego kontroli oraz miejsca wykonywania czynności 

 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 

509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i 
Nr 181, poz. 1524. 
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żenia przewidy-

6. U st. 1, zawiera co najmniej: 

; 

4) 
ykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbo-

7) oczęcia i przewidywanego terminu za-

8) ażnienia z podaniem zajmo-

9) o prawach i obowiązkach kontrolowanego przed-

7. owa w ust. 6, 

8.  nie może wykraczać poza zakres wskazany w 

9.

ący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kon-

                                                

kontrolnych wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważ-
nienia. Zmiany te nie mogą prowadzić do wydłu
wanego wcześniej terminu zakończenia kontroli. 

poważnienie, o którym mowa w u

1) wskazanie podstawy prawnej

2) oznaczenie organu kontroli; 

3) datę i miejsce wystawienia; 

imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego 
do w
wej; 

5) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą; 

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

wskazanie daty rozp
kończenia kontroli; 

podpis osoby udzielającej upow
wanego stanowiska lub funkcji; 

pouczenie 
siębiorcy. 

 Dokument, który nie spełnia wymagań, o których m
nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli. 

 Zakres kontroli
upoważnieniu. 

 W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby 
przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być 
wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kon-
trolowanego, 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.4)), lub w obecności przywoła-
nego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, 
niebęd
trolę. 

 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, 

poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 
1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, 
Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i 
Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 
r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 
91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, 
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. 
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 
r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 
1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731 
i Nr 163, poz. 1012. 
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Art. 79b.

wanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto 
czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kon-
troli.”; 

10) w

a) w

„2)
wykroczenia, przeciwdziałania 

3) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na pod-

t uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem 
a naturalnego.”, 

b) d

„4. 
ontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez 

 5.

ości przywołanego świadka, którym 
bliczny, niebędący jednak 
go kontrolę.”; 

11) po

„Art. 80a. 1
ospodarczej oraz w godzi-

2. godą kontro-

Art. 80b

otny 
działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia ta-
kich działań powinna być uzasadniona w protokole kontroli.”; 

12) w

 W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legi-
tymacji służbowej, przed podjęciem pierwszej czynności kontrol-
nej, osoba podejmująca kontrolę ma obowiązek poinformować 
kontrolo

 art. 80: 

 ust. 2 pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

 przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa lub 
popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub 
zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

stawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkuren-
cji i konsumentów; 

4) przeprowadzenie kontroli jes
życia, zdrowia lub środowisk

odaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

Do czasu trwania kontroli, o którym mowa w art. 83 ust. 1, nie wlicza 
się czasu nieobecności k
niego upoważnionej, jeżeli stanowi to przeszkodę w przeprowadzeniu 
czynności kontrolnych. 

 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 obecn
powinien być funkcjonariusz pu
pracownikiem organu przeprowadzające

 art. 80 dodaje się art. 80a i 80b w brzmieniu: 

. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w 
miejscu wykonywania działalności g
nach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności 
gospodarczej przez kontrolowanego. 

 Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za z
lowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie orga-
nu, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.  

. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób 
sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowane-
go przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na pi-
śmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób ist

 art. 81: 
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a) u

„1.

cy do dokumentowania liczby i czasu 

b) p

„1a

twierdzenie w dokumentach 
z przedsiębiorcę.”, 

c) u

„2.  zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. 
W

j kontroli; 

5) zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków 

6) uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze 

8) uzasadnienie zastosowanych wyjątków, o których mowa w art. 79, 

9 użenia czasu trwania kontroli, o którym mowa 

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

13) po

„Art. 81a. 1

ść z wpisem w książce kontroli, o 

2.

3 dni 
roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.”; 

st. 1 otrzymuje brzmienie:

 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 przedsiębior
trwania kontroli jego działalności.”, 

o ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. 
Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicz-
nej, dokonuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce 
kontroli. Domniemywa się, że dane zawarte w książce kontroli prowa-
dzonej w formie elektronicznej znajdują po
przechowywanych prze

st. 2 otrzymuje brzmienie: 

 Książka kontroli
pisy obejmują: 

1) oznaczenie organu kontroli; 

2) oznaczenie upoważnienia do kontroli; 

3) zakres przedmiotowy przeprowadzone

4) daty podjęcia i zakończenia kontroli; 

pokontrolnych; 

wszczęcia kontroli; 

7) uzasadnienie wszczęcia kontroli, o której mowa w art. 79a ust. 2; 

80, 82 i 83; 

) uzasadnienie przedł
w art. 83 ust. 3 i 3a; 

3.”; 

 art. 81 dodaje się art. 81a w brzmieniu:  

. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany 
niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli albo kopie 
odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informa-
tycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświad-
czone przez siebie za zgodno
której mowa w art. 81 ust. 1. 

 Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli 
jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej in-
nemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca oka-
zuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 
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14) w

a) w

„2)

go lub wykroczenia skarbowego lub 

3)
 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem 
go;”, 

b) p

„1a

si się do za-

1b.

h niezbędnych do zakończenia innej kontroli u tego przed-

1c. ności gospodarczej 
 mowa w art. 104 i 105.”; 

c) u

„2.

oże ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia 
ntroli.”; 

15) w

a) u

„1.  przedsiębiorcy w 
jed

4) ieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni robo-

b) w

„2)

roczenia skarbowego lub zabezpie-

 art. 82: 

 ust. 1 pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

 przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa skarbowe
zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

 kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na 
podstawie przepisów
konkurencji i konsumentów; 

życia, zdrowia lub środowiska naturalne

o ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: 

. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż 
jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej części swojego przedsię-
biorstwa, zasada określona w ust. 1 zdanie pierwsze odno
kładu lub części przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem ust. 1b. 

 W zakładzie lub części przedsiębiorstwa, w której przeprowadzana jest 
kontrola, dopuszczalne jest równoczesne przeprowadzenie czynności 
kontrolnyc
siębiorcy. 

 Przepisu ust. 1a nie stosuje się do kontroli działal
przedsiębiorcy,  o którym

st. 2 otrzymuje brzmienie:  

 Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą 
innego organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrol-
nych oraz m
ko

 art. 83: 

st. 1 otrzymuje brzmienie: 

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u
nym 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; 

w odnies
czych.”, 

 ust. 2 pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

 przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popeł-
nieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa skarbowego lub wyk
czenia dowodów jego popełnienia; 
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7 r. o ochronie konkuren-

c) ust. 3

„3.

nienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli 
ontrolnych. Przedłużenie czasu 

d) po u

„3a

raty w wysokości przekraczającej równowartość 10% 

3b.
ch, o których mowa w ust. 3a, jednocześnie wskazując zgromadzo-

e) ust. 

„4.
ontrolę w tym 

 danym roku kalendarzowym, a czas 

16) po art. 83 doda

„Art. 83a. 1

 wykonywania działalności gospo-

2.
li, a 

dnia, w którym doręczono przedsiębiorcy protokół kontroli, nie 

3) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 200
cji i konsumentów; 

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

 otrzymuje brzmienie: 

 Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn 
niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. U-
zasad
przed podjęciem dalszych czynności k
trwania kontroli nie może naruszać terminów, o których mowa w ust. 
1.”, 

st. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu: 

. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku 
kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub 
zawyżenie st
kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, albo w 
przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego 
obowiązku.  

 Organ kontroli zawiadamia kontrolowanego o ujawnionych okoliczno-
ścia
ny w tym zakresie materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia cza-
su trwania kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontro-
li.  

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

4 otrzymuje brzmienie:  

 Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa 
przez przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną k
samym zakresie przedmiotowym w
jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kon-
troli nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 1.”; 

je się art. 83a w brzmieniu: 

. Organ kontroli może, po pisemnym zawiadomieniu przedsiębior-
cy, przerwać kontrolę na czas niezbędny do przeprowadzenia ba-
dań próbki produktu lub próbki kontrolnej, jeżeli jedyną czynno-
ścią kontrolną po otrzymaniu wyniku badania próbki będzie spo-
rządzenie protokołu kontroli. Czasu przerwy nie wlicza się do 
czasu, o którym mowa w art. 83 ust. 1, o ile podczas przerwy 
przedsiębiorca miał możliwość
darczej oraz miał nieograniczony dostęp do prowadzonej przez 
siebie dokumentacji i posiadanych rzeczy, z wyjątkiem zabezpie-
czonej w celu kontroli próbki. 

 W przypadku określonym w ust. 1, doręczenie przedsiębiorcy 
protokołu kontroli nie wymaga ponownego wszczęcia kontro
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nego organu. 

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

17) w 

18) po art. 84 do

„Art. 84a. Przepisów art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 ust. 2, art. 81a, 82 i 83 nie 
sto
kresie

1) a wym, na podstawie ustawy z 

2) 

r 

  

wlicza się do czasu trwania kontroli. Dopuszcza się doręczenie 
protokołu kontroli w trakcie trwania kontroli in

3. Uzasadnienie czasu trwania przerwy organ kontroli obowiązany 
jest wpisać do książki kontroli przedsiębiorcy. 

prowadzenia w
troli.”; 

art. 84 uchyla się pkt 1 i 6; 

daje się art. 84a-84d w brzmieniu: 

suje się wobec działalności gospodarczej przedsiębiorców w za-
 objętym: 

szczególnym nadzorem pod tko
dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 
156, poz. 1641, z późn. zm.5)); 

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.6)), 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.7)), 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), 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.8)), ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pocho-
dzenia 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. N
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); 

                                               
5) 04 r. Nr 273, poz. 

6) olitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 

8) stały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 20
2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 
1592, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 53, poz. 311. 
 Zmiany tekstu jedn
625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. 
Nr 249, poz. 1830. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 127, z 2007 r. Nr 133, poz. 920 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
 Zmiany wymienionej ustawy zo
289, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830, z 2007 r. Nr 133, poz. 920 
oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916. 
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4) 

5) 

 z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 

6) zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność 

7) 
źna i obnośna na targowiskach w rozumieniu 

Art. 84b. 1. 

wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie, na 

2.

żywa się pojęć: zawiadomienie, wezwanie, zgłoszenie, 

                                                

3) kontrolą administracji rybołówstwa, na podstawie ustawy z 
dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 
574, z późn. zm.9)); 

kontrolą związaną z nadawaniem towarom przeznaczenia 
celnego dokonywaną w urzędzie celnym albo w miejscu wy-
znaczonym lub uznanym przez organ celny, na podstawie 
przepisów celnych albo graniczną kontrolą fitosanitarną do-
konywaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849); 

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. 
192, poz. 1381) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. 
zm.10)); 

usługi, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o In-
spekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z późn. 
zm.11)); 

sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji 
(sprzedaż obwo
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.12))). 

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 
podstawie przepisów odrębnych ustaw oraz bezpośrednio stoso-
wanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólno-
towego. 

 Ilekroć w przepisach ustaw odrębnych oraz bezpośrednio stoso-
wanych przepisach powszechnie obowiązującego prawa wspólno-
towego u
których celem jest wszczęcie kontroli działalności gospodarczej 
przez właściwy organ kontroli, przepis ust. 1 stosuje się odpo-
wiednio. 

 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 

220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125. 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 

1238 i Nr 191, poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359 i Nr 144, poz. 902. 
11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 

135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229, poz. 2275, z 2004 r. Nr 
34, poz. 293, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033. 

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 
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Art. 84c. 

 art. 83 ust. 1 i 2. 

iśmie kontrolującego. 

4. rzepisu art. 83 ust. 1 wystąpiło w 

5.
 sprzeciw dotyczy, z chwilą do-

6. gu czasu trwania 

7.  którym 

8. 

troli, na czas rozpatrzenia 

m

9. O  od dnia otrzymania 
sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o: 

10. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 9, przedsiębiorcy przy-

11. 
nności kontrolne od 

1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykony-
wania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów 
art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz

2. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu podejmują-
cego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsię-
biorca zawiadamia na p

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

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

 Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrol-
nych przez organ kontroli, którego
ręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu 
do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w przypadku wniesienia zaża-
lenia do czasu jego rozpatrzenia.  

  Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie bie
kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przed-
siębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 9, albo do dnia, o 
którym mowa w ust. 12, z zastrzeżeniem ust. 7.  

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

W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, w dro-
dze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających 
związek z przedmiotem i zakresem kon
sprzeciwu. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje, 
próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią lub 

ogą stanowić dowód w toku kontroli. 

rgan kontroli w terminie 3 dni roboczych

1) odstąpieniu od czynności kontrolnych; 

2) kontynuowaniu czynności kontrolnych. 

sługuje zażalenie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 
postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze po-
stanowienia.  

W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 9 
pkt 2, organ kontroli może kontynuować czy
dnia, w którym postanowienie doręczono przedsiębiorcy, a w 
przypadku wniesienia zażalenia, od dnia doręczenia przedsiębior-
cy postanowienia, o którym mowa w ust. 10. 
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14. 
siębiorcy posta-

15. 
 

.  

Art. 84d. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy organ przeprowa-
dza kontrolę, powołu  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.”. 

W ust
i przeciwdziałani
793 i Nr 176, poz

„Art. 183 j dsiębiorcy, o której 
mowa w art. 9, 18 i 181 ę 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.13)).”. 

W u twowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 
r. N adza się następujące zmiany: 

1) w art.

„1) w

a) 

 skład, 

                                                

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.  

Postanowienie, o którym mowa w ust. 8, wygasa z mocy ustawy 
w dniu następującym po dniu doręczenia przed
nowienia, 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.  

W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia, posta-
nowienie, o którym mowa w ust. 8, wygasa w dniu następującym
po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o którym mo-
wa w ust. 9, a w przypadku, o którym mowa w ust. 13, w dniu na-
stępującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia zażalenia

jąc się na

 

Art. 2.  

awie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
u alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 
. 1238) art. 183 otrzymuje brzmienie: 

. Do kontroli działalności gospodarcze prze
, stosuje si

 

Art. 3.  

stawie z dnia 14 marca 1985 r. o Pańs
r 122, poz. 851, z późn. zm.14)) wprow

 25 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

stępu na terenie miast i wsi do: 

zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących 
w ich skład, 

b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów 
działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzą-
cych w ich

 
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 

1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 
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i obiektów wchodzących w ich skład z nimi zwią-

d) obi

2) art. 37 otrzym

„Art. 37. 1. 
 przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

2. Do kontroli działalnoś  gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się 
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

 

Art. 4.  

W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 44, poz ępujące zmiany: 

1) w art. 9 w u

a) pkt 1 o

b

„1a) ws
zwią

2) po art. 12 do .  brzmieniu: 

„Art. 12a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się 
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

W ustawie z dnia 2 ej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 96, poz. 667, z późn. zm.18)) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 

                                                

c) środków transportu 
zanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i po-
wietrzne, 

ektów będących w trakcie budowy;”; 

uje brzmienie: 

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
stosuje się

ci

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z 
późn. zm.15)).”. 

. 287, z późn. zm.16)) wprowadza się nast

st. 2: 

trzymuje brzmienie: 

„1) wstępu z niezbędnym sprzętem: 

a) na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowa-
dzona jest działalność gospodarcza, 

b) do środków transportu;”, 

) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

tępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren nie-
zany z prowadzeniem działalności gospodarczej;”; 

daje się art 12a w

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z 
późn. zm.17).”.  

 

Art. 5.  

4 sierpnia 1991 r. o Państwow

 
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 

493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865. 
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 

708 i 711, z 2007 r. Nr 181, poz. 1291 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 163, poz. 1015. 
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„Art. 23a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się 
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej.”. 

. 6.  

W u 04 r. Nr 8, 
poz

st. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrola skarbowa jest prowadzona zgodnie z planem kontroli.”; 

2) w art

a) u

„2. ń doręczenia kontro-
a o wszczęciu postępowania kontrolnego. 

b) ust. 

„9. 

tkowej doręcza się bez zbędnej 
 nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kon-

troli. Przepis art. 284a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa stosuje się odpowiednio.”, 

c) uchyla się ust. 10. 

W ustawie z dnia 
z późn. zm.20)) po 

„Art. 19b. D biorcy, o której mo-
wa 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.21)).”. 

                                                

 

Art

stawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 20
. 65, z późn. zm.19)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 u

. 13: 

st. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

 Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzie
lowanemu postanowieni

3. Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania 
kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową.”, 

9 otrzymuje brzmienie: 

Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służ-
bowych i znaków identyfikacyjnych oraz doręczeniu postanowienia o 
wszczęciu postępowania kontrolnego. W takim przypadku upoważnie-
nie do przeprowadzenia kontroli poda
zwłoki, jednak

 

Art. 7.  

28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, 
art. 19a dodaje się art. 19b w brzmieniu: 

o kontroli działalności gospodarczej przedsię

 
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 

594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, 
poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, 
Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 171, poz. 1207. 

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 
1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 
1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 
1011. 

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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Art. 8.  

W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 4, poz. 27, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje również szcze-
gólny nadzór podatkowy związany z urządzaniem gier na stołach i na auto-
matach oraz gier na automatach o niskich wygranych, w zakresie i na zasa-
dach 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.23)).”; 

2) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu: 

„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.24)).”. 

 

Art. 9.  

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, 
poz. 2531, z późn. zm.25)) art. 40b otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

 

Art. 10.  

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.26)) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mo-
wa w art. 15, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 
r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.27)).”. 

 
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 

2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 
1380. 

23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 
2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 
1592, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 53, poz. 311. 

24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 

25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 83, poz. 574, Nr 133, poz. 935 i Nr 218, poz. 
1592 oraz z 2007 r. Nr 61, poz. 411. 

26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 
934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, 
poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958. 

27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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Art. 11.  

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118, z późn. zm.28)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 81a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie nie-
obecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, 
czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego peł-
noletniego świadka.”; 

2) po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu: 

„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.29)).”. 

 

Art. 12.  

W ustawie 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) po art. 19 dodaje 
się art. 19a w brzmieniu: 

„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.30)).”. 

 

Art. 13.  

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, 
z późn. zm.31)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) podmiot gospodarki narodowej – osobę prawną, jednostkę organizacyjną 
niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą,”; 

2) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 
28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 

1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880 i Nr 191, poz. 1373 oraz z 2008 
r. Nr 145, poz. 914. 

29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 

30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 

31) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 
88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, 
poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, 
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172. 
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„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.”; 

3) art. 42 otrzymuje brzmienie: 

„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.32)) i inną osobę pro-
wadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zy-
sku 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 pro-
wadzących działalność gospodarczą – dodatkowo nazwisko i 
imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu 
ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada,  

2) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada, 

3) forma prawna i forma własności,  

4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej dzia-
łalności,  

5) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawie-
szenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub re-
jestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji 
lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,  

6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa reje-
stru (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 określo-
nych w pkt 1 i 4-8. 

 Dodatkowo w rejestrze podmiotów ujmuje się informacje o nu-
merze telefonu i faksu siedziby, adresie poczty elektronicznej 

 
32) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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erem 

oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do 
rejestru podmiotów.  

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

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania 
i składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz informo-
wania 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 wojewódz-
twa, 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 pod-
stawie przepisów o działalności gospodarczej, 

2) przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Reje-
stru 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 go-
spodarstw rolnych może nastąpić na podstawie wykazów tych go-
spodarstw przekazywanych urzędom statystycznym właściwym 
dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na pod-
stawie odrębnej ustawy. 

10. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech 
podmiotu wymienionych w ust. 3, według obowiązujących stan-
dardów klasyfikacyjnych, z jednoczesnym nadaniem niepowta-
rzalnego numeru identyfikacyjnego.”; 

4) w art. 43: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„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 num
PESEL.”, 

b) uchyla się ust. 3; 
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5) 

„3. U  nie mogą obejmować danych, o któ-
 8.”; 

6) 

„1. 

lektronicznej oraz stro-
do rejestru.”; 

7) po 

„Art. 45a. 
, na stronie internetowej Głównego Urzędu Staty-

8) 

„7. Przepisy art. 44 ust. 2 oraz art. 45 stosuje się odpowiednio od rejestru RE-
GON.”. 

. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.33)) wprowadza 
si

1) 

„2a.
oczych. 

zja zawiera numer PESEL, o ile osoba fizyczna taki posiada.”; 

2) w

b) u

„5.

z wyjątkiem zgło-
dsiębiorcami.”; 

c) p

„5a

                                                

w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

dostępniane w trybie ust. 2 informacje
rych mowa w art. 42 ust. 3 pkt 7 i

w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

W zakresie informacji, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1-6 i 9, z wyłą-
czeniem identyfikatora systemu ewidencji ludności PESEL i adresu za-
mieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile nie 
jest adresem prowadzenia działalności, oraz numeru identyfikacyjnego, re-
jestr podmiotów jest jawny i dostępny dla osób trzecich w formach określo-
nych w ust. 2 i 3 oraz w art. 45a. Dodatkowo udostępniane są dane dotyczą-
ce numeru telefonu i faksu siedziby, adresu poczty e
ny internetowej, o ile podmiot je poda 

art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: 

Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane, o których mowa w 
art. 45 ust. 1
stycznego.”; 

w art. 62 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 

Art. 14.  

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podat-
ników i płatników (Dz. U
ę następujące zmiany: 

w art. 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

 W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą 
decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje się w terminie 3 dni rob
Decy

 art. 5: 

a) uchyla się ust. 4b, 

st. 5 otrzymuje brzmienie: 

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę 
kompletność przekazywanych danych, określi, w drodze rozporządze-
nia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych, 
szeń osób fizycznych będących prze

o ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

. Do osób fizycznych składających wniosek o wpis do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej stosuje się zgłoszenie według wzoru określonego 
na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, uwzględniającego 

 
33) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 

113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769. 
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 zgłoszeniem identyfikacyjnym określonym na 

d) ust. 

rzepisy ust. 1-4 oraz ust. 4a stosuje się odpowiednio do płatników po-
dek ubezpieczeniowych.”; 

3) w art

a) ust. 1

„1. sku 

2. 
rt. 9, są obowiązani dokonać zgłoszenia aktu-
łnienia danych, w szczególności wykazu ra-

b) doda

„3.

zwłocznie po nadaniu sądowi prowadzącemu rejestr 
ębiorców albo organowi prowadzącemu ewidencję działalności 

darczej.”; 

4) w art.

a) w ust. 

– pkt 1

później niż w terminie 7 dni od 

– po pk

ej niż w terminie 7 dni od dnia, w 
iana danych;”, 

b) w

„1)

2) łoszeń identyfikacyjnych ustalone na podstawie 
art. 5 ust. 5 albo wnioski określone na podstawie przepisów o działal-
ności gospodarczej.”. 

. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) w art. 8b 
w  

1) uchyla się ust. 4; 

2) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

zakres danych objętych
podstawie ust. 5.”, 

6 otrzymuje brzmienie: 

„6. P
datków oraz płatników skła

. 5a: 

 i 2 otrzymują brzmienie:  

 Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wnio
o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności go-
spodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne.

W przypadku określonym w ust. 1 podatnicy prowadzący działalność 
gospodarczą, zgodnie z a
alizacyjnego w celu uzupe
chunków bankowych.”, 

je się ust. 3 w brzmieniu: 

 Naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany przekazać informację 
zwrotną o NIP nadanym przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność 
gospodarczą nie
przedsi
gospo

 9: 

1: 

 otrzymuje brzmienie: 

„1) wymienieni w art. 6 ust. 1 – nie 
dnia, w którym nastąpiła zmiana danych;”, 

t 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) przedsiębiorcy – nie późni
którym nastąpiła zm

 ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 przepisy art. 5 ust. 4a; 

 wzory formularzy zg

 

Art. 15.  

W ustawie z dnia 13 września 1996 r

prowadza się następujące zmiany:
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„6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.34)).”. 

 

Art. 16.  

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.35)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 75a dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„11. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.36)).”; 

2) w art. 83b uchyla się ust. 4; 

3) po art. 83b dodaje się art. 83c w brzmieniu: 

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

4) w art. 124b uchyla się ust. 4; 

5) po art. 124b dodaje się art. 124c w brzmieniu: 

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

 

Art. 17.  

W ustawie 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) wprowadza się następu-
jące zmiany: 

1) w art. 4 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

„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; 

2) numer KRS; 

3) numer NIP; 

 
34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
35) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 

925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 
104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, 
poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238. 

36) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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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.”; 

2) w art. 19b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębior-
ców wnioskodawca składa: 

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

2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu prze-
pisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w 
ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i iden-
tyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 
2681, z późn. zm.37)) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: 

„1a. Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mo-
wa 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 przedsię-
biorca ma siedzibę, oraz 

2) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego  

 – wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokona-
niu wpisu. 

1b. Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd re-
jestrowy przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w ro-
zumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do wskazane-
go przez przedsiębiorcę oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

1c. Przepisów ust. 1-1b nie stosuje się, gdy: 

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 przedsię-
biorców.”; 

3) w art. 20c ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 
37) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 

113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769. 
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„1. Wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu wykonywania działalności go-
spodarczej polega na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców da-
ty rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.  

2. Wpis do Rejestru informacji o wznowieniu wykonywania działalności go-
spodarczej polega na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców da-
ty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.”; 

4) w art. 22a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospo-
darczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania dzia-
łalności 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.”. 

 

Art. 18.  

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 
poz. 1002, z późn. zm.38)) w art. 34a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.39)).”. 

 

Art. 19.  

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.40)) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

1) art. 204a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 204a 1. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności fundu-
szu, towarzystwa, depozytariusza, a także osoby trzeciej, której 
fundusz lub towarzystwo powierzyły wykonywanie niektórych 
czynności. 

 
38) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 

625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. 
Nr 249, poz. 1830. 

39) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 

40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 
1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, 
poz. 95. 
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2. Osoba upoważniona przez organ nadzoru ma prawo wstępu do 
pomieszczeń: 

1) towarzystwa – w celu sprawdzenia, czy działalność towarzy-
stwa lub funduszu jest zgodna z prawem, statutem towarzy-
stwa lub funduszu lub interesem członków funduszu; 

2) depozytariusza – w celu sprawdzenia, czy jego działalność 
związana z przechowywaniem aktywów funduszu jest zgod-
na z prawem lub z umową o przechowywanie aktywów fun-
duszu 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 statuto-
wych, 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 charak-
terze; 

4) żądania zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów. 

4. Czynności kontrolne podejmowane przez pracowników Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego są wykonywane po okazaniu legi-
tymacji 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 służbo-
wej; 

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 za-
kończenia kontroli; 
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9) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmo-
wanego stanowiska lub funkcji; 

10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przed-
siębiorcy albo podmiotu. 

7. Zmiana zakresu przedmiotowego kontroli, terminu oraz pracow-
nika 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 naj-
później przed podjęciem przez kontrolujących pierwszych czyn-
ności kontrolnych.”; 

2) w art. 204b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 służbowe-
go osoby upoważnionej do wydania powiadomienia.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję admi-
nistracyjną, o której mowa w art. 204 ust. 8, sąd administracyjny może 
wstrzymać jej wykonanie, również wtedy, gdy skarżący uprawdopo-
dobni, iż ocena działalności towarzystwa, depozytariusza lub osoby 
trzeciej, której fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie nie-
których czynności, zawarta w powiadomieniu, o którym mowa w art. 
204 ust. 3 albo art. 204j ust. 1, rażąco narusza prawo.”; 

3) po art. 204c dodaje się art. 204d-204j w brzmieniu: 

„Art. 204d. 1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli 
ustalenia kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obo-
wiązki albo prawa lub obowiązki jego małżonka lub osoby pozo-
stającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i po-
winowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeń-
stwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli. 



Liczba stron : 115 Data : 2008-11-14 Nazwa pliku : 0051-09A.NK 
VI kadencja/ druk nr 1204 

 

37  

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 czyn-
ności i zawiadamia o tym niezwłocznie organ nadzoru. 

5. Wyłączony kontrolujący podejmuje jedynie czynności niecierpią-
ce 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, uzu-
pełnia skład kontrolujących. Przepis art. 204a ust. 7 stosuje się 
odpowiednio.  

Art. 204e. 1. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie kontrolowanego przed-
siębiorcy albo podmiotu, lub w miejscu wykonywania działalno-
ści, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania 
działalności przez kontrolowanego przedsiębiorcę albo podmiot.  

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontro-
lowanego przedsiębiorcy albo podmiotu, mogą być przeprowa-
dzane również w siedzibie organu, jeżeli może to usprawnić pro-
wadzenie kontroli. 

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

4. Kontrolowany przedsiębiorca albo kierownik podmiotu lub upo-
ważniona 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 informatycz-
nych kontrolowanego przedsiębiorcy albo podmiotu; 

3) informacje udzielone przez osoby, o których mowa w art. 
204a ust. 3 pkt 3; 

4) oświadczenia osób trzecich; 

5) wyniki oględzin; 
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6) inne materiały, które mogą przyczynić się do stwierdzenia 
stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą. 

3. Informacje pisemne sporządzane przez kontrolowanego przedsię-
biorcę albo podmiot na potrzeby przeprowadzanej kontroli po-
winny być podpisane przez osoby upoważnione do ich sporzą-
dzania. W przypadku odmowy podpisania kontrolujący sporządza 
stosowną adnotację. 

4. Zgodność z oryginałem odpisów, kserokopii i wyciągów z doku-
mentów potwierdza osoba upoważniona do reprezentowania kon-
trolowanego 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 po-
mieszczeniu. 

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 pod-
pisuje kontrolowany przedsiębiorca albo podmiot, albo osoba u-
poważniona 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 składają-
cych oświadczenia oraz udzielających informacji w toku kon-
troli; 

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, spo-
sobie 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 eg-
zemplarzach, z których jeden egzemplarz kierujący kontrolą, lub 
w jego zastępstwie inny kontrolujący, przekazuje kontrolowane-
mu przedsiębiorcy albo podmiotowi. 
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2. Osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego przed-
siębiorcy albo podmiotu potwierdza odbiór protokołu, umieszcza-
jąc pisemne oświadczenie w protokole. 

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 od-
biorze protokołu, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni na do-
konanie tej czynności. W przypadku bezskutecznego upływu wy-
znaczonego 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 omy-
łek informuje pisemnie podmiot kontrolowany. 

Art. 204i. 1.W terminie 14 dni od dnia potwierdzenia odbioru protokołu kon-
troli kontrolowany przedsiębiorca albo podmiot może zgłosić or-
ganowi nadzoru pisemne, umotywowane zastrzeżenia i uwagi do 
treści protokołu oraz stanowisko w sprawach objętych zakresem 
kontroli. 

2. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń organ nadzoru informuje kon-
trolowanego przedsiębiorcę albo podmiot w terminie 14 dni od 
dnia ich doręczenia. 

Art. 204j. 1. Po podpisaniu protokołu kontroli, organ nadzoru powiadamia pi-
semnie kontrolowanego przedsiębiorcę albo podmiot o stwier-
dzonych nieprawidłowościach i wyznacza termin do ich usunię-
cia. Przepisy art. 204 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli rażących nieprawi-
dłowości, organ nadzoru może nałożyć na kontrolowanego przed-
siębiorcę albo podmiot karę pieniężną w wysokości do 500.000 
zł, bezpośrednio po ich stwierdzeniu.”. 

 

Art. 20.  

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 
665, z późn. zm.41)) w art. 133 wprowadza się następujące zmiany: 

 
41) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 

1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, 
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, 
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, 
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 
167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 
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1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej.”. 

 

Art. 21.  

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60, z późn. zm.42)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 283 dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu: 

„§ 4. Upoważnienie, które nie spełnia wymagań, o których mowa w § 2, nie sta-
nowi podstawy do przeprowadzenia kontroli. 

§ 5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnie-
niu.”; 

2) w art. 284 po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. Przepisu § 5 nie stosuje się do kontrolowanego przedsiębiorcy.”; 

3) w art. 284a: 

a) § 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„§ 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 nie-
zbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub 
wykroczenia skarbowego lub zabezpieczeniu dowodów jego popełnie-
nia. 

§ 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 kontrolowa-
nego, 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.43)), lub w obecności przywołanego świadka, którym powi-

 
1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 
1056. 

42) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr 120, poz. 818. 

43) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 
19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, 
z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, 
Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i 
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nien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem or-
ganu przeprowadzającego kontrolę.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem 
obowiązku, o którym mowa w § 2, nie stanowią dowodu w postępowa-
niu podatkowym.”, 

c) uchyla się § 4, 

d) po § 5b dodaje się § 5c w brzmieniu: 

„§ 5c. Przepisów § 5-5b nie stosuje się do kontrolowanego przedsiębior-
cy.”; 

4) w art. 284b § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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.”; 

5) w art. 285 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentu-
jące będą nieobecne i nie nastąpiło wskazanie osoby upoważnionej w trybie 
art. 281a lub art. 284 § 1 zdanie drugie, czynności kontrolne mogą być wy-
konywane 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 powi-
nien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu 
przeprowadzającego kontrolę.”; 

6) po art. 291a dodaje się art. 291b w brzmieniu: 

„Art. 291b. Do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przed-
siębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”. 

 

Art. 22.  

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.44)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 36a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 
r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 
91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, 
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. 
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 
r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 
1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731 
i Nr 163, poz. 1012. 

44) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 
95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 
r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411 i Nr 141, poz. 888. 
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2) w art. 43: 

trzymuje brzmienie: 

trzeżeniem ust. 5a, są zobowiązani do złożenia 

ku 

2 bezpieczeń emerytalnego i rentowych 

b) ust. 3 otr

wiązany złożyć druk-zgłoszenie płatnika skła-

c) uchy

 ust. 5a w brzmieniu: 

go osobą fizyczną rozpoczynającą 

3) w art. 45 t. 1 i dodaje ust. 2 w brzmie-

a prawo uzupełniać dane na koncie płatnika składek o numery NIP 

4) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu: 

 będącego przedsiębiorcą stosuje się 

 

Art. 23.  

W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r.  Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, 

u
                                                

„2. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie 
obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się za-
wieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzające-
go dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.”; 

a) ust. 1 o

„1. Płatnicy składek, z zas
druku-zgłoszenie płatnika składek w Zakładzie w terminie 7 dni od: 

1) daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosun
prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i 
rentowymi pierwszej osoby; 

) daty powstania obowiązku u
dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek 
na własne ubezpieczenia, albo na ubezpieczenia osób z nimi 
współpracujących.”, 

zymuje brzmienie: 

„3. Płatnik składek jest obo
dek, o którym mowa w ust. 1, według ustalonego wzoru we wskazanej 
przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu.”, 

la się ust. 3a, 

d) po ust. 5 dodaje się

„5a. Zgłoszenie płatnika składek będące
wykonywanie działalności gospodarczej następuje na podstawie przepi-
sów o działalności gospodarczej.”; 

 dotychczasową treść oznacza się jako us
niu: 

„2. Zakład m
i REGON.”; 

„Art. 92a. Do kontroli płatnika składek
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.45)).”. 

o Służbie
poz. 1641, z późn. zm.46)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 dodaje się st. 10 w brzmieniu: 
 

45) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 

46) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 
2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 
1592, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 53, poz. 311. 
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zej przedsiębiorcy stosuje się przepisy 

2) art. 

e, w miejscu prowadzenia działalności gospo-

2.

gach publicznych lub drogach wewnętrznych, na mor-

2) nej poza punktem stałej lokalizacji 

 – są a podstawie okazywanych przez funkcjona-

3. ędzie celnym, miejscu wyznaczonym 

4. zynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbo-

5. troli w miejscach określonych w ust. 2 pkt 2 i 

                                                

„10. Do kontroli działalności gospodarc
rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.47)).”; 

6za-6zc otrzymują brzmienie: 

„Art. 6za. 1. Kontrola w siedzibi
darczej oraz miejscu zamieszkania podmiotu podlegającego kon-
troli wykonywana jest po doręczeniu upoważnienia organu Służ-
by Celnej do przeprowadzenia kontroli oraz okazaniu legitymacji 
służbowej, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

 Kontrole: 

1) na dro
skich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wo-
dach śródlądowych,  

sprzedaży dokonywa
(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.48)))  

 wykonywane n
riusza 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. 

 Czynności kontrolne w urz
lub uznanym przez organ celny są wykonywane przez umundu-
rowanego funkcjonariusza wyposażonego w znak identyfikacji 
osobistej. 

 Podjęcie c
wej może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne 
są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub 
wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbo-
wego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów 
jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uza-
sadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowi-
ska naturalnego. 

 W przypadku kon
ust. 4, gdy kontrolowany jest przedsiębiorcą, który wskazał adres 
do doręczeń w kraju, upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, do-
ręcza 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. 

 
47) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
48) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 

1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 
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Art. 6zb. 1.
ż-

2.
a i upoważnienie są okazy-

ącymi towarów, wy-

2) 

 kontroli. 

3. W
ści w obecności innego pra-

4.

Art. 6zc. 1. 
jącej 

2.
 w formie pisemnej. W razie odmowy zło-

3.
to-

3) art. 6zo otrzym

„Art. 6zo. 1 a, ma na celu ustale-
znego w zakresie przestrzegania przepisów doty-

 Jeżeli podmiotem podlegającym kontroli jest osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, upowa
nienie jest doręczane, a legitymacja służbowa jest okazywana 
członkom zarządu, wspólnikowi lub innej osobie upoważnionej 
do reprezentowania lub prowadzenia spraw podmiotu podlegają-
cego kontroli, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 W przypadku kontroli wykonywanych w miejscach określonych 
w art. 6za ust. 2 legitymacja służbow
wane, gdy jest to wymagane, odpowiednio: 

1) osobie, która dysponuje towarem, wyrobami lub urządzenia-
mi, lub dysponuje dokumentami dotycz
robów lub urządzeń podlegających kontroli; 

osobie, która dysponuje środkiem transportu, którym są 
przemieszczane towary; 

3) osobie wykonującej bądź odpowiedzialnej za wykonywanie 
czynności podlegających

 przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 2, czynno-
kontrolne mogą być wykonywane 

cownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o 
której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Ko-
deks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym 
powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pra-
cownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. 

 Z czynności kontrolnych wykonywanych podczas nieobecności 
osób upoważnionych przez podmiot podlegający kontroli lub 
osób wymienionych w ust. 2 i 3 sporządza się protokół, który nie-
zwłocznie doręcza się podmiotowi podlegającemu kontroli. 

Czynności kontrolne w miejscach, o których mowa w art. 6za ust. 
1, wykonuje się w obecności osoby fizycznej podlega
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. 

 Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach 
kontrolnych składa się
żenia pisemnego oświadczenia funkcjonariusz dokonuje odpo-
wiedniej adnotacji w protokole z przeprowadzonej czynności. 

 W przypadku gdy podczas kontroli w miejscu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej nie ma osoby upoważnionej do reprezen
wania podmiotu podlegającego kontroli, przepisy art. 6za ust. 4 i 
art. 6zb ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”; 

uje brzmienie: 

. Kontrola, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5
nie stanu faktyc
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2.
ślonych w rozdziale 1a i 1b, 

3.
y fizyczne. 

y czynności kontrolne 

5.
 jest przedsiębiorcą, który wskazał adres do do-

4) uchyla się art.

 ust. 3; 

a-6zte w brzmieniu: 

nej przez cudzoziemców prze-
e względu na miejsce wykony-

2.
. 

Art. 6ztb.

 przypadku kontrolowanego niebędącego przed-

 organu kontroli uprawnionego 
 numer jego legitymacji służbo-

5) 

czących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, 
prowadzenia działalności przez cudzoziemców oraz powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom. 

 Kontrolę, w zakresie o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się 
w ramach wykonywania kontroli okre
albo w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszania przepi-
sów, o których mowa w ust. 1. 

 Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, przedsiębiorcy niezatrud-
niający pracowników oraz osob

4. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbo-
wej może dotyczyć jedynie przypadków, gd
są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub 
wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbo-
wego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów 
jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uza-
sadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowi-
ska naturalnego. 

 W przypadku kontroli w miejscach określonych w art. 6za ust. 2, 
gdy kontrolowany
ręczeń w kraju, upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza 
się w terminie 3 dni od dnia podjęcia kontroli. W przypadku bra-
ku adresu lub gdy wskazany adres okazał się nieprawdziwy upo-
ważnienie złożone do akt kontroli uznaje się za doręczone.”; 

 6zp; 

5) w art. 6zt uchyla się

6) po art. 6zt dodaje się art. 6zt

„Art. 6zta. 1. Kontrolę działalności prowadzo
prowadza organ celny właściwy z
wania tej działalności. 

 Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane w urzędzie ob-
sługującym organ celny

 1. Kontrola jest wykonywana przez co najmniej dwóch funkcjona-
riuszy celnych. 

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w 
art. 6zo ust. 2, w
siębiorcą, zawiera: 

1) wskazanie podstawy prawnej; 

2) oznaczenie organu kontroli; 

3) datę i miejsce wystawienia; 

4) imię i nazwisko pracownika
do wykonania kontroli oraz
wej; 

nazwę i adres jednostki kontrolowanej; 
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troli; 

go terminu za-

8) ającej upoważnienia z podaniem zajmo-

9) ach jednostki kontrolowanej. 

Art. 6ztc. K

Art. 6ztd.

Art. 6zte. 1. Z określonych czynności, o których mowa w art. 6zr ust. 1 pkt 2-4 

2. ególności: 

ontrolowaną lub imię 

4) rganu kontroli uczestniczącego 

5) 

cych w czynnościach; 

i za pomocą 

3. Jeżeli kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania 

7) art. 6zu otrzym

regulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się 

6) określenie zakresu przedmiotowego kon

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywane
kończenia kontroli; 

podpis osoby udziel
wanego stanowiska lub funkcji; 

pouczenie o prawach i obowiązk

ontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, przepisom przeciwpożarowym oraz przepisom o ochronie 
informacji niejawnych, obowiązującym w jednostce kontrolowanej. 

 Kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba przez niego upoważ-
niona zobowiązani są do poświadczenia zgodności odpisów i wy-
ciągów oraz kserokopii z dokumentów dostarczonych kontrolują-
cym. 

i 8, sporządza się protokoły, które stanowią załącznik do protoko-
łu kontroli, o którym mowa w art. 6zs. 

 Protokoły z czynności zawierają w szcz

1) datę i miejsce przeprowadzenia czynności; 

2) nazwę i adres jednostki kontrolowanej; 

3)  imię i nazwisko kierującego jednostką k
i nazwisko osoby przez niego upoważnionej, uczestniczącego 
w czynnościach kontrolnych; 

imię i nazwisko pracownika o
w czynnościach kontrolnych; 

opis ustalonych faktów; 

6) podpisy osób uczestniczą

7) adnotację o fakcie dokumentowania czynnośc
środków audiowizualnych. 

kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownik, osoba 
współdziałająca z kontrolowanym oraz inne osoby obecne na te-
renie kontrolowanej jednostki w czasie przeprowadzenia kontroli 
odmówią podpisania protokołu z czynności, kontrolujący za-
mieszcza w protokole z czynności adnotację o przyczynach od-
mowy podpisania tego protokołu lub braku podania przyczyn.”; 

uje brzmienie: 

„Art. 6zu. W zakresie nieu
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.”. 
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Art. 24.  

W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 
Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.49)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 7; 

2) w art. 7a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
nie podlega opłacie.”; 

3) w art. 7b: 

a) w ust. 2: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,”, 

 – dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile 
przedsiębiorca posiada.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o 
wpisie w ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po dokona-
niu wpisu. 

 4. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocze-
śnie 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 al-
bo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpiecze-
nia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy 
zmiany danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospo-
darczej.”, 

c) dodaje się ust. 5-10 w brzmieniu: 

„5. Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ 
ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia doko-
nania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika 
urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej 
jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali 

 
49) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 

1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. 
Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i 
Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1044 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888. 
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Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświad-
czenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej. 

6. Jeżeli przedsiębiorca składający zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewi-
dencji działalności gospodarczej nie ma nadanego numeru NIP, organ 
gminy przesyła zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o 
systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kon-
tynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepi-
sów o ubezpieczeniu społecznym rolników po otrzymaniu od właści-
wego naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru NIP i uzupeł-
nieniu wniosku o ten numer. 

7. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być prze-
słany na adres właściwego urzędu gminy listem poleconym. W takim 
przypadku wniosek opatrzony jest odręcznym podpisem wnioskodaw-
cy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza. 

8. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca 
może złożyć również w wersji elektronicznej za pośrednictwem formu-
larza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy. Jeżeli wniosek 
został podpisany podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio 
przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-
nia publiczne. 

9. Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie został 
podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przed-
siębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku, nie później niż w 
terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku lub wskazanej we wnio-
sku daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór, w tym elek-
troniczny, wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej u-
względniając: 

1) zakres danych podlegających wpisowi do ewidencji i innych reje-
strów urzędowych; 

2) warunki powszechnej dostępności formularzy; 

3) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodo-
wej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjne-
go, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfi-
kacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo 
ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubez-
pieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników.”; 

4) w art. 7d po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do zmian, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 
7b.”. 



Liczba stron : 115 Data : 2008-11-14 Nazwa pliku : 0051-09A.NK 
VI kadencja/ druk nr 1204 

 

49  

rolę.”; 

ego. 

                                                

 

Art. 25.  

W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 30:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy dokonuje się w 
obecności kontrolowanego albo osoby przez niego upoważnionej.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, czynności 
kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kon-
trolowanego, 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.50)), lub w obecności przywołanego świadka, któ-
rym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak 
pracownikiem organu przeprowadzającego kont

2) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

„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.51)).”. 

 

Art. 26.  

W ustawie 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 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 70. 1. W postępowaniu w sprawach nadzoru i kontroli stosuje się 
przepisy Kodeksu postępowania administracyjn

 
50) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 

19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, 
z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, 
Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i 
Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 
r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 
91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, 
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. 
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 
r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 
1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731 
i Nr 163, poz. 1012. 

51) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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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.52)).”. 

 

Art. 27.  

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, 
poz. 25, z późn. zm.53)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

„Art. 9a. 1. W celu realizacji planów kontroli, o których mowa w art. 9, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, opracowuje pro-
gramy kontroli o znaczeniu krajowym lub ponadwojewódzkim 
oraz innych kontroli wykonywanych na jego zlecenie. 

2. W pozostałych przypadkach programy kontroli opracowuje wo-
jewódzki inspektor. 

3. Programy kontroli powinny zawierać w szczególności: 

1) określenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu kontro-
li; 

2) wykaz przepisów prawnych regulujących zagadnienia objęte 
zakresem kontroli. 

4. Inspektor przeprowadza kontrolę w oparciu o program kontroli.”; 

2) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 1. Kontrolę wszczyna i prowadzi inspektor po okazaniu legitymacji 
służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli wydanego przez wojewódzkiego inspektora. 

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 u-
działu 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; 

 
52) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
53) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 

135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229, poz. 2275, z 2004 r. Nr 
34, poz. 293, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033. 



Liczba stron : 115 Data : 2008-11-14 Nazwa pliku : 0051-09A.NK 
VI kadencja/ druk nr 1204 

 

51  

                                                

7) określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty jej 
zakończenia; 

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmo-
wanego 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 specjal-
nych, wojewódzki inspektor może upoważnić do udziału w kon-
troli osobę niebędącą inspektorem posiadającą taką wiedzę lub 
umiejętności.”; 

3) uchyla się art. 14; 

4) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub oso-
by przez niego upoważnionej w siedzibie kontrolowanego lub w 
miejscu wykonywania działalności oraz w godzinach pracy lub w 
czasie faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowa-
nego. 

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontro-
lowanego, 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, czyn-
ności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pra-
cownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o 
której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.54)), lub w obec-
ności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjona-
riusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu prze-
prowadzającego kontrolę. 

4. Przeprowadzający kontrole mają obowiązek przeprowadzać je w 
sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kon-
trolowanego.”; 

5) w art. 16 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „W toku kontroli inspektor w szczególności może:”; 

 
54) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 

19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, 
z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, 
Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i 
Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 
r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 
91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, 
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. 
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 
r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 
1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731 
i Nr 163, poz. 1012. 
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6) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„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 re-
gulujących zasady wstępu na te tereny.”; 

7) w art. 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decy-
zji, ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania 
do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie świad-
czenia usług bądź niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidło-
wości, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub inte-
res konsumentów albo interes gospodarczy państwa, z zastrzeżeniem 
ust. 1b.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„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.55), wojewódzki inspektor może 
zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji, niezwłoczne usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości.”; 

8) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu: 

„1a. Inspektor jest obowiązany zapoznać kontrolowanego lub osobę przez niego 
upoważnioną z treścią protokołu. 

1b. Protokół podpisuje inspektor oraz kontrolowany lub osoba przez niego upo-
ważniona, 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, kontrolowa-
nemu lub osobie przez niego upoważnionej, a drugi pozostawia się w aktach 
sprawy. 

1e. W przypadku odmowy podpisania lub odbioru protokołu inspektor sporzą-
dzający protokół odnotowuje to w protokole, podając, jeżeli jest to możliwe, 
przyczynę odmowy.”; 

9) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. 1. W przypadku zabezpieczenia produktów, dokumentów i innych 
rzeczy, pobrania próbek, dokonania oględzin lub przeprowadze-
nia innych dowodów sporządza się odrębny protokół. 

2. Sporządzenie odrębnego protokołu odnotowuje się w protokole 
kontroli.”; 

 
55) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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10) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: 

„Art. 21a. Inspektor może, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego, prosto-
wać błędy pisarskie i rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki w 
protokole kontroli, odrębnym protokole, o którym mowa w art. 21 
ust. 1.”; 

11) w art. 22a: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyznaczeni 
przez Prezesa Urzędu, są uprawnieni do nadzorowania, po okazaniu le-
gitymacji 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 kontro-
lowanemu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej oraz in-
spektorom przeprowadzającym kontrolę, a także doręczyć upoważnie-
nie kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnio-
nej.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Z przeprowadzonych czynności pracownik sporządza protokół kontroli 
oraz raport służbowy. Przepisy art. 20-21a stosuje się odpowiednio.”; 

12) po art. 22a dodaje się art. 22b w brzmieniu: 

„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.56)).”; 

13) uchyla się rozdział 4; 

14) po art. 26 dodaje się art. 26a-26c w brzmieniu: 

„Art. 26a. Zabezpieczenie dowodów wykonuje się w odniesieniu do: 

1) produktów – przez opatrzenie ich plombami, pieczęciami lub 
innymi znakami urzędowymi oraz przekazanie ich do prze-
chowania kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi, z za-
strzeżeniem pkt 2, albo przez przechowywanie ich 
w zabezpieczonym pomieszczeniu kontrolowanego, w wa-
runkach właściwych dla poszczególnych rodzajów produk-
tów; 

2) dokumentów, ewidencji, informacji, innych rzeczy niebędą-
cych 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 po-
mieszczeniu, 

 
56) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 



Liczba stron : 115 Data : 2008-11-14 Nazwa pliku : 0051-09A.NK 
VI kadencja/ druk nr 1204 

 

54  

                                                

b) opieczętowanie lub nałożenie innych znaków urzędo-
wych 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 za-
wierać określenie terminu zabezpieczenia oraz ilość niezbędnych 
dowodów podlegających zabezpieczeniu dla celów dowodowych. 

2.  Jeżeli jest to możliwe, termin zabezpieczenia produktów powi-
nien być określany z uwzględnieniem terminów gwarancji, termi-
nów przydatności do spożycia oraz innych terminów określają-
cych ważność lub trwałość produktu. 

Art. 26c. Wojewódzki inspektor uchyla zabezpieczenie dowodów, jeżeli stało 
się bezprzedmiotowe, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2.”; 

15) art. 35 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór le-
gitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz tryb jej wydawa-
nia 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.”; 

16) w art. 37 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim dokumen-
tuje się przez sporządzenie protokołu rozprawy.”. 

 

Art. 28.  

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.57)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. 1. Kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadza 
pracownik Inspekcji po okazaniu legitymacji służbowej oraz do-
ręczeniu 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. 

 
57) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 

1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 
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3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kontroli działalności 
podmiotów niebędących przedsiębiorcami.”; 

2) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu: 

„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.58)).”. 

 

Art. 29.  

W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. 
zm.59)) w art. 13 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.60)).”. 

 

Art. 30.  

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 
i Nr 88, poz. 587) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: 

„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.61)).”. 

 

Art. 31.  

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, 
poz. 2441, z późn. zm.62)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organy administracji miar współdziałają w zakresie sprawowania nadzoru 
nad wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 6 wrze-
śnia 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; 

 
58) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
59) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 

1852 i Nr 208, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 213, poz. 2158. 
60) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
61) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
62) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 

1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, 
poz. 1238. 
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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 spo-
sób, które mogą być przydatne tym organom i jednostkom w zakresie 
ich działania.”; 

2) po art. 22 dodaje się art. 22a-22o w brzmieniu: 

„Art. 22a. 1. Zakres kontroli wykonywanej przez organy administracji miar 
przy sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem przepisów usta-
wy oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowa-
nych obejmuje: 

1) przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek 
miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wyko-
nywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycz-
nych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pu-
blicznego oraz przy czynnościach o charakterze administra-
cyjnym; 

2) sprawdzanie spełniania wymagań przez przyrządy pomiaro-
we podlegające prawnej kontroli metrologicznej wprowadzo-
ne do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowy-
wane 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 kon-
troli; 

4) przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania 
przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli 
metrologicznej; 

5) przestrzeganie obowiązku posiadania udzielonych przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Miar upoważnień do legalizacji pier-
wotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych, 
zwanych dalej „upoważnieniami”, oraz wydanych przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Miar zezwoleń na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie napraw lub instalacji oraz 
sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w trans-
porcie drogowym – tachografów samochodowych, zwanych 
dalej „zezwoleniami”; 

6) spełnianie obowiązku utrzymywania i udostępniania pań-
stwowych wzorców jednostek miar przez jednostki organiza-
cyjne i laboratoria spoza administracji miar, będące właści-
cielami tych wzorców; 

7) spełnianie warunków niezbędnych do wykonywania czynno-
ści na podstawie udzielonych upoważnień i zezwoleń; 
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8) przestrzeganie wymagań dotyczących paczkowania produk-
tów i produkcji butelek miarowych. 

2. W toku kontroli kontrolowany udostępnia na żądanie kontrolują-
cego, 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 zakre-
sie określonym w ust. 1. 

Art. 22b. Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w 
zakresie przedmiotu kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i do-
konanie 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 przeprowa-
dzana jest po okazaniu legitymacji służbowej kontrolującego oraz 
dostarczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalno-
ści gospodarczej przedsiębiorcy. 

2. Kontrola użytkowników przyrządów pomiarowych, będących o-
sobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej w zakresie, o którym mo-
wa w art. 22a ust. 1 pkt 1-4, przeprowadzana jest na podstawie pi-
semnego, imiennego upoważnienia. 

Art. 22d. 1. Kontrolujący przeprowadzają kontrole w zespołach liczących co 
najmniej dwie osoby. 

2. Organ administracji miar zarządzający kontrole ustala skład ze-
społu, o którym mowa w ust. 1, oraz wyznacza przewodniczące-
go. 

Art. 22e. 1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli 
wyniki kontroli mogą dotyczyć jego roszczeń, praw lub obowiąz-
ków 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 postę-
powania. 

3. O wyłączeniu, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego lub kon-
trolującego, decyduje organ administracji miar zarządzający kon-
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trolę, 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 do-
tyczące tych wzorców, 

b) jest wykonywana działalność w zakresie objętym upo-
ważnieniami lub zezwoleniami, 

c) prowadzona jest działalność w zakresie paczkowania 
produktów i produkcji butelek miarowych. 

2. Kontrole przeprowadza się w godzinach pracy lub w czasie fak-
tycznego wykonywania działalności przez kontrolowanego. 

Art. 22g. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kontrolujący podle-
gają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym 
u kontrolowanego. 

Art. 22h. 1. Kontrolowany jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym 
warunków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w szcze-
gólności do: 

1) udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień; 

2) udostępniania na żądanie kontrolujących innych niż określo-
ne w art. 22a ust. 2 pkt 2 dokumentów oraz materiałów prze-
widzianych zakresem kontroli; 

3) sporządzania uwierzytelnionych odpisów lub wyciągów 
z udostępnianych dokumentów; 

4) zapewnienia nienaruszalności zabezpieczonych przez kontro-
lujących przyrządów pomiarowych pozostawionych na prze-
chowanie u kontrolowanego. 

2. Kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren nieruchomości lub 
pomieszczeń, o których mowa w art. 22f ust. 1, bez potrzeby uzy-
skiwania przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej. 

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 metrolo-
gicznej nie spełnia wymagań, w szczególności błędy przy-
rządu pomiarowego przekraczają granice błędów granicz-
nych dopuszczalnych, 
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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 po-
miarowego 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 do-
konuje 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 usta-
lenie 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 do-
kładnym opisem zastosowanych zabezpieczeń, która stanowi za-
łącznik 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 któ-
rych jeden otrzymuje kontrolowany. 

3. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany. W przy-
padku przeprowadzenia kontroli w obecności osoby upoważnio-
nej przez kontrolującego albo innego pracownika kontrolowane-
go, lub w obecności przywołanego świadka, protokół podpisują 
także te osoby. 

4. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kon-
trolowanego, 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 kon-
trolujących i nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli. 

Art. 22l. 1. Organ administracji miar zarządzający kontrolę, w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości, których nie usunięto w trakcie 
kontroli, sporządza zalecenia pokontrolne, które przekazuje kon-
trolowanemu. 
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2. Zalecenia pokontrolne zawierają ocenę kontrolowanej działalno-
ści, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także 
uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych niepra-
widłowości. 

Art. 22m. 1. Kontrolowany, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń po-
kontrolnych, może złożyć umotywowane zastrzeżenia do organu 
administracji miar zarządzającego kontrolę od zawartych w zale-
ceniach pokontrolnych ocen, uwag i wniosków. 

2. Organ administracji miar zarządzający kontrolę rozpatruje za-
strzeżenia w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i zajmuje sta-
nowisko w tej sprawie. 

3. Stanowisko organu administracji miar zarządzającego kontrolę 
jest ostateczne i wraz z uzasadnieniem jest doręczane kontrolo-
wanemu. 

Art. 22n. 1. Kontrolowany jest obowiązany, w terminie wyznaczonym w zale-
ceniach 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 do-
ręczenia 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.63)).”; 

3) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzory upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protoko-
łów, uwzględniając zakres i rodzaj przeprowadzanej kontroli oraz 
zapewniając możliwość identyfikacji organu kontroli i osób wyko-
nujących czynności kontrolne.”. 

 

Art. 32.  

W ustawie 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) w art. 18e dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 

 
63) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 
1095, z późn. zm.64)).”. 

 

Art. 33.  

W ustawie 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.65)) art. 17a otrzymuje brzmienie: 

„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.66)).”. 

 

Art. 34.  

W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby 
przez niego upoważnionej.”; 

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust. 3, czynności kon-
trolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowa-
nego lub w obecności przywołanego świadka.”; 

3) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.67)).”. 

 

Art. 35.  

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 45, poz. 271) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 po pkt 7b dodaje się pkt 7c i 7d w brzmieniu: 

„7c) inspekcją – jest kontrola warunków wytwarzania i importu produktów lecz-
niczych, badanych produktów leczniczych i substancji czynnych wykorzy-
stywanych jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produk-

 
64) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
65) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 

1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, 
z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700. 

66) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 

67) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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tów 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;”; 

2) po art. 37at dodaje się art. 37au w brzmieniu: 

„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 gospodar-
czej.”; 

3) po art. 122a dodaje się art. 122b-122k w brzmieniu: 

„Art. 122b. 1. Inspekcję przeprowadza inspektor do spraw wytwarzania Głów-
nego Inspektoratu Farmaceutycznego po okazaniu legitymacji 
służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia 
inspekcji udzielonego przez Głównego Inspektora Farmaceutycz-
nego. 

2. Kontrolę przeprowadza inspektor farmaceutyczny po okazaniu le-
gitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przepro-
wadzenia 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 przeprowa-
dzenia 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 zakoń-
czenia kontroli albo inspekcji; 

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

4. Rozpoczęcie kontroli albo inspekcji inspektor potwierdza doko-
nując odpowiedniego wpisu w książce kontroli. 

5. Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farma-
ceutycznego, dokonując inspekcji planowej wytwórni produktów 
leczniczych lub miejsca prowadzenia działalności importowej, 
przed rozpoczęciem inspekcji podaje kontrolowanemu plan prze-
biegu inspekcji, w tym przewidywany okres prowadzenia inspek-
cji, zakres inspekcji oraz wykaz personelu obowiązanego do skła-
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dania wyjaśnień istotnych dla prowadzonej inspekcji, w celu pra-
widłowego 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 czynno-
ściach podejmowanych w ramach kontroli albo inspekcji jest 
składane na piśmie. W razie odmowy złożenia oświadczenia in-
spektor dokonuje odpowiedniej adnotacji w protokole z kontroli 
albo w raporcie z inspekcji. 

3. W przypadku gdy kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestnicze-
nia w czynnościach w ramach kontroli albo inspekcji, czynności 
tych dokonuje się w obecności przywołanego świadka. Świadek 
nie musi być obecny przy czynnościach dotyczących przeprowa-
dzania dowodu z ksiąg, ewidencji, zapisków lub innych doku-
mentów. 

Art. 122d. 1. W trakcie kontroli albo inspekcji inspektor ma prawo do sporzą-
dzania dokumentacji również w formie dźwiękowej, fotograficz-
nej i filmowej. 

2. W kontroli albo inspekcji mogą brać udział biegli lub eksperci na 
podstawie imiennego upoważnienia wydanego odpowiednio 
przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego albo Głów-
nego Inspektora Farmaceutycznego.  

Art. 122e. 1. Przebieg kontroli albo inspekcji dokumentowany jest przez in-
spektora odpowiednio w protokole z kontroli albo raporcie z in-
spekcji. 

2. Protokół z kontroli albo raport z inspekcji zawierają w szczegól-
ności: 

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;  

2) inspektorzy przeprowadzający kontrolę; 

3) osoby, których wyjaśnienia jako istotne dla czynności 
kontrolnych przytoczone zostały w protokole. 
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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 eg-
zemplarzach, 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 rozpa-
trzyć zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzy-
mania. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń inspektor uzupeł-
nia protokół z kontroli i przedstawia go ponownie do podpisu. 

3. W przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli odmawia-
jący składa pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy. 

4. O odmowie podpisania protokołu z kontroli, przyczynie tej od-
mowy oraz o złożeniu wyjaśnień inspektor dokonuje wzmianki w 
protokole kontroli. 

Art. 122g. 1. Raport z inspekcji sporządza się w trzech jednobrzmiących eg-
zemplarzach, z których jeden przekazuje się kontrolowanemu. 

2. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami raportu z in-
spekcji, może, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, złożyć 
zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując jednocześnie stosowne 
wnioski dowodowe. Inspektor jest obowiązany rozpatrzyć zgło-
szone 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 przeprowa-
dzenia 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 pozosta-
wia 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 któ-
rym 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 kontrolowa-
nego, w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości, próbkę 
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kontrolną – w ilości odpowiadającej ilości próbki pobranej do ba-
dań. 

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 orze-
czenia o wyniku badań jakościowych. 

Art. 122j. 1. Po przeprowadzeniu badań jakościowych jednostka prowadząca 
badania laboratoryjne sporządza orzeczenie o wyniku badań jako-
ściowych próbek pobranych podczas kontroli albo inspekcji przez 
inspektora. 

2. Jednostka prowadząca badania laboratoryjne przekazuje orzecze-
nie inspektorowi, który wystąpił z wnioskiem oraz kontrolowa-
nemu. 

Art. 122k. 1. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzo-
nej 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 sporzą-
dzić adnotację z określeniem strony książki oraz ich treści.”; 

4) w art. 123 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzo-
ry:  

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.”. 

 

Art. 36.  

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, 
poz. 1409, z późn. zm.68)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 uchyla się ust. 2; 

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

 
68) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 

465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808. 
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„Art. 5a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się 
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej.”. 

 

Art. 37.  

W ustawie 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) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 55: 

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Inspektor przeprowadza czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, 5 i 6, w obecności przedsiębiorcy albo osoby przez niego upo-
ważnionej.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Kontrolę dokumentów, o których mowa w art. 87, inspektor dokonuje 
w obecności kierującego przemieszczającym się środkiem transportu.”; 

2) w art. 70: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Czynności kontrolnych inspektor dokonuje po okazaniu legitymacji 
służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontro-
li.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Czynności kontrolne przemieszczających się środków transportu in-
spektor 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 przedsię-
biorcy.”, 

c) uchyla się ust. 2, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Inspektor wykonuje czynności kontrolne w obecności kontrolowanego 
albo osoby przez niego upoważnionej.”; 

3) art. 74 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 74. 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza 
protokół kontroli. 

2. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Odmowę podpisa-
nia protokołu przez kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w 
protokole kontroli i podaje jej przyczynę. 

3. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię do-
ręcza się kontrolowanemu kierowcy, przedsiębiorcy lub podmio-
towi wykonującemu przewóz drogowy. 

4. Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia.”; 

4) w art. 85: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji 
służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontro-
li.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„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.”; 

5) w art. 89 w ust. 5 uchyla się pkt 1; 

6) po art. 89 dodaje się art. 89a-89c w brzmieniu: 

„Art. 89a. 1. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonują kontroli w za-
kresie 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 
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na warunkach i w sposób określonych w przepisach o kontroli ru-
chu 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 drogo-
wego, 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 kontro-
lowanego 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.69)).”; 

7) uchyla się art. 96. 

 

Art. 38.  

W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, 
poz. 1450, z późn. zm.70)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.71)), Narodowy Bank 
Polski albo organ władzy publicznej, świadczący co najmniej jedną z usług, 
o których mowa w pkt 13,”; 

2) tytuł rozdziału VII otrzymuje brzmienie: 

„Nadzór nad działalnością kwalifikowanych podmiotów  

świadczących usługi certyfikacyjne”; 

3) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad przestrzega-
niem przepisów ustawy przez kwalifikowane podmioty, zapewniając ochro-
nę interesów odbiorców usług certyfikacyjnych.”; 

4) art. 35 otrzymuje brzmienie: 

 
69) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
70) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 

124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 
r. Nr 145, poz. 1050. 

71) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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„Art. 35. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy ministerstwa zapewniające-
go obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki, zwani dalej 
„kontrolerami”, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręcze-
niu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

2. Kontroler, przy wykonywaniu czynności kontrolnych, może ko-
rzystać z pomocy osoby niebędącej pracownikiem ministerstwa, o 
ile jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.  

3. Imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydaje mini-
ster właściwy do spraw gospodarki albo z jego upoważnienia dy-
rektor komórki organizacyjnej ministerstwa zapewniającego ob-
sługę 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 upo-
ważnionego 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 zakoń-
czenia kontroli; 

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

5. Z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki kon-
trolę, o której mowa w ust. 1, mogą przeprowadzić również kon-
trolerzy, którzy są pracownikami podmiotu, o którym mowa w 
art. 23 ust. 5, lub jednostki certyfikującej w rozumieniu przepi-
sów, o których mowa w art. 18 ust. 4. 

6. W przypadku gdy kontrola odbywa się na podstawie upoważnie-
nia ministra właściwego do spraw gospodarki, podmiotowi oraz 
jednostce certyfikującej, o których mowa w ust. 5, należy się wy-
nagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozpo-
rządzenia, zasady wynagradzania za przeprowadzenie kontroli, na 
podstawie upoważnienia ministra do kontroli, uwzględniając za-
kres i rodzaj kontroli oraz uzasadnione koszty jej przeprowadze-
nia.”; 

5) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. Kontrola ma na celu ustalenie, czy działalność kwalifikowanego 
podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne jest zgodna z wyma-
ganiami ustawy. Zakres kontroli określa upoważnienie, o którym 
mowa w art. 35 ust. 1 lub ust. 5.”; 
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6) uchyla się art. 39; 

7) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu: 

„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.72)).”. 

 

Art. 39.  

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, 
z późn. zm.73)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 27: 

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„ Pracownikom Urzędu przysługuje prawo:”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Czynności kontrolne przeprowadza się po okazaniu legitymacji służ-
bowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli dzia-
łalności gospodarczej przedsiębiorcy, wydanego przez Prezesa Urzę-
du.”; 

2) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu: 

„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.74)).”. 

 

Art. 40.  

W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, 
z późn. zm.75)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu: 

„Art. 33a. Do kontroli działalności kantorowej przedsiębiorcy, kontroli wyko-
nywania przez przedsiębiorców obowiązku, o którym mowa w 
art. 30 ust. 1, oraz kontroli wykorzystania udzielonego przedsię-
biorcy zezwolenia dewizowego, stosuje się przepisy rozdziału 5 

 
72 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
73) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 

708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 
82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625 i Nr 144, poz. 901. 

74) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 

75) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 
91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 61, poz. 410. 
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ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.76)).”; 

2) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

„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 kontrolowane-
go przedsiębiorcy lub siedzibie Narodowego Banku Polskiego, po 
okazaniu legitymacji służbowej i doręczeniu upoważnienia, z za-
strzeżeniem ust. 2. 

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być prze-
prowadzone w siedzibie Narodowego Banku Polskiego za zgodą 
kontrolowanego przedsiębiorcy, jeżeli może to usprawnić prowa-
dzenie kontroli.”; 

3) po art. 36 dodaje się art. 36a-36c w brzmieniu: 

„Art. 36a. Kontrolerzy informują kierownika kontrolowanej jednostki o i-
stotnych 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 zezwo-
leniu dewizowym, które zostały naruszone; 

3) stanowić podstawę do sformułowania wniosków pokontrol-
nych i zaleceń. 

Art. 36c. Protokół i sprawozdanie powinny ponadto zawierać: 

1) nazwę kontrolowanej jednostki w pełnym brzmieniu oraz ad-
res jej siedziby; 

2) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej upoważ-
nienia 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 przeprowa-
dzono kontrolę; 

8) wykaz załączników stanowiących część składową sprawoz-
dania lub protokołu; 

 
76) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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9) adnotację o przekazaniu kierownikowi kontrolowanej jed-
nostki 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 kontro-
lowanej jednostki, w przypadku osób prawnych.”; 

4) po art. 40a dodaje się art. 40b i 40c w brzmieniu: 

„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. 

Art. 40c. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli rażącego naruszenia: 

1) przepisów prawa lub warunków udzielonego zezwolenia de-
wizowego, kontrolerzy występują do Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego albo dyrektora jednostki organizacyjnej Na-
rodowego Banku Polskiego, który wydał zezwolenie dewi-
zowe, o jego uchylenie; 

2) warunków wykonywania działalności kantorowej kontrolerzy 
występują do Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyda-
nie decyzji o zakazie jej wykonywania.”; 

5) uchyla się art. 42. 

 

Art. 41.  

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.77)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24 uchyla się ust. 6; 

2) w art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do kontroli prowadzonej przez organy wyspecjalizowane stosuje się przepi-
sy 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.78)).”. 

 
77) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 

565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 
oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381. 

78) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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Art. 42.  

W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.79)) w art. 43 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Czynności kontrolne podejmowane są przez pracowników Urzędu Komisji 
Nadzoru Finansowego po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczą-
cego Komisji Nadzoru Finansowego. 

 4. Czynności, o których mowa w ust. 3, mogą być wykonywane ponadto przez 
upoważnionych biegłych rewidentów po doręczeniu upoważnienia do prze-
prowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru 
Finansowego.”. 

 

Art. 43.  

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 
poz. 94, z późn. zm.80)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Prezes UTK i pisemnie upoważnione przez niego osoby: 

1) mają prawo wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kole-
jowe oraz do pomieszczeń związanych z prowadzeniem i 
bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz do pojazdów kole-
jowych; 

2)  mogą żądać pisemnych i ustnych wyjaśnień, okazywania do-
kumentów, udzielania informacji oraz udostępniania wszel-
kich danych związanych z przedmiotem kontroli; 

3)  mają prawo, w ramach kontroli wyrobów wprowadzonych do 
obrotu przeprowadzać kontrolę zgodnie z rozdziałem 6 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.81)). 

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.82)).”; 

2) w art. 25o ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
79) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 

959, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
80) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 

1238 i Nr 191, poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359 i Nr 144, poz. 902. 
81) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 

565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 
oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381. 

82) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 



Liczba stron : 115 Data : 2008-11-14 Nazwa pliku : 0051-09A.NK 
VI kadencja/ druk nr 1204 

 

74  

                                                

„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 wykona-
nia 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 sta-
nowiska lub funkcji; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.”. 

 

Art. 44.  

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1151, z późn. zm.83)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 208: 

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1. Organ nadzoru może przeprowadzać kontrolę działalności i stanu ma-
jątkowego zakładu ubezpieczeń. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru może prze-
prowadzić 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 prze-
prowadzana jest przez pracowników Urzędu tworzących zespół inspek-
cyjny, upoważnionych przez organ nadzoru, po okazaniu legitymacji 
służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontro-
li.”, 

b) uchyla się ust. 5; 

2) w art. 208a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę podmiotów, o których mowa 
w art. 207a, w zakresie rzetelności informacji, wyjaśnień lub danych prze-
kazanych w trybie art. 207a. 

 
83) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 

959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 
i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
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2. Do kontroli przeprowadzanej na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 208 ust. 3 i 4 oraz art. 208b-208h.”; 

3) po art. 208a dodaje się art. 208b-208j w brzmieniu: 

„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 naj-
mniej 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 kon-
troli oraz numer jego legitymacji służbowej; 

5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą; 

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu za-
kończenia kontroli; 

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmo-
wanego stanowiska lub funkcji; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przed-
siębiorcy. 

3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lub w miejscu wyko-
nywania 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 usta-
lenia 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 przy-
sposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Inspektor może być wyłączony również w razie stwierdzenia in-
nych 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. 



Liczba stron : 115 Data : 2008-11-14 Nazwa pliku : 0051-09A.NK 
VI kadencja/ druk nr 1204 

 

76  

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 in-
spektora. Organ nadzoru, postanawiając o wyłączeniu inspektora, 
uzupełnia skład zespołu inspekcyjnego, a także zmienia odpo-
wiednio upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nie-
zwłocznie 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 informatycz-
nych zakładu ubezpieczeń; 

3) dowody rzeczowe; 

4) oświadczenia, informacje i wyjaśnienia złożone przez upo-
ważnionych 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 za-
poznania 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 kierujące-
go 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 ubez-
pieczeń za pokwitowaniem; 

2) przechowanie w siedzibie zakładu ubezpieczeń w oddziel-
nym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu; 

3) zabranie z zakładu ubezpieczeń za pokwitowaniem. 

Art. 208f. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 
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trolę; 

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 
kon

7) określenie zakresu kontroli; 

8) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składają-
cych oświadczenia oraz udzielających informacji i wyjaśnień 
w toku kontroli; 

9) opis dokonanych czynności oraz ustalenia stanu faktycznego; 

10) wzmiankę o poinformowaniu zakładu ubezpieczeń o przysłu-
gujących mu prawach i obowiązkach; 

11) wykaz załączników z podaniem nazwy i cech każdego za-
łącznika; 

12) miejsce i datę sporządzenia protokołu. 

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z któ-
rych jeden egzemplarz inspektor kierujący zespołem inspekcyj-
nym lub w jego zastępstwie inny inspektor wchodzący w skład 
zespołu inspekcyjnego przeprowadzającego kontrolę przekazuje 
zakładowi ubezpieczeń. 

4. Osoba upoważniona przez organ zarządzający zakładu ubezpie-
czeń potwierdza odbiór protokołu kontroli na jednym egzempla-
rzu 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 ubez-
pieczeń do odebrania protokołu, wyznaczając termin nie krótszy 
niż 7 dni do dokonania tej czynności. W przypadku bezskutecz-
nego upływu wyznaczonego terminu protokół uważa się za dorę-
czony 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 sprosto-
waniu oczywistych omyłek pisarskich informuje pisemnie zakład 
ubezpieczeń. 
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li. 

                                                

Art. 208h. 1. W terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli zakład 
ubezpieczeń może zgłosić organowi nadzoru pisemne zastrzeże-
nia i uwagi do treści protokołu oraz wyjaśnienia w sprawach ob-
jętych zakresem kontroli. 

2. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń organ nadzoru informuje za-
kład ubezpieczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia zastrze-
żeń. 

3. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń załącza się do 
protokołu kontro

Art. 208i. Do kontroli podmiotów, które wykonują czynności ubezpieczenio-
we w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, stosuje się odpo-
wiednio 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.84)).”. 

 

Art. 45.  

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 
Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.85)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności zakładu 
ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczenio-
wych.”, 

b) uchyla się ust. 7; 

2) po art. 19 dodaje się art. 19a-19i w brzmieniu: 

„Art. 19a. 1. W toku kontroli zakładu ubezpieczeń badaniu podlega zgodność 
działalności zakładu ubezpieczeń z prawem w zakresie korzysta-
nia z usług agentów ubezpieczeniowych. 

2. Kontrola obejmuje w szczególności: 

1) prawidłowość zawierania umów agencyjnych pod względem 
zgodności z przepisami prawa, postanowienia umów agen-
cyjnych oraz postanowienia udzielanych pełnomocnictw; 

2) terminowość składania wniosku o wpis do rejestru agentów 
ubezpieczeniowych podmiotu, z którym została zawarta u-
mowa agencyjna; 

3) terminowość składania wniosku o dokonanie wpisu zmian do 
rejestru agentów ubezpieczeniowych; 

 
84) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
85) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 

48, poz. 447, Nr 167, poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119. 
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ej zgodnie z art. 16; 

4) terminowość składania wniosku o wykreślenie podmiotu z 
rejestru agentów ubezpieczeniowych; 

5) prawidłowość danych dotyczących agentów ubezpieczenio-
wych, przekazanych do organu nadzoru przez zakład ubez-
pieczeń wraz z wnioskiem o wpis agenta ubezpieczeniowego 
do rejestru, zmianę danych agenta ubezpieczeniowego w re-
jestrze bądź wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z reje-
stru; 

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 Polski

8) przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych wymogu 
określonego w art. 9 ust. 1a; 

9) przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych w prowa-
dzonej 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 naj-
mniej z dwóch inspektorów po okazaniu legitymacji służbowej 
oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wy-
danego 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 kon-
troli oraz numer jego legitymacji służbowej; 

5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą; 

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu za-
kończenia kontroli; 

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmo-
wanego stanowiska lub funkcji; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przed-
siębiorcy. 
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 kurateli. 

3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lub w miejscu wyko-
nywania 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

2. Inspektor może być wyłączony również w razie stwierdzenia in-
nych 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 in-
spektora. Organ nadzoru, postanawiając o wyłączeniu inspektora, 
uzupełnia skład zespołu inspekcyjnego, a także zmienia odpo-
wiednio upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nie-
zwłocznie 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 po-
mieszczenia 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 rów-
nież w formie elektronicznej; 

5) wgląd do wszelkich dokumentów dotyczących agenta ubez-
pieczeniowego zakładu ubezpieczeń, znajdujących się 
w posiadaniu zakładu ubezpieczeń oraz wymagane kopie, 
odpisy i wyciągi z tych dokumentów; 
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ateriałach. 

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. 

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 m

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 informatycz-
nych zakładu ubezpieczeń; 

3) dowody rzeczowe; 

4) oświadczenia, informacje i wyjaśnienia złożone przez upo-
ważnionych 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 zapo-
znania się oraz ustosunkowania się do materiałów, będących do-
wodami 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 kierujące-
go 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 ubez-
pieczeń za pokwitowaniem; 

2) przechowanie w siedzibie zakładu ubezpieczeń w oddziel-
nym, 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: 
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i. 

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 kontro-
lę; 

6) określenie zakresu kontroli; 

7) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składają-
cych oświadczenia oraz udzielających informacji i wyjaśnień 
w toku kontroli; 

8) opis dokonanych czynności oraz ustalenia stanu faktycznego; 

9) wzmiankę o poinformowaniu zakładu ubezpieczeń o przysłu-
gujących mu prawach i obowiązkach; 

10) wykaz załączników z podaniem nazwy i cech każdego za-
łącznika; 

11)  miejsce i datę sporządzenia protokołu. 

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z któ-
rych jeden egzemplarz inspektor kierujący zespołem inspekcyj-
nym lub w jego zastępstwie inny inspektor wchodzący w skład 
zespołu inspekcyjnego przeprowadzającego kontrolę przekazuje 
zakładowi ubezpieczeń. 

4. Osoba upoważniona przez organ zarządzający zakładu ubezpie-
czeń potwierdza odbiór protokołu kontroli na jednym egzempla-
rzu 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 ubez-
pieczeń do odebrania protokołu, wyznaczając termin nie krótszy 
niż 7 dni do dokonania tej czynności. W przypadku bezskutecz-
nego upływu wyznaczonego terminu protokół uważa się za dorę-
czony 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 sprosto-
waniu 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 zastrzeże-
nia i uwagi do treści protokołu oraz wyjaśnienia w sprawach 
objętych zakresem kontrol
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2. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń organ nadzoru informuje za-
kład ubezpieczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia zastrze-
żeń. 

3. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń załącza się do pro-
tokołu kontroli. 

Art. 19i. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się 
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej.”; 

3) w art. 35: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności i stanu ma-
jątkowego podmiotów wykonujących działalność brokerską, w zakresie 
tej działalności.”, 

b) uchyla się ust. 6; 

4) po art. 35 dodaje się art. 35a-35i w brzmieniu: 

„Art. 35a. 1. Do zakresu kontroli należy sprawdzanie działalności i stanu ma-
jątkowego 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 dorę-
czeniu 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 kon-
troli oraz numer jego legitymacji służbowej; 

5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą; 

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu za-
kończenia kontroli; 

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmo-
wanego stanowiska lub funkcji; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przed-
siębiorcy. 
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ntroli. 

3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lub w miejscu wyko-
nywania działalności przez przedsiębiorcę prowadzącego działal-
ność 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 ko

Art. 35c. 1. Inspektor podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli ustale-
nia 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 przy-
sposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Inspektor może być wyłączony również w razie stwierdzenia in-
nych 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, postanawia-
jąc o wyłączeniu inspektora, uzupełnia skład zespołu inspekcyj-
nego, a także zmienia odpowiednio upoważnienia do przeprowa-
dzenia kontroli oraz niezwłocznie doręcza upoważnienia przed-
siębiorcy 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 ze-
społowi inspekcyjnemu warunki i środki niezbędne do sprawnego 
przeprowadzania kontroli. 

2. Podczas kontroli przedsiębiorca prowadzący działalność broker-
ską zapewnia inspektorom: 

1) wstęp do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego; 

2) w miarę możliwości, swobodny dostęp do oddzielnego po-
mieszczenia biurowego oraz środków łączności; 

3) wgląd do wszelkich dokumentów kontrolowanego oraz wy-
magane 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 rów-
nież w formie elektronicznej; 

5) uzyskanie wyjaśnień ustnych lub pisemnych od kontrolowa-
nego 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 bro-
kerską jest zobowiązany do niezwłocznego wypełniania obo-
wiązków, o których mowa w ust. 2. 

4. Materiały sporządzane przez przedsiębiorcę prowadzącego dzia-
łalność brokerską na potrzeby przeprowadzanej kontroli powinny 
być podpisane przez osoby upoważnione do ich sporządzania. W 
przypadku odmowy dokonania tych czynności inspektor sporzą-
dza 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 informatycz-
nych przedsiębiorcy prowadzącego działalność brokerską; 

3) dowody rzeczowe; 

4) oświadczenia, informacje i wyjaśnienia złożone przez przed-
siębiorcę prowadzącego działalność brokerską lub jego upo-
ważnionych 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 działal-
ność brokerską możliwość zapoznania się oraz ustosunkowania 
się do materiałów, będących dowodami w kontroli, które nie zo-
stały uzyskane w toku kontroli. 

4. Dowody uzyskane w toku kontroli są przechowywane w sposób 
uniemożliwiający dostęp do nich bez zgody inspektora kierujące-
go zespołem inspekcyjnym. Ograniczenie to nie dotyczy inspek-
torów wchodzących w skład zespołu inspekcyjnego. 

5. Zebrane w toku kontroli dowody mogą być zabezpieczane przez: 
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. 

1) oddanie na przechowanie przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalność brokerską lub upoważnionemu przez niego pra-
cownikowi za pokwitowaniem; 

2) przechowanie w siedzibie przedsiębiorcy prowadzącego dzia-
łalność brokerską w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowa-
nym pomieszczeniu; 

3) pobranie od przedsiębiorcy prowadzącego działalność 
brokerską za pokwitowaniem

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 kontro-
lę; 

5) określenie zakresu kontroli; 

6) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składają-
cych 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 obo-
wiązkach; 

9) wykaz załączników z podaniem nazwy i cech każdego za-
łącznika; 

10) miejsce i datę sporządzenia protokołu. 

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z któ-
rych jeden egzemplarz doręcza się przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalność brokerską. 

4. Przed doręczeniem protokołu podmiotowi prowadzącemu działal-
ność brokerską inspektor kierujący zespołem inspekcyjnym pod-
pisuje oba egzemplarze protokołu kontroli. 

5. Do doręczenia protokołu kontroli odpowiednio stosuje się przepi-
sy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące doręczeń, 
z zastrzeżeniem, że organ nadzoru może uznać protokół za dorę-
czony w przypadku, gdy broker uchyla się od odebrania protoko-
łu. 

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 sprosto-
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waniu oczywistych omyłek pisarskich informuje pisemnie przed-
siębiorcę prowadzącego działalność brokerską. 

Art. 35h. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli przedsię-
biorca 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 pro-
tokołu kontroli. 

Art. 35i. Do kontroli działalności brokerskiej przedsiębiorcy stosuje się prze-
pisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej.”. 

 

Art. 46.  

W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z 
późn. zm.86)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 20a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się 
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej.”; 

2) w art. 64: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownikom Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „pra-
cownikami UKE”, przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej oraz 
doręczeniu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wy-
danego przez Prezesa UKE, prawo do związanego z zakresem kontroli: 

1) dostępu do materiałów, dokumentów i danych podlegających kon-
troli, a także sporządzania ich kopii; 

2) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomiesz-
czeń kontrolowanej jednostki; 

3) przeprowadzenia oględzin, ważenia przesyłek oraz sprawdzenia 
wysokości opłaty pobranej przez operatora; 

4) sprawdzania zawartości przesyłek o masie nieprzekraczającej do-
puszczalnej granicy wagowej nadanych w sposób umożliwiający 
sprawdzenie zawartości, przyjętych do przemieszczenia lub dorę-
czenia przez podmioty niebędące operatorem publicznym, bez o-
twierania przesyłki.”,  

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 
86) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 

959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 
i Nr 191, poz. 1413, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1109. 
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„4. Czynności kontrolne są dokonywane w obecności kontrolowanego 
przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.”. 

 

Art. 47.  

W ustawie 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) 
po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„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.87)).”. 

 

Art. 48.  

W ustawie 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) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W toku kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może w szcze-
gólności: 

1) żądać wszelkich informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy produkt 
jest bezpieczny; 

2) sprawdzać, w ramach posiadanych uprawnień, bezpieczeństwo wpro-
wadzonych na rynek produktów, aż do ostatniego etapu ich używania.”; 

2) w art. 20a uchyla się pkt 3. 

 

Art. 49.  

W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18 
są obowiązani przy wykonywaniu czynności kontrolnych nosić na wi-
docznym miejscu odznakę identyfikacyjną.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu: 

„1a. Czynności kontrolne podejmowane są po okazaniu legitymacji służ-
bowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

 1b. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:  

1) oznaczenie organu wystawiającego upoważnienie; 

 
87) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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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 Inspek-
cji 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 poświad-
czenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji nie-
jawnych, uzyskane na podstawie przepisów o ochronie informacji nie-
jawnych.”, 

c) uchyla się ust. 7; 

2) po art. 19 dodaje się ust. 19a-19f w brzmieniu: 

„Art. 19a. Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego 
i porównanie go ze stanem pożądanym, określonym w prawodaw-
stwie 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 kon-
trolę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na polecenie Głównego Leka-
rza Weterynarii, w zakresie przez niego określonym. 

3. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza kontrolę, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2, również na polecenie wojewódzkiego leka-
rza 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. 

Art. 19d. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli zawie-
rający: 
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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 przeprowa-
dzenia 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 skut-
ków; 

6) pouczenie o prawie, sposobie i terminie wniesienia zastrze-
żeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli i złożenia wy-
jaśnień 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 proto-
kołu kontroli; 

10) podpisy kontrolującego i kierownika podmiotu kontrolowa-
nego albo osoby przez niego upoważnionej oraz miejsce i da-
tę 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 in-
formacje niejawne. 

2. Do akt kontroli włącza się: 

1) notatki służbowe z czynności mających znaczenie dla ustaleń 
kontroli, sporządzone przez kontrolującego, oraz inne dowo-
dy, 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, poświad-
czone za zgodność z dokumentacją źródłową. 

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących eg-
zemplarzach. 

4. Jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazuje się podmiotowi 
kontrolowanemu za pokwitowaniem, drugi włącza się do akt kon-
troli. 
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Art. 19e. 1. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem pro-
tokołu kontroli, prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawar-
tych w protokole kontroli. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia o-
trzymania protokołu kontroli. 

3. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń wniesionych przez pod-
miot kontrolowany, kontrolujący dokonuje zmian w protokole 
kontroli przez opisanie zmiany brzmienia jego poszczególnych 
fragmentów lub dokonanie skreśleń. 

4. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kon-
troli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyja-
śnienie przyczyn odmowy podpisania. 

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin 
odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn bie-
gnie 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 kontro-
li. 

Art. 19f. Ustalenia ujęte w protokole kontroli stanowią podstawę do podjęcia 
dalszych czynności, w tym dokonania ocen, sporządzenia wnio-
sków, zaleceń pokontrolnych, wydania decyzji i sporządzenia in-
formacji dla jednostek nadrzędnych, oraz do powiadomienia wła-
ściwego organu w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykro-
czenia.”. 

 

Art. 50.  

W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. 
zm.88)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 56 uchyla się ust. 3; 

2) art. 57 i 58 otrzymują brzmienie: 

„Art. 57. 1. Czynności kontrolne podejmowane przez okręgowych inspekto-
rów rybołówstwa morskiego wykonywane są po okazaniu legity-
macji służbowej. 

2. W czasie wykonywania czynności kontrolnych inspektor jest 
obowiązany okazywać legitymację służbową na żądanie osoby, 
której czynności dotyczą oraz nosić na widocznym miejscu ozna-
kę służbową. 

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze roz-
porządzenia, wzór legitymacji i oznaki służbowej inspektorów, 
mając na względzie ułatwienie identyfikacji służb kontrolnych. 

 
88) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 

220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125. 
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4) kontroli narzędzi połowowych i złowionych organizmów 

5) mieszczeń statków, środków transportu, magazy-

6) 

ch do przeprowa-

 

b arzędzi połowowych oraz ich 

3) po art. 61 dodaje się art

podarczej przedsiębiorcy stosuje się 

 

Art. 51.  

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 

zedsiębiorcy stosuje się 

                                                

 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 uprawniają-
cych 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 międzyna-
rodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest stroną; 

morskich; 

kontroli po
nów, przetwórni i innych pomieszczeń służących do prze-
chowywania organizmów morskich na lądzie; 

żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień; 

7) wykonywania innych czynności niezbędny
dzenia kontroli, a w przypadkach uzasadnionego podejrzenia 
naruszenia przepisów ustawy – do zatrzymania: 

a) dokumentów, o których mowa w pkt 2, z wyjątkiem
dokumentów tożsamości, 

) organizmów morskich i n
zabezpieczenia.”; 

. 61a w brzmieniu: 

„Art. 61a. Do kontroli działalności gos
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.89)).”. 

z późn. zm.90)) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu: 

„Art. 108a. Do kontroli działalności gospodarczej pr
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

 
89) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
90) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 
928. 



Liczba stron : 115 Data : 2008-11-14 Nazwa pliku : 0051-09A.NK 
VI kadencja/ druk nr 1204 

 

93  

                                                

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z 
późn. zm.91)).”. 

 

Art. 52.  

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„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.92)), u którego prowadzi się kontrolę 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.”; 

2) w art. 17: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Czynności kontrolne są prowadzone po okazaniu kontrolowanemu al-
bo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej oraz dorę-
czeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowa-
nego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu jeżeli mo-
że to usprawnić prowadzenie kontroli.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu: 

„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.”; 

3) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„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 przeprowadzo-
no kontrolę. 

4. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się, za pokwitowa-
niem, kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej, 
w której obecności przeprowadzono kontrolę, a drugi pozo-
stawia się w aktach sprawy. 

 
91) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
92) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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5. W razie odmowy podpisania lub odbioru protokołu kontrolu-
jący sporządzający protokół powinien zrobić o tym adnotację 
w protokole, podając, jeżeli jest to możliwe, przyczynę od-
mowy. 

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 proto-
kole.”; 

4) po art. 21 dodaje się art. 21a i 21b w brzmieniu: 

„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, pro-
stować błędy pisarskie i rachunkowe bądź inne oczywiste pomyłki 
przez dokonanie adnotacji w protokole kontroli lub odrębnym pro-
tokole, o którym mowa w art. 21a ust. 1, opatrzonej datą i podpi-
sem osoby dokonującej adnotacji.”; 

5) po art. 22 dodaje się art. 22a i 22b w brzmieniu: 

„Art. 22a. Zabezpieczenia dowodów wykonuje się w odniesieniu do: 

1)  wyrobów budowlanych – przez opatrzenie plombami, pie-
częciami lub innymi znakami urzędowymi oraz przekazanie 
ich do przechowania kontrolowanemu lub jego przedstawi-
cielowi, z zastrzeżeniem pkt 2, albo przez ich przechowywa-
nie w zabezpieczonym pomieszczeniu kontrolowanego lub 
właściwego organu, w warunkach właściwych dla poszcze-
gólnych rodzajów wyrobów budowlanych; 

2)  dokumentów, ewidencji, informacji i innych rzeczy niebędą-
cych 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 urzędo-
wych i oddanie na przechowanie osobom, o których 
mowa w lit. a, 

c) złożenie na przechowanie w pomieszczeniu właściwe-
go organu; 
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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 nałoże-
nie innych znaków urzędowych. 

Art. 22b. 1. Postanowienie dotyczące zabezpieczenia dowodów, o którym 
mowa w art. 22, powinno zawierać określenie terminu zabezpie-
czenia. 

2. Jeżeli jest to możliwe, termin zabezpieczenia wyrobów powinien 
być określany z uwzględnieniem terminów gwarancji oraz innych 
terminów określających ważność lub trwałość wyrobu budowla-
nego.”; 

6) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 

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

7) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygo-
towania kontroli, wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, 
wzory protokołów kontroli oraz oględzin uwzględniając zakres i 
rodzaj przeprowadzanej kontroli oraz zapewniając możliwość iden-
tyfikacji organu kontroli i osób wykonujących czynności kontrolne 
oraz możliwość identyfikacji kontrolowanego i identyfikacji wyro-
bu budowlanego objętego kontrolą.”. 

 

Art. 53.  

W ustawie 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 i Nr 171, poz. 1056) po art. 
19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się 
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej.”. 

 

Art. 54.  

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, 
poz. 1546, z późn. zm.93)) w art. 226 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz przepisy roz-

 
93) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 

1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769. 
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działu 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.94)).”. 

 

Art. 55.  

W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) uchyla się pkt 3, 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) rozdział 3, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia ... 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.”; 

2) w art. 23 uchyla się pkt 2; 

3) w art. 66 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) art. 7-7i, które tracą moc z dniem 1 lipca 2011 r.”; 

4) uchyla się art. 69 i 70; 

5) uchyla się art. 74; 

6) w art. 90 uchyla się pkt 3. 

Art. 56.  

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, 
poz. 1800, z późn. zm.95)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W dziale X tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Kontrola i postępowanie 
pokontrolne”; 

2) w art. 199: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów, de-
cyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki często-
tliwościami lub spełniania wymagań dotyczących kompatybilności 
elektromagnetycznej, a także realizacji umów o dostępie telekomunika-
cyjnym.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Kontrolę i postępowanie pokontrolne Prezes UKE wszczyna z urzę-
du.”.  

3) w art. 200: 

 
94) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
95) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 

163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 
1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, 
poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101. 
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownikom UKE przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej 
oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, prawo: 

1)  dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych nie-
zbędnych do przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich 
kopii; 

2) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomiesz-
czeń kontrolowanej jednostki; 

3) prowadzenia oględzin kontrolowanych sieci telekomunikacyjnych 
i aparatury; 

4) zabezpieczenia przed dalszym używaniem lub przyjęcia do depo-
zytu urządzeń radiowych używanych bez wymaganego pozwole-
nia lub obsługiwanych przez nieuprawnioną osobę; 

5) czasowego zajęcia aparatury w trybie, o którym mowa w art. 204, 
w celu przeprowadzenia badań prowadzących do ustalenia przy-
czyn zakłóceń; 

6) nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzonej do obrotu lub 
oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urzą-
dzeń końcowych i urządzeń radiowych, w celu przeprowadzenia 
badań w zakresie spełniania przez tę aparaturę zasadniczych wy-
magań oraz zatrzymania próbek do czasu prawomocnego zakoń-
czenia postępowania; 

7) wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań sieci te-
lekomunikacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz innej 
aparatury, a także kontroli jakości świadczonych usług telekomu-
nikacyjnych.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kierownik kontrolowanej jednostki, osoba upoważniona lub inny pra-
cownik kontrolowanej jednostki, który może być uznany za osobę, o 
której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.96)), jak również kontrolowana 
osoba fizyczna jest obowiązana udzielać pracownikom UKE, o których 
mowa w ust. 1, wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić im: 

 
96) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 

19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, 
z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, 
Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i 
Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 
r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 
91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, 
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. 
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 
r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 
1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731 
i Nr 163, poz. 1012. 
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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. 

4) nieodpłatne udostępnienie podlegających kontroli sieci telekomu-
nikacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, 
w celu przeprowadzenia badań.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W czynnościach kontrolnych mogą brać udział osoby posiadające 
wiedzę specjalistyczną, niebędące pracownikami UKE, po doręczeniu 
upoważnienia Prezesa UKE do wykonywania czynności kontrolnych.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w sposób zdalny. Wyniki 
pomiarów wykonywanych zdalnie powinny zawierać dane 
umożliwiające identyfikację urządzeń kontr

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Do czynności kontrolnych oraz badań, o których mowa w ust. 1-5, sto-
suje się przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o tajemnicy te-
lekomunikacyjnej, a także o ochronie danych osobowych.”; 

4) po art. 200 dodaje się art. 200a w brzmieniu: 

„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.97)).”. 

 

Art. 57.  

W ustawie 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) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 kon-
trolnych; 

5) jednostkę doświadczalną objętą kontrolą; 

6) zakres kontroli; 
 

97) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 
1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli; 

8) podpis przewodniczącego lokalnej komisji etycznej; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.”; 

2) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu: 

„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.98)).”. 

 

Art. 58.  

W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.99)) w art. 10: 

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Czynności kontrolne są wykonywane przez kontrolującego po okazaniu legi-
tymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kon-
troli 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 sta-
nowiska lub funkcji; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.”; 

2) uchyla się ust. 4; 

3) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Do kontroli działalności gospodarczej zakładu ubezpieczeń w zakresie za-
wierania i wykonywania umów ubezpieczenia, o których mowa w przepi-
sach 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.100)).”. 

 
98) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
99) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 

1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 918. 
100) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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Art. 59.  

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1485, z późn. zm.101)) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu: 

„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.102)).”. 

 

Art. 60.  

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 
Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.103)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Kontrola, postępowanie wyjaśniające 
oraz blokada rachunków”; 

2) w art. 25 ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonywania nadzoru przez zagra-
niczny organ nadzoru, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym 
mowa w art. 20 ust. 2, albo potrzebą prowadzenia postępowań administra-
cyjnych lub sądowych w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru 
przez ten organ, albo na wniosek organu nadzoru w innym państwie człon-
kowskim, Komisja może wszczynać z urzędu i prowadzić kontrolę, postę-
powanie 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 

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 postępo-
wanie sądowe lub wydany został prawomocny wyrok. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Komisja przekazuje zagra-
nicznemu organowi nadzoru szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niewszczę-
cia kontroli lub postępowania, lub odmowy dopuszczenia do udziału w 
czynnościach.”; 

 
101) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 

826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558. 
102) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
103) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, 

poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331. 
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3) w art. 26 uchyla się ust. 8; 

4) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu: 

„Art. 27a. 1. Kontrolę zarządza dyrektor lub zastępca dyrektora komórki orga-
nizacyjnej urzędu Komisji, do zadań której należy przeprowadza-
nie kontroli. 

2. Zarządzający kontrolę, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach 
uzasadnionych charakterem kontroli, może, nie wcześniej niż na 3 
dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli, pisemnie powia-
domić o tym kontrolowanego, wskazując przedmiot i zakres kon-
troli, celem umożliwienia kontrolowanemu sprawnego zgroma-
dzenia lub przygotowania dokumentów i zebrania innych danych 
i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym za-
pewnienia obecności, w trakcie przeprowadzania kontroli, osób 
upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego.”; 

5) w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„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.”; 

6) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kontrola rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło doręczenie upoważnie-
nia do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z art. 30 ust. 1, nie wcześniej jed-
nak niż w dacie, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 9.”; 

7) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

 „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 do-
kumentu potwierdzającego tożsamość oraz doręczeniu upoważ-
nienia do przeprowadzenia kontroli. Obowiązek okazania legity-
macji służbowej nie dotyczy osób, o których mowa w art. 26 ust. 
7. 

2. W przypadku nieobecności kontrolowanego lub osoby przez nie-
go upoważnionej czynności kontrolne mogą być wszczęte po oka-
zaniu 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, nie-
będący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontro-
lę. 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 czyn-
ności kontrolnej, kontroler ma również obowiązek poinformować 
osobę, o której mowa w ust. 1, o prawach i obowiązkach kontro-
lowanego oraz pouczyć o skutkach prawnych utrudniania lub u-
niemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także 
o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych wyjaśnień lub 
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zatajenie prawdy. Składający wyjaśnienia może odmówić odpo-
wiedzi 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. 

5. W przypadku odmowy potwierdzenia odebrania pouczenia, o któ-
rym mowa w ust. 4, wzmiankę o tym umieszcza się na upoważ-
nieniu, z podaniem przyczyn odmowy.”; 

8) w art. 32: 

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6d w brzmieniu: 

„6a. Kopie dokumentów i innych nośników informacji, podlegających ba-
daniu w trakcie przeprowadzania kontroli, kontrolerzy mogą sporzą-
dzać samodzielnie, zgodnie z ust. 6 zdanie drugie. 

6b. Kontrolerzy mogą żądać od kontrolowanego sporządzenia zestawień 
określonych danych i informacji na podstawie tych dokumentów i no-
śników, 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 kontrolo-
wany. 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 od-
mowy.”, 

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Przeprowadzenie kontroli nie powinno, w miarę możliwości, zakłócać 
wykonywania zadań kontrolowanego.”; 

9) po art. 34 dodaje się art. 34a i 34b w brzmieniu: 

„Art. 34a. 1. Informacje pisemne, sporządzane przez kontrolowanego na po-
trzeby przeprowadzanej kontroli, powinny być podpisane przez 
osoby upoważnione do ich sporządzenia. W przypadku odmowy 
ich podpisania kontroler sporządza stosowną adnotację na proto-
kole przekazania materiałów. 

2.  Zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdza osoba u-
prawniona 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 potwierdze-
nia. Zgodność z oryginałem kopii danych umieszczonych w sys-
temach informatycznych lub kopie danych utrwalonych na nośni-
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kach 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. Kontro-
ler oraz osoba składająca ustne wyjaśnienia podpisują protokół 
oraz parafują każdą jego stronę. 

2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę składa-
jącą ustne wyjaśnienia, wzmiankę o tym umieszcza się w proto-
kole, z podaniem przyczyn odmowy. 

3. Wyjaśnienia udzielane ustnie przez osoby, o których mowa w art. 
32 ust. 5, mogą być utrwalane przy wykorzystaniu urządzenia re-
jestrującego, po uprzednim poinformowaniu osoby składającej 
wyjaśnienia. W czynnościach ma prawo uczestniczyć osoba upo-
ważniona do reprezentowania kontrolowanego. Przepisów ust. 1 i 
2 nie stosuje się.”; 

10) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu: 

„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, obję-
tych 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 składają-
cych 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 doty-
czące 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 poda-
niem 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; 
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3)  zarządzenia Przewodniczącego Komisji wydane w toku kon-
troli.”; 

11) w art. 36: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Protokół kontroli podpisują kontroler oraz kontrolowany lub osoba u-
poważniona przez kontrolowanego. Przepis art. 33 ust. 4 zdanie trzecie 
stosuje się odpowiednio.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu: 

„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 odmo-
wy. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2a, 
odmowę podpisania protokołu kontroli uważa się za dokonaną z upły-
wem ostatniego dnia tego terminu, chyba że kontrolowany zgłosi za-
strzeżenia do protokołu kontroli. 

2c. Kontroler umieszcza na egzemplarzu protokołu kontroli, który otrzy-
muje Komisja, wzmiankę o odmowie jego podpisania, załączając wyja-
śnienia, 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 zarzą-
dzający kontrolę pisemnie informuje kontrolowanego.”; 

12) w art. 37 uchyla się ust. 2; 

13) w art. 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„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 finanso-
wych niebędących papierami wartościowymi, może zostać przeprowadzona 
kontrola. Kontrola ta nie może trwać dłużej niż 30 dni. Do kontroli stosuje 
się przepisy art. 27-35.”; 

14) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu: 

„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.104)).”. 

 

Art. 61.  

W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

 
104) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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1) w art. 33 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„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.”; 

2) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu: 

„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.105)).”. 

 

Art. 62.  

W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 oraz z 2008 r. 
Nr 144, poz. 899) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Czynności kontrolne w zakresie urzędowej kontroli pasz i pasz leczniczych 
przeprowadza się zgodnie z przepisami o Inspekcji Weterynaryjnej. Do kon-
troli 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.106)).”. 

 

Art. 63.  

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania ja-
kości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 15: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do przeprowadzania kontroli, zabezpieczania dowodów oraz pobiera-
nia i badania próbek w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.”, 

b) uchyla się ust. 3; 

2) w art. 16 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„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: 

 
105) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
106) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 oraz Nr ..., poz. ... . 
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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 sta-
nowiska lub funkcji; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.”; 

3) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W toku kontroli inspektor pobiera dwie próbki.”; 

4) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: 

„Art. 30a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się 
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej.”. 

 

Art. 64.  

W ustawie 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) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 62-68; 

2) w art. 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

3) art. 91 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 91. 1. Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w lo-
kalu mieszkalnym lub w jakimkolwiek innym pomieszczeniu, 
nieruchomości lub środku transportu są przechowywane przed-
mioty, akta, księgi, dokumenty i inne informatyczne nośniki da-
nych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne, mogące mieć wpływ na 
ustalenie stanu faktycznego istotnego dla prowadzonego postę-
powania, sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, na 
wniosek Prezesa Urzędu, udzielić zgody na przeprowadzenie 
przeszukania, w tym na dokonanie zajęcia przedmiotów mogą-
cych stanowić dowód w sprawie, przez funkcjonariuszy Policji. 
Przepisy art. 105c 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. 105a ust. 2. 
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3. Policja, na polecenie sądu ochrony konkurencji i konsumentów, 
przeprowadza czynności, o których mowa w ust. 1.”; 

4) w dziale VI dodaje się rozdział 5 w brzmieniu: 

„Rozdział 5 

Kontrola w toku postępowania przed Prezesem Urzędu 

Art. 105a. 1. W toku postępowania przed Prezesem Urzędu może być prze-
prowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu lub In-
spekcji Handlowej, zwanego dalej „kontrolującym”, kontrola u 
każdego przedsiębiorcy, zwanego dalej „kontrolowanym”, w za-
kresie objętym tym postępowaniem. 

 2. Prezes Urzędu może upoważnić do udziału w kontroli: 

1) pracownika organu ochrony konkurencji państwa członkow-
skiego 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 przepro-
wadzenia 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 przeprowa-
dzają 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 u-
działu w kontroli osób, o których mowa w ust. 2 – imiona i 
nazwiska tych osób oraz numer paszportu lub innego doku-
mentu 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 zajmo-
wanego 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 
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Inspektora Inspekcji Handlowej – wojewódzcy inspektorzy In-
spekcji 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 u-
poważnionej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz 
legitymacja służbowa, dowód osobisty, paszport lub inny doku-
ment potwierdzający tożsamość mogą być okazane innemu pra-
cownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o 
której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Ko-
deks cywilny lub przywołanemu świadkowi, którym powinien 
być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem 
organu przeprowadzającego kontrolę. W takim przypadku upo-
ważnienie 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 po-
mieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego; 

2) żądania udostępnienia akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju doku-
mentów 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 pomiesz-
czeń oraz środków transportu kontrolowanego oraz dostępu do 
akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informa-
cji związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wycią-
gów, 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 funkcjo-
nariuszy innych organów kontroli państwowej lub Policji. Organy 
kontroli państwowej lub Policja wykonują czynności na polecenie 
kontrolującego. 

4.  W uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli lub poszczegól-
ne czynności w jej toku, po uprzednim poinformowaniu kontro-
lowanego, mogą być utrwalane przy pomocy urządzeń rejestrują-
cych obraz lub dźwięk. Informatyczne nośniki danych w rozu-
mieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne, na których zarejestrowano przebieg 
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kontroli lub poszczególne czynności w jej toku, stanowią załącz-
nik do protokołu kontroli. 

Art. 105c. 1. Kontrolujący w toku kontroli może również dokonać przeszuka-
nia 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 antymo-
nopolowego. 

3. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów wydaje w ciągu 48 go-
dzin postanowienie w sprawie, o której mowa w ust. 1. Na posta-
nowienie sądu ochrony konkurencji i konsumentów nie przysłu-
guje zażalenie. 

4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie przepisy ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego mające zasto-
sowanie do przeszukania stosuje się odpowiednio. 

Art. 105d. 1. Kontrolowany, osoba przez niego upoważniona, posiadacz lokalu 
mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka trans-
portu, 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 in-
formacji lub współdziałania w toku kontroli tylko wtedy, gdy na-
raziłoby to je lub ich małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeń-
stwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak rów-
nież osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, na od-
powiedzialność 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 upoważ-
nionym 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 no-
śników danych, wskazanych przez kontrolującego; 

2) zapewnia w miarę możliwości samodzielne zamknięte po-
mieszczenie, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia 
kontroli; 

3) zapewnia wydzielone miejsce do przechowywania dokumen-
tów i zabezpieczonych przedmiotów; 
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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 oryginałem potwierdza je 
kontrolujący, o czym czyni wzmiankę w protokole kontroli. 

Art. 105f. 1. Kontrolujący lub osoby upoważnione do udziału w kontroli usta-
lają 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, zamknię-
tym i opieczętowanym pomieszczeniu u kontrolowanego; 

2) złożenie, za pokwitowaniem udzielonym kontrolowanemu, 
na przechowanie w pomieszczeniu Urzędu lub wojewódzkie-
go 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 ro-
dzaju dokumentów lub informatycznych nośników danych w ro-
zumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów re-
alizujących zadania publiczne oraz innych przedmiotów mogą-
cych stanowić dowód w sprawie, na czas niezbędny do przepro-
wadzenia kontroli, jednakże nie dłuższy niż 7 dni. 

2.  Osobę posiadającą przedmioty, o których mowa w ust. 1, kontro-
lujący wzywa do wydania ich dobrowolnie, a w razie odmowy 
można przeprowadzić ich odebranie w trybie przepisów o postę-
powaniu 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 przed-
mioty, 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 zaznacze-
niem 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, 
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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 zaintere-
sowanym pokwitowania stwierdzającego, jakie przedmioty i 
przez kogo zostały zatrzymane, oraz do niezwłocznego powiado-
mienia przedsiębiorcy, którego przedmioty zostały zajęte. 

4.  Zatrzymane przedmioty należy zwrócić niezwłocznie po stwier-
dzeniu, że są zbędne dla prowadzonego postępowania, albo po 
uchyleniu przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów posta-
nowienia o zajęciu przedmiotów, jednak nie później niż po upły-
wie 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 podsta-
wie 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, sprzeci-
wiają się przeprowadzeniu przez Komisję Europejską kontro-
li w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepi-
sów rozporządzenia nr 1/2003/WE lub rozporządzenia nr 
139/2004/WE; 

2) na wniosek Komisji Europejskiej lub organu ochrony konku-
rencji 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 kon-
trolowanego; 

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. 
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3.  Materiał dowodowy zgromadzony w toku kontroli stanowi za-
łącznik 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 za-
strzeżenia do tego protokołu. 

3.  W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontro-
lujący dokonuje ich analizy i, w razie potrzeby, podejmuje dodat-
kowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadno-
ści zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protoko-
łu w formie aneksu do protokołu. 

4.  W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kon-
trolujący 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 dowo-
dowego pozostającego w posiadaniu kontrolowanego.”; 

5) w art. 106 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na 
podstawie art. 105a, z zastrzeżeniem art. 105d ust. 2.”; 

6) art. 107 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 107. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decy-
zji, 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, postano-
wień wydanych na podstawie art. 105g ust. 1 lub wyroków sądo-
wych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz kon-
centracji; karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej 
w decyzji.”; 

7) w art. 108 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 wprowa-
dzających w błąd informacji żądanych przez Prezesa Urzędu, 

b) brak współdziałania w toku kontroli prowadzonej w ramach postępo-
wania na podstawie art. 105a;”. 



Liczba stron : 115 Data : 2008-11-14 Nazwa pliku : 0051-09A.NK 
VI kadencja/ druk nr 1204 

 

113  

                                                

 

Art. 65.  

1. Do kontroli przedsiębiorcy wszczętej i niezakończonej do dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 2. Kontrole wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
zostaną zakończone w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej usta-
wy.  

 

Art. 66.  

Do dnia 1 lipca 2011 r. ilekroć przepis szczególny nakazuje przedsiębiorcy złożenie 
dodatkowych dokumentów do wniosku i zgłoszenia, o którym mowa w ustawie z 
dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 
1178, z późn. zm.107)), organ ewidencyjny przesyła do właściwych organów złożone 
przez przedsiębiorcę dokumenty. 

 

Art. 67.  

1. Organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia danych przedsiębiorców 
wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili 
wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewiden-
cji, do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do danych zgromadzonych w ewidencjach prowadzo-
nych przez gminy i podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej. 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, dotychczasowe ewidencje działal-
ności gospodarczej prowadzone w gminach podlegają archiwizacji zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.108)), a 
organy gmin pozostają właściwe w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębior-
ców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 
lipca 2011 r. 

4. Do czynności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 
ust. 3, art. 34 oraz art. 35 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą. 

 
107) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 

1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. 
Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i 
Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1044 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888. 

108) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 



Liczba stron : 115 Data : 2008-11-14 Nazwa pliku : 0051-09A.NK 
VI kadencja/ druk nr 1204 

 

114  

2. tosuje się odpowiednio do sądów i kuratorów w zakresie danych 

 

Art. 69.  

Ilekroć w obowiązujących przepisach  o ewidencji działalności gospodar-

Art. 70.  

1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz minister 

2. 
olniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz minister 

                                                

 

Art. 68.  

1. Organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz 
organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, w terminie do dnia 31 grudnia 
2011 r. przekażą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej, dane o przedsiębiorcach wykonujących aktualnie działalność gospodarczą 
wiążącą się z uzyskaniem, odpowiednio, koncesji, wpisu do rejestru działalności 
regulowanej, licencji lub zezwolenia, zawarte w prowadzonych przez nie reje-
strach, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej.  

Przepis ust. 1 s
gromadzonych lub udostępnianych przez Centralną Ewidencję i Informację 
o Działalności Gospodarczej. 

 jest mowa
czej lub organie ewidencyjnym w odniesieniu do przedsiębiorców wykonujących 
działalność gospodarczą po dniu 1 lipca 2011 r., należy przez to rozumieć CEIDG. 

 

właściwy do spraw finansów publicznych współpracują z ministrem właściwym 
do spraw gospodarki w zakresie warunków technicznych umożliwienia 
przekazywania przez CEIDG danych przedsiębiorców niezbędnych 
odpowiednio dla krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej (REGON), zgłoszenia płatnika składek oraz zgłoszeń 
identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych, o których 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.109)) oraz 
weryfikacji tych zgłoszeń. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Prezes Kasy R
właściwy do spraw finansów publicznych współpracują z Ministrem 
Sprawiedliwości w zakresie warunków technicznych umożliwienia 
przekazywania przez Krajowy Rejestr Sądowy danych podmiotów wpisanych w 
Krajowym Rejestrze Sądowym niezbędnych odpowiednio dla krajowego 
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia 
płatnika składek oraz zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 
identyfikacji podatników i płatników oraz weryfikacji tych zgłoszeń. 

 
109) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 

113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769. 
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Art. 71.  

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upoważniających zmienia-
nych niniejszą ustawą pozostają w mocy, do czasu wejścia w życie przepisów wyda-
nych na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy. 

 

Art. 72.  

Art. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem określonym w ustawie 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. 73.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 1-3, art. 13, 14 i 17, art. 22 pkt 1, art. 24, art. 66-68 oraz art. 70 - 
które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r.; 

2) art. 69 - który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r. 
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