
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. 

Poz. 646 

 

USTAWA 

z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo przedsi�biorców
1)

 

Kieruj�c si� konstytucyjn� zasad� wolno�ci działalno�ci gospodarczej, a tak�e innymi zasadami konstytucyjnymi  

maj�cymi znaczenie dla przedsi�biorców i wykonywanej przez nich działalno�ci gospodarczej, w tym zasadami prawo-

rz�dno�ci, pewno�ci prawa, niedyskryminacji oraz zrównowa�onego rozwoju, 

uznaj�c, �e ochrona i wspieranie wolno�ci działalno�ci gospodarczej przyczyniaj� si� do rozwoju gospodarki oraz do 

wzrostu dobrobytu społecznego, 

d���c do zagwarantowania praw przedsi�biorców oraz uwzgl�dniaj�c potrzeb� zapewnienia ci�głego rozwoju działal-

no�ci gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji, 

uchwala si�, co nast�puje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa okre�la zasady podejmowania, wykonywania i zako�czenia działalno�ci gospodarczej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowi�zki przedsi�biorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym 

zakresie. 

Art. 2. Podejmowanie, wykonywanie i zako�czenie działalno�ci gospodarczej jest wolne dla ka�dego na równych 

prawach. 

Art. 3. Działalno�ci� gospodarcz� jest zorganizowana działalno�� zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu 

i w sposób ci�gły. 

Art. 4. 1. Przedsi�biorc� jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb�d�ca osob� prawn�, 
której odr�bna ustawa przyznaje zdolno�� prawn�, wykonuj�ca działalno�� gospodarcz�. 

2. Przedsi�biorcami s� tak�e wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalno�ci gospodarczej. 

3. Zasady podejmowania, wykonywania i zako�czenia działalno�ci gospodarczej przez osoby zagraniczne okre�laj� 
odr�bne przepisy. 

Art. 5. 1. Nie stanowi działalno�ci gospodarczej działalno�� wykonywana przez osob� fizyczn�, której przychód na-

le�ny z tej działalno�ci nie przekracza w �adnym miesi�cu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa 

w ustawie z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac� (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. 

poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesi�cy nie wykonywała działalno�ci gospodarczej. 

2. Osoba wykonuj�ca działalno��, o której mowa w ust. 1, mo�e zło�y� wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalno�ci Gospodarczej. Działalno�� ta staje si� działalno�ci� gospodarcz� z dniem okre�lonym we wniosku. 

                                                           
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdra�a dyrektyw� 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. dotycz�c� usług na rynku wewn�trznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36). 
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3. Je�eli przychód nale�ny z działalno�ci, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesi�cu wysoko�� okre�lon� 
w ust. 1, działalno�� ta staje si� działalno�ci� gospodarcz�, pocz�wszy od dnia, w którym nast�piło przekroczenie wysoko�ci, 

o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonuj�ca działalno�� gospodarcz� składa wniosek o wpis do Cen-

tralnej Ewidencji i Informacji o Działalno�ci Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nast�piło przekroczenie 

wysoko�ci, o którym mowa w ust. 1. 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje si� do działalno�ci wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. 

6. Przez przychód nale�ny, o którym mowa w ust. 1, rozumie si� kwoty nale�ne, cho�by nie zostały faktycznie otrzy-

mane, po wył�czeniu warto�ci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 

Art. 6. 1. Przepisów ustawy nie stosuje si� do: 

1) działalno�ci wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierz�t, ogrodnictwa, wa-

rzywnictwa, le�nictwa i rybactwa �ródl�dowego; 

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzeda�y posiłków domowych i �wiadczenia w gospodarstwach rolnych in-

nych usług zwi�zanych z pobytem turystów; 

3) wyrobu wina przez producentów b�d�cych rolnikami wyrabiaj�cymi mniej ni� 100 hektolitrów wina w ci�gu roku 

gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-

skich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, z 2017 r. poz. 624 oraz z 2018 r. 

poz. 650); 

4) działalno�ci rolników w zakresie sprzeda�y, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z pó�n. zm.
2)

). 

2. Do działalno�ci gospodarczej polegaj�cej na �wiadczeniu usług stosuje si� odpowiednio przepisy art. 7–11 

i rozdziału 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsi�biorców zagranicznych i innych osób zagra-

nicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649). 

Art. 7. 1. U�yte w ustawie okre�lenia oznaczaj�: 

1) mikroprzedsi�biorca – przedsi�biorc�, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 

ł�cznie nast�puj�ce warunki: 

a) zatrudniał �redniorocznie mniej ni� 10 pracowników oraz 

b) osi�gn�ł roczny obrót netto ze sprzeda�y towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekracza-

j�cy równowarto�ci w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporz�dzonego na koniec jedne-

go z tych lat nie przekroczyły równowarto�ci w złotych 2 milionów euro; 

2) mały przedsi�biorca – przedsi�biorc�, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 

ł�cznie nast�puj�ce warunki: 

a) zatrudniał �redniorocznie mniej ni� 50 pracowników oraz 

b) osi�gn�ł roczny obrót netto ze sprzeda�y towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekracza-

j�cy równowarto�ci w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporz�dzonego na koniec jed-

nego z tych lat nie przekroczyły równowarto�ci w złotych 10 milionów euro 

– i który nie jest mikroprzedsi�biorc�; 

3) �redni przedsi�biorca – przedsi�biorc�, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 

ł�cznie nast�puj�ce warunki: 

a) zatrudniał �redniorocznie mniej ni� 250 pracowników oraz 

b) osi�gn�ł roczny obrót netto ze sprzeda�y towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekracza-

j�cy równowarto�ci w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporz�dzonego na koniec jed-

nego z tych lat nie przekroczyły równowarto�ci w złotych 43 milionów euro 

– i który nie jest mikroprzedsi�biorc� ani małym przedsi�biorc�; 

4) organ – wła�ciwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zako�czenia działalno�ci gospodarczej organ admini-

stracji publicznej, inny organ władzy publicznej, z wył�czeniem s�dów, a tak�e organ samorz�du zawodowego. 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317, 

398 i 650. 
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2. Wyra�one w euro wielko�ci, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, przelicza si� na złote według �redniego kursu ogła-

szanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do okre�lenia statusu przedsi�biorcy. 

3. �rednioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, okre�la si� w przeliczeniu na pełne etaty, nie 

uwzgl�dniaj�c pracowników przebywaj�cych na urlopach macierzy�skich, urlopach na warunkach urlopu macierzy�skiego, 

urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a tak�e zatrudnionych w celu przygotowania 

zawodowego. 

4. W przypadku gdy przedsi�biorca wykonuje działalno�� gospodarcz� krócej ni� rok, jego przewidywany obrót netto 

ze sprzeda�y towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, a tak�e �rednioroczne zatrudnienie, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1–3, okre�la si� na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez przedsi�biorc�. 

Art. 8. Przedsi�biorca mo�e podejmowa� wszelkie działania, z wyj�tkiem tych, których zakazuj� przepisy prawa. 

Przedsi�biorca mo�e by� obowi�zany do okre�lonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa. 

Art. 9. Przedsi�biorca wykonuje działalno�� gospodarcz� zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania 

dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsi�biorców i konsumentów, a tak�e poszanowania oraz ochrony 

praw i wolno�ci człowieka. 

Art. 10. 1. Organ kieruje si� w swoich działaniach zasad� zaufania do przedsi�biorcy, zakładaj�c, �e działa on zgod-

nie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. 

2. Je�eli przedmiotem post�powania przed organem jest nało�enie na przedsi�biorc� obowi�zku b�d� ograniczenie 

lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostaj� niedaj�ce si� usun�� w�tpliwo�ci co do stanu faktycznego, organ 

rozstrzyga je na korzy�� przedsi�biorcy. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si�, je�eli: 

1) w post�powaniu uczestnicz� podmioty o spornych interesach lub wynik post�powania ma bezpo�redni wpływ na 

interesy osób trzecich; 

2) odr�bne przepisy wymagaj� od przedsi�biorcy wykazania okre�lonych faktów; 

3) wymaga tego wa�ny interes publiczny, w tym istotne interesy pa�stwa, a w szczególno�ci jego bezpiecze�stwa, 

obronno�ci lub porz�dku publicznego. 

Art. 11. 1. Je�eli przedmiotem post�powania przed organem jest nało�enie na przedsi�biorc� obowi�zku b�d� ograni-

czenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostaj� w�tpliwo�ci co do tre�ci normy prawnej, w�tpliwo�ci te s� roz-

strzygane na korzy�� przedsi�biorcy, chyba �e sprzeciwiaj� si� temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na 

które wynik post�powania ma bezpo�redni wpływ. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si�, je�li wymaga tego wa�ny interes publiczny, w tym istotne interesy pa�stwa, 

a w szczególno�ci jego bezpiecze�stwa, obronno�ci lub porz�dku publicznego. 

Art. 12. Organ prowadzi post�powanie w sposób budz�cy zaufanie przedsi�biorców do władzy publicznej, kieruj�c 

si� zasadami proporcjonalno�ci, bezstronno�ci i równego traktowania. 

Art. 13. Funkcjonariusze publiczni ponosz� odpowiedzialno�� za naruszenie prawa spowodowane ich działaniem lub 

zaniechaniem na zasadach okre�lonych w odr�bnych przepisach. 

Art. 14. Organ bez uzasadnionej przyczyny nie odst�puje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym 

stanie faktycznym i prawnym. 

Art. 15. Organ, w zakresie swojej wła�ciwo�ci, udziela przedsi�biorcy informacji o warunkach podejmowania, wyko-

nywania i zako�czenia działalno�ci gospodarczej. 

Art. 16. 1. Na stra�y praw mikroprzedsi�biorców oraz małych i �rednich przedsi�biorców stoi Rzecznik Małych 

i �rednich Przedsi�biorców. 

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Małych i �rednich Przedsi�biorców okre�laj� odr�bne przepisy. 

Rozdział 2 

Podejmowanie, wykonywanie i zako�czenie działalno�ci gospodarczej 

Art. 17. 1. Działalno�� gospodarcz� mo�na podj�� w dniu zło�enia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Infor-

macji o Działalno�ci Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego, 

chyba �e przepisy szczególne stanowi� inaczej. 
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2. Zasady wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno�ci Gospodarczej oraz rejestru przedsi�biorców 

Krajowego Rejestru S�dowego okre�laj� odr�bne przepisy. 

3. Spółka kapitałowa w organizacji mo�e podj�� działalno�� gospodarcz� przed wpisem do rejestru przedsi�biorców. 

Art. 18. 1. Przedsi�biorca b�d�cy osob� fizyczn�, który podejmuje działalno�� gospodarcz� po raz pierwszy albo po-

dejmuje j� ponownie po upływie co najmniej 60 miesi�cy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zako�czenia i nie wykonu-

je jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpocz�cia działalno�ci gospodarczej w bie��cym lub 

w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynno�ci 

wchodz�ce w zakres wykonywanej działalno�ci gospodarczej, nie podlega obowi�zkowym ubezpieczeniom społecznym 

przez okres 6 miesi�cy od dnia podj�cia działalno�ci gospodarczej. 

2. Przedsi�biorca mo�e zrezygnowa� z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, przez dokonanie zgłoszenia do ubez-

piecze� społecznych. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si� do przedsi�biorców spełniaj�cych warunki okre�lone w art. 5a ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650). 

Art. 19. Dokonywanie lub przyjmowanie płatno�ci zwi�zanych z wykonywan� działalno�ci� gospodarcz� nast�puje 

za po�rednictwem rachunku płatniczego przedsi�biorcy, w ka�dym przypadku gdy: 

1) stron� transakcji, z której wynika płatno��, jest inny przedsi�biorca oraz 

2) jednorazowa warto�� transakcji, bez wzgl�du na liczb� wynikaj�cych z niej płatno�ci, przekracza 15 000 zł lub rów-

nowarto�� tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza si� na złote według �redniego kursu walut 

obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj�cego dzie� dokonania 

transakcji. 

Art. 20. 1. Identyfikacja przedsi�biorcy w urz�dowych rejestrach nast�puje na podstawie numeru identyfikacji podat-

kowej (NIP). 

2. Przedsi�biorca umieszcza w o�wiadczeniach skierowanych w zakresie wykonywanej działalno�ci gospodarczej do 

oznaczonych osób i organów numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługuje si� tym numerem w obrocie prawnym 

i gospodarczym. 

3. Przedsi�biorca oferuj�cy towary lub usługi w sprzeda�y bezpo�redniej lub sprzeda�y na odległo�� za po�rednic-

twem �rodków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych umieszcza w ofercie co naj-

mniej swoj� firm�, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz siedzib� albo adres. 

4. Przy załatwianiu spraw organ mo�e ��da� od przedsi�biorcy, dla celów identyfikacji, podania wył�cznie firmy 

przedsi�biorcy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 

5. Przepisy ust. 1–4 nie naruszaj� przepisów odr�bnych. 

Art. 21. 1. Przedsi�biorca wprowadzaj�cy towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza na 

tym towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub w instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyj�ty sposób, pisem-

ne informacje w j�zyku polskim: 

1) okre�laj�ce firm� producenta w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpiecze�stwie 

produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) i jego adres, a tak�e pa�stwo siedziby wytwórcy, je�eli ma on siedzib� poza 

terytorium pa�stw członkowskich Unii Europejskiej i pa�stw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) umo�liwiaj�ce identyfikacj� towaru, chyba �e przeznaczenie towaru jest oczywiste. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si� do towarów, co do których odr�bne przepisy szczegółowo reguluj� obowi�zki przed-

si�biorców w zakresie ich oznakowania. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si� do wyrobów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach me-

dycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 oraz z 2018 r. poz. 650). 

Art. 22. 1. Przedsi�biorca niezatrudniaj�cy pracowników mo�e zawiesi� wykonywanie działalno�ci gospodarczej na 

zasadach okre�lonych w niniejszej ustawie, z uwzgl�dnieniem przepisów dotycz�cych ubezpiecze� społecznych. 

2. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, mo�e skorzysta� równie� przedsi�biorca zatrudniaj�cy wył�cznie pracow-

ników przebywaj�cych na urlopie macierzy�skim, urlopie na warunkach urlopu macierzy�skiego, urlopie wychowawczym 

lub urlopie rodzicielskim nieł�cz�cych korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udziela-

j�cego tego urlopu. W przypadku zako�czenia korzystania z urlopów lub zło�enia przez pracownika wniosku dotycz�cego 
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ł�czenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielaj�cego tego urlopu, pracownik 

ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, okre�lonego przepisami prawa pracy, do zako�czenia okresu zawieszenia 

wykonywania działalno�ci gospodarczej. 

3. Przedsi�biorca wykonuj�cy działalno�� gospodarcz� jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza t� spółk� mo�e za-

wiesi� wykonywanie działalno�ci gospodarczej w jednej z tych form. Przepisy art. 24 i art. 25 stosuje si� do zawieszonej 

formy wykonywania działalno�ci gospodarczej. 

4. Przedsi�biorca wykonuj�cy działalno�� gospodarcz� jako wspólnik w wi�cej ni� jednej spółce cywilnej mo�e za-

wiesi� wykonywanie działalno�ci gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przepisy ust. 5 oraz art. 24 i art. 25 

stosuje si� odpowiednio. 

5. W przypadku wykonywania działalno�ci gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalno�ci 

gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. 

Art. 23. 1. Przedsi�biorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno�ci Gospodarczej mo�e zawiesi� 
wykonywanie działalno�ci gospodarczej na czas nieokre�lony albo okre�lony, nie krótszy jednak ni� 30 dni. 

2. Przedsi�biorca wpisany do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego mo�e zawiesi� wykonywanie 

działalno�ci gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesi�cy. 

3. Je�eli okres zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej obejmuje wył�cznie pełny miesi�c luty danego 

roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej przyjmuje si� liczb� dni 

miesi�ca lutego przypadaj�c� w danym roku kalendarzowym. 

4. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej stosuje si� przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks post�powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), 

zwanej dalej „Kodeksem post�powania administracyjnego”. 

Art. 24. 1. Zawieszenie wykonywania działalno�ci gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalno�ci gospo-

darczej nast�puj� na wniosek przedsi�biorcy, chyba �e przepis odr�bny stanowi inaczej. 

2. W przypadku przedsi�biorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno�ci Gospodarczej okres 

zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej rozpoczyna si� od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji 

o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazane-

go we wniosku o wznowienie wykonywania działalno�ci gospodarczej. 

3. W przypadku przedsi�biorcy wpisanego do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego okres zawie-

szenia wykonywania działalno�ci gospodarczej rozpoczyna si� od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji 

o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej, nie wcze�niej ni� w dniu zło�enia wniosku, i trwa do dnia wskaza-

nego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej, który nie mo�e by� wcze�niej-

szy ni� dzie� zło�enia wniosku. 

4. Wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działal-

no�ci gospodarczej w przypadku przedsi�biorców podlegaj�cych obowi�zkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalno�ci Gospodarczej nast�puje na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno�ci Gospo-

darczej. 

5. Wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno�ci gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działal-

no�ci gospodarczej w przypadku przedsi�biorców podlegaj�cych obowi�zkowi wpisu do rejestru przedsi�biorców Krajo-

wego Rejestru S�dowego nast�puje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze S�dowym. 

6. W przypadku przedsi�biorcy wpisanego do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego okres zawie-

szenia wykonywania działalno�ci gospodarczej trwa nie dłu�ej ni� do dnia poprzedzaj�cego dzie� automatycznego wpisu 

informacji o wznowieniu wykonywania działalno�ci gospodarczej na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze S�dowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650). 

7. W przypadku zobowi�za� o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalno�ci gospodarczej 

wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna si� zawieszenie wykonywania działalno�ci gospodarczej, do dnia 

poprzedzaj�cego dzie� wznowienia wykonywania działalno�ci gospodarczej. 

Art. 25. 1. W okresie zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej przedsi�biorca nie mo�e wykonywa� dzia-

łalno�ci gospodarczej i osi�ga� bie��cych przychodów z pozarolniczej działalno�ci gospodarczej. 
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2. W okresie zawieszenia wykonywania działalno�ci gospodarczej przedsi�biorca: 

1) mo�e wykonywa� wszelkie czynno�ci niezb�dne do zachowania lub zabezpieczenia �ródła przychodów, w tym roz-

wi�zywania zawartych wcze�niej umów; 

2) mo�e przyjmowa� nale�no�ci i jest obowi�zany regulowa� zobowi�zania, powstałe przed dat� zawieszenia wykony-

wania działalno�ci gospodarczej; 

3) mo�e zbywa� własne �rodki trwałe i wyposa�enie; 

4) ma prawo albo obowi�zek uczestniczy� w post�powaniach s�dowych, post�powaniach podatkowych i administracyj-

nych zwi�zanych z działalno�ci� gospodarcz� wykonywan� przed dat� zawieszenia wykonywania działalno�ci gospo-

darczej; 

5) wykonuje wszelkie obowi�zki nakazane przepisami prawa; 

6) mo�e osi�ga� przychody finansowe, tak�e z działalno�ci prowadzonej przed dat� zawieszenia wykonywania działal-

no�ci gospodarczej; 

7) mo�e zosta� poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsi�biorców wykonuj�cych działalno�� gospodarcz�. 

Art. 26. Z chwil� wykre�lenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno�ci Gospodarczej przedsi�biorca b�d�-
cy osob� fizyczn� nie mo�e wykonywa� działalno�ci gospodarczej. 

Rozdział 3 

Załatwianie spraw z zakresu działalno�ci gospodarczej 

Art. 27. Organy działaj� w sprawach zwi�zanych z wykonywaniem działalno�ci gospodarczej wnikliwie i szybko, po-

sługuj�c si� mo�liwie najprostszymi �rodkami prowadz�cymi do ich załatwienia. 

Art. 28. W toku post�powania organy współdziałaj� ze sob� w zakresie niezb�dnym do dokładnego wyja�nienia stanu 

faktycznego i prawnego sprawy, maj�c na wzgl�dzie interes społeczny i słuszny interes przedsi�biorców oraz sprawno�� 
post�powania, przy pomocy �rodków adekwatnych do charakteru, okoliczno�ci i stopnia zło�ono�ci sprawy. 

Art. 29. Organ nie mo�e ��da� ani uzale�nia� swojego rozstrzygni�cia od przedło�enia dokumentów w formie orygi-

nału, po�wiadczonej kopii lub po�wiadczonego tłumaczenia, chyba �e obowi�zek taki wynika z przepisów prawa. 

Art. 30. Organ, wyznaczaj�c przedsi�biorcy termin na dokonanie okre�lonej czynno�ci, uwzgl�dnia czas niezb�dny 

do jej wykonania, wa�ny interes publiczny oraz słuszny interes tego przedsi�biorcy. 

Art. 31. Organ nie mo�e odmówi� przyj�cia pism i wniosków niekompletnych. Organ nie mo�e ��da� dokumentów 

lub ujawnienia danych, których konieczno�� przedstawienia, zło�enia lub ujawnienia nie wynika z przepisu prawa lub 

danych, które s� w posiadaniu organu lub do których ma dost�p na podstawie odr�bnych przepisów. 

Art. 32. 1. Organ, przyjmuj�c wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyj�cie. 

2. Potwierdzenie przyj�cia wniosku zawiera: 

1) wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku; 

2) dane kontaktowe organu. 

3. Je�eli wniosek dotyczy udzielenia koncesji lub zezwolenia lub wpisu do rejestru działalno�ci regulowanej, po-

twierdzenie zawiera ponadto: 

1) pouczenie o przysługuj�cych przedsi�biorcy �rodkach prawnych; 

2) w przypadku gdy odr�bne przepisy przewiduj� milcz�ce załatwienie sprawy – stosowne pouczenie. 

4. W przypadku zło�enia niekompletnego pisma lub wniosku termin jego rozpatrzenia biegnie od dnia wpływu uzu-

pełnionego pisma lub wniosku. 

Art. 33. 1. Wła�ciwi ministrowie oraz organy, które na podstawie odr�bnych przepisów s� upowa�nione do opraco-

wywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych, d��� do zapewnienia jednolitego stosowania prze-

pisów prawa z zakresu działalno�ci gospodarczej, w szczególno�ci wydaj�c, w zakresie swojej wła�ciwo�ci, z urz�du lub 

na wniosek Rzecznika Małych i �rednich Przedsi�biorców wyja�nienia przepisów reguluj�cych podejmowanie, wykony-

wanie lub zako�czenie działalno�ci gospodarczej, dotycz�ce praktycznego ich stosowania (obja�nienia prawne), przy 

uwzgl�dnieniu w szczególno�ci orzecznictwa s�dów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Euro-

pejskiej. 
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2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mog� z urz�du lub na wniosek Rzecznika Małych i �rednich Przedsi�biorców 

zmieni� wydane obja�nienia prawne, je�eli stwierdz� ich nieprawidłowo��, uwzgl�dniaj�c w szczególno�ci orzecznictwo 

s�dów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej. Zmiana wydanych obja�nie� praw-

nych nie ma wpływu na sytuacj� przedsi�biorców, którzy wcze�niej zastosowali si� do obja�nie� prawnych w brzmieniu 

przed ich zmian�. 

3. Obja�nienia prawne s� zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urz�du obsługuj�-
cego wła�ciwego ministra lub na stronie podmiotowej organu, o którym mowa w ust. 1, pod nazw� „obja�nienia prawne”, 

wraz z oznaczeniem daty ich zamieszczenia. 

Art. 34. 1. Przedsi�biorca mo�e zło�y� do wła�ciwego organu lub wła�ciwej pa�stwowej jednostki organizacyjnej 

wniosek o wydanie wyja�nienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowi�zek �wiadczenia 

przez przedsi�biorc� daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej 

sprawie (interpretacja indywidualna). 

2. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej mo�e dotyczy� zaistniałego stanu faktycznego lub zdarze� przy-

szłych. 

3. Przedsi�biorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarze-

nie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. 

4. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera tak�e: 

1) firm� przedsi�biorcy; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3) adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny ni� adres siedziby albo adres zamieszkania przedsi�biorcy. 

5. Udzielenie interpretacji indywidualnej nast�puje w drodze decyzji, od której słu�y odwołanie. Interpretacja indy-

widualna zawiera wyczerpuj�cy opis przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego 

oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia �rodka 

zaskar�enia. 

6. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysoko�ci 40 zł. Opłat� wnosi si� w terminie 

7 dni od dnia zło�enia wniosku. 

7. Je�eli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wymogów okre�lonych w ust. 1, 3, 4 lub 6, wzywa 

si� przedsi�biorc� do usuni�cia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, �e nieusuni�cie braków spowoduje pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia. Je�eli braki nie zostan� usuni�te w tym terminie, wniosek pozostawia si� bez rozpatrzenia. 

W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje si� postanowienie, na które słu�y za�alenie. 

8. W przypadku wyst�pienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odr�bnych zaistniałych stanów 

faktycznych lub zdarze� przyszłych pobiera si� opłat� od ka�dego przedstawionego we wniosku odr�bnego zaistniałego 

stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. 

9. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi odpowiednio dochód bud�etu pa�stwa, Narodo-

wego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorz�du terytorialnego. 

10. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi wył�cznie w przypadku: 

1) wycofania wniosku przed jego rozpatrzeniem – w cało�ci; 

2) wycofania cz��ci wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odr�bnego zaistniałego stanu faktycznego lub 

zdarzenia przyszłego, przed rozpatrzeniem wniosku – w odpowiedniej cz��ci; 

3) uiszczenia jej w kwocie wy�szej od nale�nej – w odpowiedniej cz��ci; 

4) pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia – w cało�ci. 

11. Zwrot nienale�nej opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nast�puje nie pó�niej ni� w terminie 

7 dni od dnia zako�czenia post�powania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. 

12. Interpretacj� indywidualn� wydaje si� bez zb�dnej zwłoki, jednak nie pó�niej ni� w terminie 30 dni od dnia 

wpływu do organu lub pa�stwowej jednostki organizacyjnej kompletnego i opłaconego wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje si�, �e w dniu nast�puj�cym po dniu, 

w którym upłyn�ł termin wydania interpretacji indywidualnej, została wydana interpretacja indywidualna stwierdzaj�ca 

prawidłowo�� stanowiska przedsi�biorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Przepisy 

działu II rozdziału 8a Kodeksu post�powania administracyjnego stosuje si�. 
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13. W przypadku dor�czenia interpretacji indywidualnej za pomoc� �rodków komunikacji elektronicznej interpretacj� 
indywidualn� uwa�a si� za wydan� z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 12, je�eli zawiadomienie, o którym 

mowa w art. 46 § 4 Kodeksu post�powania administracyjnego, zostało przesłane przed upływem tego terminu. 

14. Wła�ciwy do wydania interpretacji indywidualnej organ lub wła�ciwa pa�stwowa jednostka organizacyjna na 

wniosek przedsi�biorcy przekazuje mu, za pomoc� �rodków komunikacji elektronicznej, informacje o dacie wydania inter-

pretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska, nie pó�niej ni� w dniu roboczym nast�puj�cym po 

dniu wydania interpretacji indywidualnej. 

15. Wła�ciwy organ i wła�ciwa pa�stwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie podmiotowej urz�du obsługuj�cego organ albo pa�stwowej jednostki organizacyjnej, interpretacje 

indywidualne, po usuni�ciu danych identyfikuj�cych przedsi�biorc� oraz inne podmioty wskazane w tre�ci interpretacji 

indywidualnej. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia niewa�no�ci interpretacji indywidualnej wła�ciwy organ albo 

wła�ciwa pa�stwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie usuwa interpretacj� indywidualn� z Biuletynu Informacji Pu-

blicznej, z zamieszczeniem adnotacji o przyczynie usuni�cia. W przypadku zmiany interpretacji indywidualnej wła�ciwy 

organ albo wła�ciwa pa�stwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej 

zmienion� interpretacj� indywidualn�, z zamieszczeniem adnotacji o przyczynie zmiany. 

16. Do post�powa� o wydanie interpretacji indywidualnej stosuje si� przepisy Kodeksu post�powania administracyj-

nego, chyba �e odr�bne przepisy stanowi� inaczej. 

17. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z pó�n. zm.
3)

). 

Art. 35. 1. Interpretacja indywidualna nie jest wi���ca dla przedsi�biorcy, z tym �e przedsi�biorca nie mo�e by� ob-

ci��ony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował si� do uzyskanej interpreta-

cji indywidualnej ani daninami w wysoko�ci wy�szej ni� wynikaj�ce z uzyskanej interpretacji indywidualnej. 

2. Interpretacja indywidualna jest wi���ca dla organów lub pa�stwowych jednostek organizacyjnych wła�ciwych dla 

przedsi�biorcy i mo�e zosta� zmieniona wył�cznie w drodze wznowienia post�powania. Nie zmienia si� interpretacji, 

w wyniku której nast�piły nieodwracalne skutki prawne. 

3. Przepis ust. 1 stosuje si� odpowiednio w przypadku zastosowania si� przedsi�biorcy do obja�nie� prawnych lub 

utrwalonej praktyki interpretacyjnej wła�ciwego organu lub wła�ciwej pa�stwowej jednostki organizacyjnej. 

4. Przez utrwalon� praktyk� interpretacyjn�, o której mowa w ust. 3, nale�y rozumie� wyja�nienia co do zakresu 

i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowi�zek �wiadczenia przez przedsi�biorc� daniny publicznej lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominuj�ce w wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz 

takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesi�cy przed rozpocz�ciem 

okresu rozliczeniowego – interpretacjach indywidualnych. 

5. W przypadku gdy do okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4, oraz okresu 12 miesi�cy przed rozpocz�-
ciem tego okresu rozliczeniowego zastosowanie maj� wydane w odniesieniu do takiego samego zagadnienia obja�nienia 

prawne, wydane w takim samym stanie prawnym przed rozpocz�ciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, o którym 

mowa w ust. 4, pocz�wszy od dnia zamieszczenia takich obja�nie� prawnych zgodnie z art. 33 ust. 3, przez utrwalon� prak-

tyk� interpretacyjn�, o której mowa w ust. 3, nale�y rozumie� wyja�nienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, 

z których wynika obowi�zek �wiadczenia przez przedsi�biorc� daniny publicznej lub uiszczania składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wynikaj�ce z tych obja�nie� prawnych. 

Art. 36. Minister wła�ciwy do spraw gospodarki prowadzi Punkt Informacji dla Przedsi�biorcy, który umo�liwia 

w szczególno�ci załatwianie spraw zwi�zanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zako�czeniem działalno�ci gospodar-

czej oraz dost�p do informacji w tych sprawach. Szczegółowy zakres zada� oraz zasady funkcjonowania Punktu Informacji 

dla Przedsi�biorcy okre�laj� odr�bne przepisy. 

Rozdział 4 

Reglamentacja działalno�ci gospodarczej 

Art. 37. 1. Wykonywanie działalno�ci gospodarczej w dziedzinach maj�cych szczególne znaczenie ze wzgl�du na 

bezpiecze�stwo pa�stwa lub obywateli albo inny wa�ny interes publiczny wymaga uzyskania koncesji wył�cznie, gdy dzia-

łalno�� ta nie mo�e by� wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalno�ci regulowanej albo zezwo-

lenia. 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169 i 2491 

oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 398 i 650. 
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2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, zawieszenie i cofni�cie koncesji albo ograniczenie jej zakresu w stosunku 

do wniosku o udzielenie koncesji nast�puje w drodze decyzji ministra wła�ciwego ze wzgl�du na przedmiot działalno�ci 

gospodarczej wymagaj�cej uzyskania koncesji, chyba �e odr�bne przepisy stanowi� inaczej. 

3. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalno�ci gospodarczej podlegaj�cej koncesjonowaniu, 

w szczególno�ci zasady oraz tryb udzielania, zmiany, zawieszenia, cofni�cia albo ograniczenia zakresu koncesji, okre�laj� 
odr�bne przepisy. 

Art. 38. Organ koncesyjny zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urz�du obsługu-

j�cego organ, szczegółow� informacj� o wszelkich warunkach uzyskania koncesji. 

Art. 39. 1. Organ koncesyjny mo�e odmówi� udzielenia koncesji albo ograniczy� jej zakres w stosunku do wniosku 

o udzielenie koncesji albo odmówi� zmiany koncesji: 

1) w przypadku niespełnienia warunków udzielenia koncesji; 

2) ze wzgl�du na zagro�enie obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa lub obywateli; 

3) je�eli w wyniku przeprowadzonej rozprawy albo przetargu udzielono koncesji innemu przedsi�biorcy lub przedsi�-
biorcom; 

4) w przypadku gdy wydano decyzj� o stwierdzeniu niedopuszczalno�ci wykonywania praw z udziałów albo akcji 

przedsi�biorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1857), je�eli jest to w interesie publicznym; 

5) w przypadkach okre�lonych w odr�bnych przepisach. 

2. Organ koncesyjny mo�e czasowo wstrzyma� udzielanie koncesji, ze wzgl�du na przyczyny, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, ogłaszaj�c o tym w Dzienniku Urz�dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Art. 40. 1. Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalno�ci gospodarczej w zakresie: 

1) zgodno�ci wykonywanej działalno�ci z udzielon� koncesj�; 

2) przestrzegania warunków wykonywania działalno�ci gospodarczej; 

3) obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, ochrony bezpiecze�stwa lub dóbr osobistych obywateli. 

2. Osoby upowa�nione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli s� uprawnione w szczególno�ci do: 

1) wst�pu na teren nieruchomo�ci, obiektu, lokalu lub ich cz��ci, gdzie jest wykonywana działalno�� gospodarcza obj�ta 

koncesj�, w dniach i w godzinach, w których ta działalno�� jest wykonywana lub powinna by� wykonywana; 

2) ��dania ustnych lub pisemnych wyja�nie�, okazania dokumentów lub innych no�ników informacji oraz udost�pnienia 

danych maj�cych zwi�zek z przedmiotem kontroli. 

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybie� organ koncesyjny mo�e wezwa� przedsi�biorc� do ich usu-

ni�cia w wyznaczonym terminie. 

Art. 41. 1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalno�ci gospodarczej w zakresie okre�lonym 

w odr�bnych przepisach. 

2. Organy zezwalaj�ce oraz warunki wykonywania działalno�ci obj�tej zezwoleniem, w szczególno�ci zasady oraz 

tryb udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia, cofni�cia albo ograniczenia zakresu zezwolenia, okre�laj� od-

r�bne przepisy, o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej. 

Art. 42. Organ zezwalaj�cy udziela zezwolenia na wykonywanie działalno�ci gospodarczej przedsi�biorcy spełniaj�-
cemu wymagane prawem warunki uzyskania zezwolenia. 

Art. 43. 1. Je�eli odr�bne przepisy stanowi�, �e dany rodzaj działalno�ci jest działalno�ci� regulowan�, przedsi�bior-

ca mo�e wykonywa� t� działalno��, je�li spełnia warunki okre�lone tymi przepisami i po uzyskaniu wpisu do wła�ciwego 

rejestru działalno�ci regulowanej. 

2. Organ prowadz�cy rejestr działalno�ci regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsi�biorcy, po zło�eniu przez 

przedsi�biorc� do organu prowadz�cego rejestr działalno�ci regulowanej o�wiadczenia o spełnieniu warunków wymaga-

nych prawem do wykonywania tej działalno�ci. Przedsi�biorca podlegaj�cy wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalno�ci Gospodarczej mo�e zło�y� wniosek wraz z o�wiadczeniem równie� w urz�dzie gminy, wskazuj�c organ 

prowadz�cy rejestr działalno�ci regulowanej. 
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3. Organ prowadz�cy rejestr działalno�ci regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsi�biorcy do rejestru: 

1) je�eli wydano prawomocne orzeczenie zakazuj�ce przedsi�biorcy wykonywania działalno�ci gospodarczej obj�tej 

wpisem; 

2) je�eli przedsi�biorc� wykre�lono z rejestru tej działalno�ci regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadz�cy 

rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsi�biorc� działalno�ci obj�tej wpisem w okresie 3 lat poprzedzaj�-
cych zło�enie wniosku; 

3) w przypadkach okre�lonych w odr�bnych przepisach. 

4. Rejestry działalno�ci regulowanej s� jawne. Dane z rejestrów dotycz�ce firmy przedsi�biorcy oraz jego numeru 

identyfikacji podatkowej (NIP) s� udost�pniane w sieci teleinformatycznej. Organ mo�e udost�pni� w sieci teleinforma-

tycznej tak�e inne dane, z uwzgl�dnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

5. Dla przedsi�biorcy wpisanego do rejestru prowadzi si� akta rejestrowe, obejmuj�ce w szczególno�ci dokumenty 

stanowi�ce podstaw� wpisu oraz decyzje dotycz�ce wykre�lenia wpisu. 

6. Przedsi�biorca przechowuje wszystkie dokumenty niezb�dne do wykazania spełniania warunków wymaganych 

prawem do wykonywania działalno�ci regulowanej. 

7. Spełnianie przez przedsi�biorc� warunków wymaganych prawem do wykonywania działalno�ci regulowanej podle-

ga kontroli, w szczególno�ci przez organ prowadz�cy rejestr tej działalno�ci. Przepisy art. 40 stosuje si� odpowiednio. 

8. Odr�bne przepisy okre�laj� w szczególno�ci warunki wymagane prawem do wykonywania działalno�ci regulowa-

nej oraz tryb uzyskiwania wpisu do rejestru działalno�ci regulowanej i wykre�lenia z tego rejestru. 

Art. 44. 1. Koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru działalno�ci regulowanej uprawniaj� do wykonywania działal-

no�ci gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokre�lony, chyba �e odr�bne przepisy stanowi� inaczej. 

2. Je�eli przepisy reguluj�ce dan� działalno�� gospodarcz� stanowi�, �e wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakre-

su i cofanie koncesji i zezwole�, a tak�e prowadzenie rejestrów działalno�ci regulowanej nale�y do zada� organów jednos-

tek samorz�du terytorialnego, to zadania te s� wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rz�dowej. 

3. Je�eli z odr�bnych przepisów wynika, �e wykonywanie działalno�ci gospodarczej wymaga uzyskania koncesji, ze-

zwolenia albo wpisu do rejestru działalno�ci regulowanej, do działalno�ci tej przepisu art. 5 ust. 1 nie stosuje si�. 

4. Punkt Informacji dla Przedsi�biorcy udost�pnia list� rodzajów działalno�ci gospodarczej wymagaj�cych uzyskania 

koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalno�ci regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych. 

Rozdział 5 

Ograniczenia kontroli działalno�ci gospodarczej 

Art. 45. 1. Kontrola działalno�ci gospodarczej przedsi�biorców jest przeprowadzana na zasadach okre�lonych 

w niniejszej ustawie, chyba �e zasady i tryb kontroli wynikaj� z ratyfikowanych umów mi�dzynarodowych albo bezpo�red-

nio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje si� odr�bne przepisy. 

3. Zakres przedmiotowy kontroli działalno�ci gospodarczej przedsi�biorcy obj�tej kontrol� oraz organy upowa�nione 

do jej przeprowadzenia okre�laj� odr�bne przepisy, z uwzgl�dnieniem przepisów art. 40 i art. 43 ust. 7. 

Art. 46. 1. Przedsi�biorcy, który poniósł szkod� na skutek wykonania czynno�ci kontrolnych z naruszeniem przepi-

sów prawa, przysługuje odszkodowanie. 

2. Dochodzenie roszczenia, o którym mowa w ust. 1, nast�puje na zasadach i w trybie okre�lonych w odr�bnych prze-

pisach. 

3. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów ustawy lub z naruszeniem 

innych przepisów prawa w zakresie kontroli działalno�ci gospodarczej przedsi�biorcy, je�eli miały istotny wpływ na wyni-

ki kontroli, nie mog� stanowi� dowodu w post�powaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym 

dotycz�cym przedsi�biorcy. 

Art. 47. 1. Kontrole planuje si� i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobie�stwa naruszenia 

prawa w ramach wykonywania działalno�ci gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikacj� obszarów podmiotowych 

i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest najwi�ksze. Sposób przeprowadzenia analizy okre�la organ 

kontroli lub organ nadrz�dny. 
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si� do kontroli: 

1) w przypadku gdy organ kontroli powe�mie uzasadnione podejrzenie: 

a) zagro�enia �ycia lub zdrowia, 

b) popełnienia przest�pstwa lub wykroczenia, 

c) popełnienia przest�pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

d) innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowi�zku 

– w wyniku wykonywania działalno�ci gospodarczej obj�tej kontrol�; 

2) działalno�ci przedsi�biorców w zakresie obj�tym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621 i 650); 

3) w przypadku gdy jest ona niezb�dna do przeprowadzenia post�powania w celu sprawdzenia wykonania zalece� po-

kontrolnych organu lub wykonania decyzji albo postanowie� nakazuj�cych usuni�cie narusze� prawa, w zwi�zku 

z przeprowadzon� kontrol�. 

3. Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urz�du obsługuj�cego organ 

ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikaj� z przepisów powszechnie obowi�zuj�cego prawa. 

Art. 48. 1. Organ kontroli zawiadamia przedsi�biorc� o zamiarze wszcz�cia kontroli. 

2. Kontrol� wszczyna si� nie wcze�niej ni� po upływie 7 dni i nie pó�niej ni� przed upływem 30 dni od dnia dor�cze-

nia zawiadomienia o zamiarze wszcz�cia kontroli. Je�eli kontrola nie zostanie wszcz�ta w terminie 30 dni od dnia dor�cze-

nia zawiadomienia, wszcz�cie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

3. Zawiadomienie o zamiarze wszcz�cia kontroli zawiera: 

1) oznaczenie organu; 

2) dat� i miejsce wystawienia; 

3) oznaczenie przedsi�biorcy; 

4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 

5) imi�, nazwisko oraz podpis osoby udzielaj�cej upowa�nienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji. 

4. Na wniosek przedsi�biorcy kontrola mo�e by� wszcz�ta przed upływem 7 dni od dnia dor�czenia zawiadomienia. 

5. Czynno�ci kontrolne zwi�zane z pobieraniem próbek i dokonywaniem ogl�dzin, w tym pojazdów, lub dokonywa-

niem pomiarów mog� by� wykonywane przed upływem terminu 7 dni, o którym mowa w ust. 2. 

6. Czynno�ci wykonywane w trybie, o którym mowa w ust. 5, zwi�zane z pobieraniem próbek i dokonywaniem ogl�-
dzin nie mog� przekracza� jednego dnia roboczego, natomiast czynno�ci zwi�zane z dokonywaniem pomiarów nie mog� 
przekracza� kolejnych 24 godzin liczonych od chwili rozpocz�cia tych czynno�ci. 

7. Ogl�dziny dokonywane w trybie, o którym mowa w ust. 5, nie mog� dotyczy� tre�ci dokumentów. 

8. Z czynno�ci kontrolnych wykonywanych w trybie, o którym mowa w ust. 5, sporz�dza si� protokół. 

9. W przypadku podejmowania czynno�ci kontrolnych, o których mowa w ust. 5, zawiadomienie o zamiarze wszcz�-
cia kontroli mo�e by� dor�czone przedsi�biorcy albo osobie przez niego upowa�nionej, a w razie nieobecno�ci przedsi�-
biorcy lub osoby przez niego upowa�nionej, zawiadomienie mo�e by� dor�czone zarz�dzaj�cemu w imieniu przedsi�bior-

cy zakładem lub inn� wyodr�bnion� cz��ci� przedsi�biorstwa lub kierownikowi wyodr�bnionej komórki organizacyjnej 

przedsi�biorstwa. Przepisy art. 49 ust. 1 i 10 stosuje si� odpowiednio. 

10. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszcz�cia kontroli umieszcza si� w protokole kontroli. 

11. Zawiadomienia o zamiarze wszcz�cia kontroli nie dokonuje si�, w przypadku gdy: 

1) kontrola ma zosta� przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy mi�dzynarodowej albo bezpo�rednio stoso-

wanych przepisów prawa Unii Europejskiej; 

2) przeprowadzenie kontroli jest niezb�dne dla przeciwdziałania popełnieniu przest�pstwa lub wykroczenia, przeciw-

działania popełnieniu przest�pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego po-

pełnienia; 
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3) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania 

i kontrolowania jako�ci paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 i 650); 

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo�rednim zagro�eniem �ycia, zdrowia lub �rodowiska; 

5) kontrola jest prowadzona w toku post�powania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 650); 

6) przeprowadzenie kontroli jest niezb�dne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 44b ust. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, 1458 i 2439 oraz z 2018 r. 

poz. 650); 

7) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-

tyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z pó�n. zm.
4)

); 

8) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony �rodowiska 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1688, z 2017 r. poz. 1566 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 88 i 650) w zakresie poziomów pól 

elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej; 

9) przedsi�biorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub dor�czanie pism na podane adresy było bezsku-

teczne lub utrudnione; 

10) kontrola dotyczy przypadków okre�lonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; 

11) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 650). 

Art. 49. 1. Czynno�ci kontrolne mog� by� wykonywane przez pracowników organu kontroli po okazaniu przedsi�-
biorcy albo osobie przez niego upowa�nionej legitymacji słu�bowej upowa�niaj�cej do wykonywania takich czynno�ci 

oraz po dor�czeniu upowa�nienia do przeprowadzenia kontroli, chyba �e odr�bne przepisy przewiduj� mo�liwo�� podj�cia 

kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upowa�nienie dor�cza si� przedsi�biorcy albo osobie przez niego 

upowa�nionej w terminie okre�lonym w tych przepisach, lecz nie pó�niej ni� w terminie 3 dni roboczych od dnia wszcz�-
cia kontroli. 

2. Podj�cie czynno�ci kontrolnych po okazaniu legitymacji słu�bowej, na podstawie odr�bnych przepisów, mo�e do-

tyczy� jedynie przypadków, gdy czynno�ci kontrolne s� niezb�dne dla przeciwdziałania popełnieniu przest�pstwa lub wy-

kroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przest�pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowo-

dów jego popełnienia, a tak�e gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo�rednim zagro�eniem �ycia, zdrowia 

lub �rodowiska. 

3. W przypadku podj�cia czynno�ci kontrolnych, o których mowa w ust. 2, osoba podejmuj�ca kontrol�, po okazaniu 

legitymacji słu�bowej i przed podj�ciem pierwszej czynno�ci kontrolnej, informuje przedsi�biorc� lub osob�, wobec której 

podj�to czynno�ci kontrolne, o przysługuj�cych im prawach oraz obowi�zkach w trakcie kontroli. 

4. Czynno�ci kontrolne mog� by� wykonywane przez osoby nieb�d�ce pracownikami organu kontroli, je�eli odr�bne 

przepisy przewiduj� tak� mo�liwo��. 

5. Do pracowników organu kontroli oraz osób, o których mowa w ust. 4, stosuje si� przepisy Kodeksu post�powania 

administracyjnego dotycz�ce wył�czenia pracownika, chyba �e odr�bne przepisy stanowi� inaczej. 

6. Zmiana osób upowa�nionych do przeprowadzenia kontroli, zakresu przedmiotowego kontroli oraz miejsca wyko-

nywania czynno�ci kontrolnych wymaga ka�dorazowo wydania odr�bnego upowa�nienia. Zmiany te nie mog� prowadzi� 
do wydłu�enia przewidywanego wcze�niej terminu zako�czenia kontroli. 

7. Upowa�nienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególno�ci: 

1) wskazanie podstawy prawnej; 

2) oznaczenie organu kontroli; 

3) dat� i miejsce wystawienia; 

4) imi� i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji 

słu�bowej; 

                                                           
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 791, 1089, 1387 i 1566 oraz z 2018 r. 

poz. 9, 138, 317 i 650. 
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5) oznaczenie przedsi�biorcy obj�tego kontrol�; 

6) okre�lenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7) wskazanie daty rozpocz�cia i przewidywanego terminu zako�czenia kontroli; 

8) imi�, nazwisko oraz podpis osoby udzielaj�cej upowa�nienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; 

9) pouczenie o prawach i obowi�zkach przedsi�biorcy. 

8. Dokument, który nie spełnia wymaga�, o których mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kon-

troli. 

9. Zakres kontroli nie mo�e wykracza� poza zakres wskazany w upowa�nieniu. 

10. W przypadku nieobecno�ci przedsi�biorcy lub osoby przez niego upowa�nionej czynno�ci kontrolne mog� by� 
wszcz�te po okazaniu legitymacji słu�bowej pracownikowi przedsi�biorcy lub osobie zatrudnionej u przedsi�biorcy 

w ramach innego stosunku prawnego, którzy mog� by� uznani za osob�, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650), lub w obecno�ci przywo-

łanego �wiadka, którym powinien by� funkcjonariusz publiczny, nieb�d�cy jednak pracownikiem organu przeprowadzaj�-
cego kontrol�. 

Art. 50. 1. Czynno�ci kontrolne wykonuje si� w obecno�ci przedsi�biorcy lub osoby przez niego upowa�nionej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si�, w przypadkach gdy: 

1) ratyfikowane umowy mi�dzynarodowe albo bezpo�rednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej stanowi� ina-

czej; 

2) przeprowadzenie kontroli jest niezb�dne dla przeciwdziałania popełnieniu przest�pstwa lub wykroczenia, przeciw-

działania popełnieniu przest�pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego po-

pełnienia; 

3) kontrola jest prowadzona w toku post�powania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo�rednim zagro�eniem �ycia, zdrowia lub �rodowiska. 

3. Przedsi�biorca wskazuje na pi�mie osob� upowa�nion�, o której mowa w ust. 1, w szczególno�ci w czasie swojej 

nieobecno�ci. 

4. Do czasu trwania kontroli, o którym mowa w art. 55 ust. 1, nie wlicza si� czasu nieobecno�ci przedsi�biorcy lub 

osoby przez niego upowa�nionej, je�eli stanowi to przeszkod� w wykonaniu czynno�ci kontrolnych. 

5. W przypadku nieobecno�ci przedsi�biorcy lub osoby przez niego upowa�nionej albo niewykonania przez przedsi�-
biorc� obowi�zku, o którym mowa w ust. 3, czynno�ci kontrolne mog� by� wykonywane w obecno�ci innego pracownika 

przedsi�biorcy lub osoby zatrudnionej u przedsi�biorcy w ramach innego stosunku prawnego, którzy mog� by� uznani za 

osob�, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub w obecno�ci przywołanego 

�wiadka, którym powinien by� funkcjonariusz publiczny, nieb�d�cy jednak pracownikiem organu przeprowadzaj�cego 

kontrol�. 

Art. 51. 1. Kontrol� przeprowadza si� w siedzibie przedsi�biorcy lub w miejscu wykonywania działalno�ci gospodar-

czej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalno�ci gospodarczej przez przedsi�biorc�. 

2. Za zgod� lub na wniosek przedsi�biorcy kontrol� przeprowadza si� w miejscu przechowywania dokumentacji, 

w tym ksi�g podatkowych, innym ni� siedziba lub miejsce wykonywania działalno�ci gospodarczej, je�eli mo�e to uspraw-

ni� prowadzenie kontroli. 

3. Za zgod� przedsi�biorcy kontrola lub poszczególne czynno�ci kontrolne mog� by� przeprowadzane równie� 
w siedzibie organu kontroli, je�eli mo�e to usprawni� prowadzenie kontroli. 

4. Dokumenty oraz informacje zebrane w toku czynno�ci wykonywanych przez organ kontroli z naruszeniem przepi-

sów ust. 2 i 3 nie stanowi� dowodu w post�powaniu kontrolnym. 

Art. 52. Czynno�ci kontrolne wykonuje si� w sposób sprawny i mo�liwie niezakłócaj�cy funkcjonowania przedsi�-
biorcy. W przypadku gdy przedsi�biorca wska�e na pi�mie, �e wykonywane czynno�ci zakłócaj� w sposób istotny działal-

no�� gospodarcz� przedsi�biorcy, konieczno�� podj�cia takich czynno�ci uzasadnia si� w protokole kontroli. 
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Art. 53. Ustalenia kontroli zamieszcza si� w protokole kontroli. 

Art. 54. 1. Nie mo�na równocze�nie podejmowa� i prowadzi� wi�cej ni� jednej kontroli działalno�ci przedsi�biorcy, 

z wył�czeniem przypadków, gdy: 

1) ratyfikowane umowy mi�dzynarodowe albo bezpo�rednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej stanowi� ina-

czej; 

2) przeprowadzenie kontroli jest niezb�dne dla przeciwdziałania popełnieniu przest�pstwa lub wykroczenia, przeciw-

działania popełnieniu przest�pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego po-

pełnienia; 

3) przedsi�biorca wyraził zgod� na równoczesne podj�cie i prowadzenie wi�cej ni� jednej kontroli; 

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo�rednim zagro�eniem �ycia, zdrowia lub �rodowiska; 

5) kontrola jest prowadzona w toku post�powania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

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

tyczne; 

7) kontrola dotyczy zasadno�ci dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu; 

8) przeprowadzenie kontroli jest realizacj� obowi�zków wynikaj�cych z przepisów prawa Unii Europejskiej o ochronie 

konkurencji lub przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej; 

9) kontrola dotyczy zasadno�ci dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie oso-

bom fizycznym niektórych wydatków zwi�zanych z budownictwem mieszkaniowym; 

10) kontrola dotyczy zasadno�ci dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie oso-

bom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w zwi�zku z budow� pierwszego własnego mieszkania; 

11) prowadzona kontrola jest kontrol� ameryka�skich rachunków raportowanych uregulowan� w ustawie z dnia 

9 pa�dziernika 2015 r. o wykonywaniu Umowy mi�dzy Rz�dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz�dem Stanów Zjedno-

czonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania mi�dzynarodowych obowi�zków podatkowych oraz wdro�enia 

ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858). 

2. Je�eli przedsi�biorca wykonuje działalno�� gospodarcz� w wi�cej ni� jednym zakładzie lub innej wyodr�bnionej 

cz��ci przedsi�biorstwa, przepis ust. 1 stosuje si� do zakładu lub cz��ci przedsi�biorstwa. 

3. W zakładzie lub cz��ci przedsi�biorstwa, w której przeprowadzana jest kontrola, dopuszczalne jest równoczesne 

wykonanie czynno�ci kontrolnych niezb�dnych do zako�czenia innej kontroli u tego przedsi�biorcy. 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje si� do kontroli działalno�ci gospodarczej mikroprzedsi�biorców oraz małych przedsi�-
biorców. 

5. Je�eli działalno�� gospodarcza przedsi�biorcy jest ju� obj�ta kontrol� innego organu, organ kontroli odst�pi od 

podj�cia czynno�ci kontrolnych oraz mo�e ustali� z przedsi�biorc� inny termin przeprowadzenia kontroli. 

Art. 55. 1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsi�biorcy w jednym roku kalendarzowym nie mo-

�e przekracza� w odniesieniu do: 

1) mikroprzedsi�biorców – 12 dni roboczych; 

2) małych przedsi�biorców – 18 dni roboczych; 

3) �rednich przedsi�biorców – 24 dni roboczych; 

4) pozostałych przedsi�biorców – 48 dni roboczych. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si�, je�eli: 

1) ratyfikowane umowy mi�dzynarodowe albo bezpo�rednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej stanowi� ina-

czej; 

2) przeprowadzenie kontroli jest niezb�dne dla przeciwdziałania popełnieniu przest�pstwa lub wykroczenia, przeciw-

działania popełnieniu przest�pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego po-

pełnienia; 

3) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo�rednim zagro�eniem �ycia, zdrowia lub �rodowiska; 
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4) kontrola jest prowadzona w toku post�powania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

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

tyczne; 

6) kontrola dotyczy zasadno�ci dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu; 

7) przeprowadzenie kontroli jest realizacj� obowi�zków wynikaj�cych z przepisów prawa Unii Europejskiej o ochronie 

konkurencji lub przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej; 

8) kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odr�bnych przepisów wła�ciwy organ wydał decyzj� o uznaniu prawi-

dłowo�ci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej mi�dzy podmiotami powi�zanymi – w zakresie 

zwi�zanym z wykonaniem tej decyzji; 

9) kontrola dotyczy zasadno�ci dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie oso-

bom fizycznym niektórych wydatków zwi�zanych z budownictwem mieszkaniowym; 

10) kontrola dotyczy zasadno�ci dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie oso-

bom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w zwi�zku z budow� pierwszego własnego mieszkania; 

11) kontrola jest kontrol� ameryka�skich rachunków raportowanych uregulowan� w ustawie z dnia 9 pa�dziernika 2015 r. 

o wykonywaniu Umowy mi�dzy Rz�dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz�dem Stanów Zjednoczonych Ameryki 

w sprawie poprawy wypełniania mi�dzynarodowych obowi�zków podatkowych oraz wdro�enia ustawodawstwa 

FATCA. 

3. Przedłu�enie czasu trwania kontroli jest mo�liwe jedynie z przyczyn niezale�nych od organu kontroli i wymaga 

uzasadnienia na pi�mie. Uzasadnienie dor�cza si� przedsi�biorcy. Przedłu�enie czasu trwania kontroli nie mo�e narusza� 
terminów, o których mowa w ust. 1. 

4. Przedłu�enie czasu trwania kontroli mo�liwe jest tak�e, je�eli w toku kontroli zostanie ujawnione zani�enie zobo-

wi�zania podatkowego w wysoko�ci przekraczaj�cej równowarto�� 10% kwoty zadeklarowanego zobowi�zania podatko-

wego, jednak nie ni�szej ni� 500 złotych, lub zawy�enie straty w wysoko�ci przekraczaj�cej równowarto�� 50% kwoty 

zadeklarowanej straty, jednak nie ni�szej ni� 2500 złotych, albo w przypadku ujawnienia faktu niezło�enia deklaracji po-

mimo takiego obowi�zku. 

5. Organ kontroli zawiadamia przedsi�biorc� o ujawnionych okoliczno�ciach, o których mowa w ust. 4, jednocze�nie 

wskazuj�c zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłu�enia czasu trwania kontroli dor�cza si� 
przedsi�biorcy. 

6. Czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 4, nie mo�e spowodowa� przekroczenia odpowiednio dwukrotno�ci 

czasu okre�lonego w ust. 1. 

7. Je�eli wyniki kontroli wykazały ra��ce naruszenie przepisów prawa przez przedsi�biorc�, mo�na przeprowadzi� 
powtórn� kontrol� w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie mo�e 

przekracza� 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza si� do czasu, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 56. 1. Organ kontroli mo�e, po pisemnym zawiadomieniu przedsi�biorcy, przerwa� kontrol� na czas niezb�dny 

do przeprowadzenia bada� próbki produktu lub próbki kontrolnej, je�eli jedyn� czynno�ci� kontroln� po otrzymaniu wyni-

ku badania próbki b�dzie sporz�dzenie protokołu kontroli. Czasu przerwy nie wlicza si� do czasu, o którym mowa 

w art. 55 ust. 1, o ile podczas przerwy przedsi�biorca miał mo�liwo�� wykonywania działalno�ci gospodarczej oraz miał 

nieograniczony dost�p do prowadzonej przez siebie dokumentacji i posiadanych rzeczy, z wyj�tkiem zabezpieczonej 

w celu kontroli próbki. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dor�czenie przedsi�biorcy protokołu kontroli nie wymaga ponownego 

wszcz�cia kontroli, a dnia, w którym dor�czono przedsi�biorcy protokół kontroli, nie wlicza si� do czasu trwania kontroli. 

Dopuszcza si� dor�czenie protokołu kontroli w trakcie trwania kontroli innego organu. 

3. Uzasadnienie czasu trwania przerwy dor�cza si� przedsi�biorcy. 

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

inny organ kontroli. 

Art. 57. 1. Przedsi�biorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie ksi��k� kontroli oraz upowa�nienia i protokoły 

kontroli. 
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2. Ksi��ka kontroli zawiera wpisy obejmuj�ce: 

1) oznaczenie organu kontroli; 

2) oznaczenie upowa�nienia do kontroli; 

3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli; 

4) daty podj�cia i zako�czenia kontroli. 

3. Przedsi�biorca prowadzi ksi��k� kontroli w postaci: 

1) papierowej, w tym równie� w formie zbioru dokumentów, lub 

2) elektronicznej. 

4. Wpisów w ksi��ce kontroli prowadzonej w postaci: 

1) papierowej – dokonuje kontroluj�cy; 

2) elektronicznej – dokonuje przedsi�biorca. 

5. Domniemywa si�, �e dane zawarte w ksi��ce kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej znajduj� potwierdzenie 

w dokumentach przechowywanych przez przedsi�biorc�. 

6. W przypadku wszcz�cia kontroli przedsi�biorca niezwłocznie okazuje kontroluj�cemu ksi��k� kontroli. 

7. Okazanie ksi��ki kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej nast�puje przez zapewnienie dost�pu przy u�yciu 

urz�dzenia pozwalaj�cego na zapoznanie si� z jej tre�ci� albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym 

prowadzona jest ksi��ka kontroli, po�wiadczonych przez przedsi�biorc� za zgodno�� z wpisem w ksi��ce kontroli. 

8. Przedsi�biorca nie okazuje ksi��ki kontroli, je�eli jej okazanie jest niemo�liwe ze wzgl�du na udost�pnienie jej  

innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsi�biorca okazuje ksi��k� kontroli w siedzibie organu kontroli 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej ksi��ki przez inny organ kontroli. 

Art. 58. 1. Organ kontroli nie przeprowadza kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczy� przedmiotu kontroli obj�te-

go uprzednio zako�czon� kontrol� przeprowadzon� przez ten sam organ. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si� w przypadku, gdy: 

1) kontrola ma dotyczy� okresu nieobj�tego uprzednio zako�czon� kontrol�; 

2) ponowna kontrola ma na celu przeciwdziałanie zagro�eniu �ycia lub zdrowia; 

3) ponowna kontrola jest niezb�dna do przeprowadzenia post�powania w sprawie stwierdzenia niewa�no�ci, stwierdze-

nia wyga�ni�cia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia post�powania w sprawie zako�czonej de-

cyzj� ostateczn�; 

4) ponowna kontrola jest niezb�dna do przeprowadzenia post�powania w zwi�zku z uchyleniem lub stwierdzeniem nie-

wa�no�ci decyzji przez s�d administracyjny; 

5) ponowna kontrola jest niezb�dna do przeprowadzenia post�powania w celu sprawdzenia wykonania zalece� pokon-

trolnych organu lub wykonania decyzji lub postanowie� nakazuj�cych usuni�cie narusze� prawa, w zwi�zku z prze-

prowadzon� kontrol�; 

6) ponowna kontrola jest niezb�dna do przeprowadzenia post�powania zwi�zanego ze zło�eniem korekty rozliczenia 

obj�tego uprzednio zako�czon� kontrol�; 

7) organ kontroli powe�mie uzasadnione podejrzenie, �e uprzednio zako�czona kontrola została przeprowadzona 

z naruszeniem prawa maj�cym wpływ na wynik kontroli lub dowody, na których podstawie ustalono istotne dla spra-

wy okoliczno�ci faktyczne, okazały si� fałszywe lub protokół kontroli został sporz�dzony w wyniku przest�pstwa; 

8) po sporz�dzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczno�ci fak-

tyczne lub nowe dowody nieznane organowi administracji lub pa�stwowej jednostce organizacyjnej w chwili prze-

prowadzenia kontroli, w tym wskazuj�ce na wyst�pienie nadu�ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 

i 650); 

9) przedsi�biorca prowadzi działalno�� w zakresie obj�tym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 

21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. 
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Art. 59. 1. Przedsi�biorca mo�e wnie�� sprzeciw wobec podj�cia i wykonywania przez organ kontroli czynno�ci 

z naruszeniem przepisów art. 48, art. 49, art. 50 ust. 1 i 5, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58. Sprze-

ciw wymaga uzasadnienia. 

2. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, w przypadku gdy organ przeprowadza kontrol�, powołuj�c si� na 

przepisy art. 48 ust. 11 pkt 2, art. 50 ust. 2 pkt 2, art. 54 ust. 1 pkt 2, art. 55 ust. 2 pkt 2 oraz art. 62. 

3. Sprzeciw przedsi�biorca wnosi na pi�mie do organu kontroli, którego czynno�ci sprzeciw dotyczy. O wniesieniu 

sprzeciwu przedsi�biorca zawiadamia na pi�mie kontroluj�cego. 

4. Sprzeciw wnosi si� w terminie 3 dni roboczych od dnia wszcz�cia kontroli przez organ kontroli lub wyst�pienia 

przesłanki do wniesienia sprzeciwu. 

5. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie: 

1) czynno�ci kontrolnych przez organ kontroli, którego czynno�ci sprzeciw dotyczy – z chwil� dor�czenia kontroluj�ce-

mu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu; 

2) biegu czasu trwania kontroli – od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia zako�czenia post�powania wywołanego jego 

wniesieniem. 

6. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli mo�e, w drodze postanowienia, dokona� zabezpieczenia dowo-

dów maj�cych zwi�zek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpieczeniu podlegaj� 
dokumenty, informacje, próbki wyrobów oraz inne no�niki informacji, je�eli stanowi� lub mog� stanowi� dowód w toku 

kontroli. 

7. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu rozpatruje sprzeciw oraz wydaje posta-

nowienie o: 

1) odst�pieniu od czynno�ci kontrolnych; 

2) kontynuowaniu czynno�ci kontrolnych. 

8. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 7, jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez 

organ wła�ciwy postanowienia o odst�pieniu od czynno�ci kontrolnych. 

9. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, przedsi�biorcy przysługuje za�alenie w terminie 3 dni od dnia 

dor�czenia postanowienia. Wła�ciwy organ rozpatruje za�alenie w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia oraz wydaje 

postanowienie o: 

1) utrzymaniu w mocy zaskar�onego postanowienia; 

2) uchyleniu zaskar�onego postanowienia i odst�pieniu od czynno�ci kontrolnych. 

10. Nierozpatrzenie za�alenia w terminie, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczne w skutkach z wydaniem posta-

nowienia o uchyleniu zaskar�onego postanowienia i odst�pieniu od czynno�ci kontrolnych. 

11. Organ kontroli mo�e kontynuowa� czynno�ci kontrolne z dniem, w którym postanowienie, o którym mowa 

w ust. 7 pkt 2, stało si� ostateczne, a w przypadku wniesienia przez przedsi�biorc� za�alenia – z dniem, w którym posta-

nowienie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, zostało dor�czone przedsi�biorcy. 

12. Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, wygasa w dniu nast�puj�cym po dniu dor�czenia przedsi�biorcy posta-

nowienia, o którym mowa w ust. 7, a w przypadku, o którym mowa w ust. 8, w dniu nast�puj�cym po dniu upływu terminu 

do rozpatrzenia sprzeciwu. 

13. W przypadku wniesienia przez przedsi�biorc� za�alenia, postanowienie, o którym mowa w ust. 6, wygasa w dniu 

nast�puj�cym po dniu dor�czenia przedsi�biorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, a w przypadku, 

o którym mowa w ust. 10, w dniu nast�puj�cym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia za�alenia. 

14. W razie przewlekło�ci czynno�ci kontrolnych, po wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, przed-

si�biorca mo�e wnie�� do s�du administracyjnego skarg� na przewlekłe prowadzenie kontroli. Wniesienie skargi nie po-

woduje wstrzymania czynno�ci kontrolnych. 

15. Do skargi, o której mowa w ust. 14, stosuje si� odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 

o post�powaniu przed s�dami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451 oraz z 2018 r. poz. 650) doty-

cz�ce skargi na przewlekłe prowadzenie post�powania. 

16. Do post�powa�, o których mowa w ust. 6, 7 i 9, w zakresie nieuregulowanym stosuje si� przepisy Kodeksu post�-
powania administracyjnego. 
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Art. 60. 1. W razie powzi�cia wiadomo�ci o wykonywaniu działalno�ci gospodarczej niezgodnie z przepisami usta-

wy, a tak�e w razie stwierdzenia zagro�enia �ycia lub zdrowia, niebezpiecze�stwa powstania szkód maj�tkowych w znacz-

nych rozmiarach lub bezpo�redniego zagro�enia �rodowiska w wyniku wykonywania tej działalno�ci, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia wła�ciwe organy. 

2. Zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiaj� wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podj�tych czynno�-
ciach. 

3. W przypadku braku mo�liwo�ci zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mo�e 

nakaza�, w drodze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalno�ci gospodarczej na czas niezb�dny, nie dłu�szy ni� 3 dni. 

4. Decyzja nakazuj�ca wstrzymanie wykonywania działalno�ci gospodarczej w razie stwierdzenia zagro�enia �ycia 

lub zdrowia, niebezpiecze�stwa powstania szkód maj�tkowych w znacznych rozmiarach lub bezpo�redniego zagro�enia 

�rodowiska w wyniku wykonywania tej działalno�ci podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Art. 61. Przepisów art. 54 i art. 55 nie stosuje si�: 

1) do działalno�ci przedsi�biorców w zakresie obj�tym: 

a) nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, 

b) nadzorem sanitarnym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1261 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) i ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze�stwie 

�ywno�ci i �ywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60), w zakresie dotycz�cym bezpiecze�stwa �ywno�ci; 

2) w odniesieniu do kontroli �wiadczeniodawców przeprowadzanej przez podmiot zobowi�zany do finansowania �wiad-

cze� opieki zdrowotnej ze �rodków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z pó�n, zm.
5)

); 

3) do próby technicznej, o której mowa w art. 29d ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post�powania w sytuacjach zagro�enia bezpiecze�stwa paliwowego pa�-
stwa i zakłóce� na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 i 1387 oraz z 2018 r. poz. 650). 

Art. 62. 1. Przepisów art. 48–51, art. 54, art. 55 i art. 57 nie stosuje si� do działalno�ci gospodarczej przedsi�biorców 

w zakresie: 

1) obj�tym kontrol� zwi�zan� z obejmowaniem towarów procedur� celn� i powrotnym wywozem dokonywan� 
w urz�dzie celno-skarbowym albo miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, na podstawie przepisów 

celnych, albo graniczn� kontrol� fitosanitarn� dokonywan� na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 

o ochronie ro�lin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138); 

2) obj�tym kontrol� przemieszczaj�cych si� �rodków transportu, osób z nich korzystaj�cych oraz towarów nimi przewo-

�onych, na podstawie: 

a) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o �egludze �ródl�dowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128), 

b) ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 

138 i 650), 

c) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650), 

d) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. 

poz. 650), 

e) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ro�lin, 

f) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 i 650); 

3) obejmuj�cym zakup produktów lub usług sprawdzaj�cym rzetelno�� usługi, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 i 2056 oraz z 2018 r. poz. 650); 

4) obejmuj�cym sprzeda� dokonywan� poza punktem stałej lokalizacji (sprzeda� obwo�na i obno�na na targowiskach 

w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1785, 2141, 2372 i 2432 oraz z 2018 r. poz. 650). 

                                                           
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. 

poz. 107, 138 i 650. 
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2. Przepisów art. 48, art. 49, art. 51, art. 54, art. 55 i art. 57 nie stosuje si� do działalno�ci gospodarczej przedsi�bior-

ców w zakresie obj�tym nadzorem weterynaryjnym na podstawie: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 36, 50 i 650); 

2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz�t (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 oraz z 2018 r. poz. 650); 

3) ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 970 oraz z 2018 r. 

poz. 650); 

5) ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2015 r. poz. 519 oraz z 2018 r. 

poz. 650); 

6) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz�t oraz zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz�t (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650); 

7) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz�cego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242 i 471 oraz 

z 2018 r. poz. 650); 

8) ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453 oraz z 2018 r. poz. 650); 

9) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierz�t wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych 

(Dz. U. poz. 266 oraz z 2017 r. poz. 60). 

Art. 63. 1. Przepisów art. 48, art. 51, art. 54 i art. 55 nie stosuje si� do kontroli: 

1) działalno�ci leczniczej, prowadzonej przez organ prowadz�cy rejestr, wojewod� i podmiot tworz�cy w zakresie zada� 
okre�lonych w przepisach o działalno�ci leczniczej; 

2) prowadzonej przez organy nadzoru górniczego na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego; 

3) przedsi�biorcy prowadz�cego działalno�� w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin obj�-
tych własno�ci� górnicz� lub podmiotu wykonuj�cego w zakresie swojej działalno�ci zawodowej powierzone mu 

przez tego przedsi�biorc� czynno�ci w ruchu zakładu górniczego albo zakładu wykonuj�cego roboty geologiczne, 

prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony �rodowiska; 

4) działalno�ci w zakresie zbierania, przetwarzania zu�ytego sprz�tu, recyklingu lub innych ni� recykling procesów 

odzysku odpadów powstałych ze zu�ytego sprz�tu, prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony �rodowiska, mar-

szałka województwa oraz starost� w zwi�zku z kontrol� przestrzegania przepisów dotycz�cych gospodarowania zu�y-

tym sprz�tem. 

2. Przepisów art. 48, art. 49, art. 51 i art. 53–55 nie stosuje si� do kontroli działalno�ci leczniczej prowadzonej przez 

ministra wła�ciwego do spraw zdrowia. 

Art. 64. 1. Przepisów art. 48, art. 54 ust. 1 i art. 55 ust. 1 nie stosuje si� do kontroli prowadzonej w toku post�powa-

nia wszcz�tego na wniosek przedsi�biorcy we własnej sprawie oraz kontroli prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno�ci finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433). 

2. Przepis ust. 1 stosuje si� odpowiednio tak�e do kontroli prowadzonych w wyniku zawiadomienia, wezwania, zgło-

szenia lub innej podobnej czynno�ci dokonanej przez przedsi�biorc� we własnej sprawie. 

Art. 65. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje si� do kontroli: 

1) prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 i 935); 

2) celno-skarbowej prowadzonej w trybie okre�lonym w dziale V rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 

o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Rozdział 6 

Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego  

oraz oceny ich funkcjonowania 

Art. 66. 1. Przed rozpocz�ciem prac nad opracowaniem projektu aktu normatywnego okre�laj�cego zasady podej-

mowania, wykonywania lub zako�czenia działalno�ci gospodarczej dokonuje si�: 

1) analizy mo�liwo�ci osi�gni�cia celu tego aktu normatywnego za pomoc� innych �rodków; 

2) oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, w tym oceny wpływu na mikroprzedsi�biorców, małych 

i �rednich przedsi�biorców oraz analizy zgodno�ci projektowanych regulacji z przepisami ustawy. 
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2. Wyniki oceny i analiz, o których mowa w ust. 1, zamieszcza si� w uzasadnieniu do projektu aktu normatywnego 

lub w ocenie skutków regulacji, stanowi�cej odr�bn� cz��� uzasadnienia projektu aktu normatywnego. 

Art. 67. Opracowuj�c projekt aktu normatywnego okre�laj�cego zasady podejmowania, wykonywania lub zako�cze-

nia działalno�ci gospodarczej, nale�y kierowa� si� zasadami proporcjonalno�ci i adekwatno�ci, a w szczególno�ci: 

1) d��y� do nienakładania nowych obowi�zków administracyjnych, a je�eli nie jest to mo�liwe, d��y� do ich nakładania 

jedynie w stopniu koniecznym do osi�gni�cia ich celów; 

2) d��y� do ograniczenia obowi�zków informacyjnych, zwłaszcza gdy wymagane informacje s� przekazywane przez 

obowi�zanych organom władzy publicznej na podstawie obowi�zuj�cych przepisów; 

3) d��y� do umo�liwienia realizacji obowi�zków informacyjnych w postaci elektronicznej; 

4) implementuj�c prawo Unii Europejskiej i prawo mi�dzynarodowe, d��y� do nakładania wył�cznie obowi�zków ad-

ministracyjnych niezb�dnych do osi�gni�cia celów implementowanych przepisów. 

Art. 68. W przypadku stwierdzenia wpływu projektu aktu normatywnego na mikroprzedsi�biorców, małych i �red-

nich przedsi�biorców, przy opracowaniu projektu aktu normatywnego d��y si� do proporcjonalnego ograniczania obo-

wi�zków administracyjnych wobec tych przedsi�biorców albo uzasadnia brak mo�liwo�ci zastosowania takich ogranicze�. 

Art. 69. 1. Je�eli w zwi�zku ze stosowaniem aktu normatywnego okre�laj�cego zasady podejmowania, wykonywania 

lub zako�czenia działalno�ci gospodarczej ujawni� si� istotne rozbie�no�ci w wykładni prawa lub znaczne ryzyko, �e ten 

akt normatywny powoduje istotne negatywne skutki gospodarcze lub społeczne, Rzecznik Małych i �rednich Przedsi�bior-

ców mo�e skierowa� do wła�ciwego ministra lub organu upowa�nionego ustawowo do opracowywania i wnoszenia do 

rozpatrzenia przez Rad� Ministrów projektów aktów normatywnych wniosek o przygotowanie oceny funkcjonowania tego 

aktu normatywnego lub jego cz��ci, wraz z uzasadnieniem. 

2. Organ, do którego Rzecznik Małych i �rednich Przedsi�biorców skierował wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

przygotowuje ocen� funkcjonowania wła�ciwego aktu normatywnego lub jego cz��ci albo uzasadnia niecelowo�� przygo-

towania takiej oceny. 

Art. 70. Ministrowie kieruj�cy działami administracji rz�dowej dokonuj�, w zakresie swojej wła�ciwo�ci, bie��cego 

przegl�du funkcjonowania aktów normatywnych okre�laj�cych zasady podejmowania, wykonywania lub zako�czenia dzia-

łalno�ci gospodarczej, kieruj�c si� w szczególno�ci zasadami okre�lonymi w art. 67, oraz przedkładaj� Radzie Ministrów 

corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacj� o działaniach podj�tych w poprzednim roku kalendarzowym 

w wyniku dokonania tego przegl�du. 

Art. 71. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje si� do wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, 

o której mowa w art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. 

poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946). 

Rozdział 7 

Przepis ko�cowy 

Art. 72. Ustawa wchodzi w �ycie w terminie i na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzaj�ce ustaw� – Prawo przedsi�biorców oraz inne ustawy dotycz�ce działalno�ci gospodarczej (Dz. U. poz. 650). 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 


