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Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 13 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiadajà w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie si´,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugotermi-

nowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna-

czony udzielone w zwiàzku z okolicznoÊcià,
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14
lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z póên. zm.3)),

d) zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna-
czony udzielone, przybywajàcemu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej lub przeby-

wajàcemu na tym terytorium w celu po∏à-
czenia z rodzinà, cz∏onkowi rodziny w rozu-
mieniu art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób,
o których mowa w lit. a, b, e i f,

e) status uchodêcy,
f) ochron´ uzupe∏niajàcà,

g) zgod´ na pobyt tolerowany,
h) zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna-

czony i pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim,
zawartym z obywatelem polskim zamiesz-
ka∏ym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

i) wiz´, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub
art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach, je˝eli przed wyda-
niem tej wizy byli uprawnieni do podejmo-
wania i wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na podstawie lit. c,”;

97

USTAWA

z dnia 19 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏a-

niu alkoholizmowi, ustaw´ z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustaw´ z dnia 28 wrzeÊ-
nia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, ustaw´ z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i za-
k∏adach wzajemnych, ustaw´ z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze, ustaw´ z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustaw´ z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o spe-
cjalnych strefach ekonomicznych, ustaw´ z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustaw´ z dnia 13 paêdzierni-
ka 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników, ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustaw´ z dnia 20 sierp-
nia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt, ustaw´ z dnia 28 sierp-
nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe,
ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej, ustaw´ z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, ustaw´ z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu stra-
tegicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa, ustaw´
z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, ustaw´ z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustaw´ z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, ustaw´ z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach,
ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach, ustaw´ z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, ustaw´ z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amuni-
cjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustaw´ z dnia 22 czerwca 2001 r. o organi-
zmach genetycznie zmodyfikowanych, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊ-
nia 2001 r. o towarach paczkowanych, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym, ustaw´ z dnia 18 wrzeÊ-
nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, ustaw´ z dnia 27 lipca 2002 r.
— Prawo dewizowe, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o elektronicznych instrumentach p∏atniczych, ustaw´ z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw´ z dnia
22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczeniowym, usta-
w´ z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe, ustaw´ z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu,
ustaw´ z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów, ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji We-
terynaryjnej, ustaw´ z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo∏ówstwie, ustaw´ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usta-
w´ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ustaw´ z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, usta-
w´ z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, ustaw´ z dnia 16 lip-
ca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, ustaw´ z dnia 21 stycznia 2005 r. o doÊwiadczeniach na zwierz´tach, ustaw´ z dnia
7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich, ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏a-
niu narkomanii, ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita∏owym, ustaw´ z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustaw´ z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, ustaw´ z dnia 25 sierpnia 2006 r. o syste-
mie monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw i ustaw´ z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33.
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2) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Przedsi´biorca mo˝e podjàç dzia∏al-
noÊç gospodarczà w dniu z∏o˝enia
wniosku o wpis do ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej albo po uzyskaniu
wpisu do rejestru przedsi´biorców
w Krajowym Rejestrze Sàdowym.

2. Wpisowi do ewidencji podlegajà
przedsi´biorcy b´dàcy osobami fizycz-
nymi.

3. Przedsi´biorca ma prawo we wniosku
o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej okreÊliç póêniejszy dzieƒ
podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej ni˝
dzieƒ z∏o˝enia wniosku.

4. Spó∏ka kapita∏owa w organizacji mo˝e
podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà przed
uzyskaniem wpisu do rejestru przed-
si´biorców. Zasady wpisu do rejestru
przedsi´biorców okreÊlajà odr´bne
przepisy.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, w przy-
padku gdy ustawy uzale˝niajà podej-
mowanie i wykonywanie dzia∏alnoÊci
gospodarczej od obowiàzku uzyskania
przez przedsi´biorc´ koncesji albo ze-
zwolenia, o którym mowa w art. 75.

6. W przypadku przedsi´biorców b´dà-
cych osobami fizycznymi, podejmujà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà wià˝àcà
si´ z obowiàzkiem uzyskania przez
przedsi´biorc´ wpisu w rejestrze dzia-
∏alnoÊci regulowanej, stosuje si´ prze-
pis art. 65 ust. 3.”;

3) w art. 14a dodaje si´ ust. 5—8 w brzmieniu:

„5. Zawieszenie wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej oraz wznowienie wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej nast´puje na wniosek
przedsi´biorcy.

6. Okres zawieszenia wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej rozpoczyna si´ od dnia wskaza-
nego we wniosku o wpis informacji o zawie-
szeniu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, nie wczeÊniej ni˝ w dniu z∏o˝enia wnios-
ku, i trwa do dnia z∏o˝enia wniosku o wpis in-
formacji o wznowieniu wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej.

7. W stosunku do zobowiàzaƒ o charakterze
publicznoprawnym zawieszenie wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej wywiera skutki praw-
ne od dnia, w którym rozpoczyna si´ zawiesze-
nie wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, do
dnia poprzedzajàcego dzieƒ wznowienia wyko-
nywania dzia∏alnoÊci gospodarczej.

8. Zg∏aszanie informacji o zawieszeniu wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz o wzno-
wieniu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w przypadku przedsi´biorców podlegajà-
cych obowiàzkowi wpisu do Krajowego Reje-
stru Sàdowego nast´puje na podstawie przepi-
sów o Krajowym Rejestrze Sàdowym.”;

4) uchyla si´ art. 15;

5) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie: „Centralna
Ewidencja i Informacja o Dzia∏alnoÊci Gospodar-
czej”;

6) art. 23—39 otrzymujà brzmienie:

„Art. 23. 1. Tworzy si´ Centralnà Ewidencj´ i Infor-
macj´ o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej,
zwanà dalej „CEIDG”.

2. CEIDG prowadzi w systemie teleinfor-
matycznym minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki.

3. Zadaniem CEIDG jest:

1) ewidencjonowanie przedsi´biorców
b´dàcych osobami fizycznymi;

2) udost´pnianie informacji o przed-
si´biorcach i innych podmiotach
w zakresie wskazanym w ustawie;

3) umo˝liwienie wglàdu do danych
bezp∏atnie udost´pnianych przez
Centralnà Informacj´ Krajowego
Rejestru Sàdowego;

4) umo˝liwienie ustalenia terminu i za-
kresu zmian wpisów w CEIDG oraz
wprowadzajàcego je organu.

Art. 24. 1. Przekazywanie danych oraz informacji
do CEIDG oraz przekazywanie i udo-
st´pnianie danych oraz informacji
z CEIDG odbywa si´ za poÊrednictwem
elektronicznej platformy us∏ug admini-
stracji publicznej.

2. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje
i inne dane przekazywane sà do CEIDG
za poÊrednictwem formularzy elektro-
nicznych zamieszczonych na stronie
internetowej CEIDG, w Biuletynie In-
formacji Publicznej ministra w∏aÊciwe-
go do spraw gospodarki oraz na elek-
tronicznej platformie us∏ug admini-
stracji publicznej.

3. Wzory wniosków, o których mowa
w ust. 2, zamieszcza si´ na elektronicz-
nej platformie us∏ug administracji
publicznej.

Art. 25. 1. Wpisowi do CEIDG podlegajà:

1) firma przedsi´biorcy oraz jego nu-
mer PESEL, o ile taki posiada;

2) numer identyfikacyjny REGON
przedsi´biorcy, o ile taki posiada;

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

4) informacja o obywatelstwie polskim
przedsi´biorcy, o ile takie posiada,
i innych obywatelstwach przedsi´-
biorcy;

5) oznaczenie miejsca zamieszkania
i adresu, adres do dor´czeƒ przed-
si´biorcy oraz adres, pod którym jest
wykonywana dzia∏alnoÊç gospodar-
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cza, a je˝eli przedsi´biorca wykonuje
dzia∏alnoÊç poza miejscem zamiesz-
kania — adres g∏ównego miejsca
wykonywania dzia∏alnoÊci i oddzia-
∏u, je˝eli zosta∏ utworzony; dane te
sà zgodne z oznaczeniami kodowymi
przyj´tymi w krajowym rejestrze
urz´dowym podzia∏u terytorialnego
kraju;

6) adres poczty elektronicznej przed-
si´biorcy oraz jego strony interneto-
wej, o ile takie posiada;

7) data rozpocz´cia wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej;

8) okreÊlenie przedmiotów wykonywa-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej, zgod-
nie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alno-
Êci (PKD);

9) informacje o istnieniu lub ustaniu
ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej;

10) informacje o umowie spó∏ki cywil-
nej, je˝eli taka zosta∏a zawarta;

11) dane pe∏nomocnika upowa˝nione-
go do prowadzenia spraw przedsi´-
biorcy, o ile przedsi´biorca udzieli∏
ogólnego pe∏nomocnictwa;

12) informacja o zawieszeniu i wzno-
wieniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej;

13) informacja o ograniczeniu lub utra-
cie zdolnoÊci do czynnoÊci praw-
nych oraz o ustanowieniu kuratora;

14) informacja o og∏oszeniu upad∏oÊci
z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu,
o og∏oszeniu upad∏oÊci obejmujàcej
likwidacj´ majàtku d∏u˝nika, zmia-
nie postanowienia o og∏oszeniu
upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu na postanowienie o og∏osze-
niu upad∏oÊci obejmujàcej likwida-
cj´ majàtku d∏u˝nika i zakoƒczeniu
tego post´powania;

15) informacja o wszcz´ciu post´powa-
nia naprawczego;

16) informacja o zakazie prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊlo-
nej we wpisie do CEIDG.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 11,
obejmujà imi´ i nazwisko oraz odpo-
wiednie dane okreÊlone w ust. 1 pkt 1
i 3—6.

3. Wpis do CEIDG polega na wprowadze-
niu do systemu teleinformatycznego da-
nych podlegajàcych wpisowi. Wpis jest
dokonany z chwilà zamieszczenia da-
nych w CEIDG, nie póêniej ni˝ nast´pne-
go dnia roboczego po dniu wp∏ywu
wniosku o wpis do CEIDG lub wnios-
ków, o których mowa w art. 30 oraz
art. 32 ust. 1, z zastrze˝eniem art. 27
ust. 1.

4. Wpis do CEIDG jest dokonywany na
wniosek, chyba ˝e przepis szczególny
przewiduje wpis z urz´du. Wpisem do
CEIDG jest równie˝ wykreÊlenie albo
zmiana wpisu.

5. Integralnà cz´Êcià wniosku o wpis do
CEIDG jest ˝àdanie:

1) wpisu albo zmiany wpisu do krajo-
wego rejestru urz´dowego podmio-
tów gospodarki narodowej (REGON);

2) zg∏oszenia identyfikacyjnego albo ak-
tualizacyjnego, o którym mowa
w przepisach o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p∏atni-
ków;

3) zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek albo jego
zmiany w rozumieniu przepisów
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
albo zg∏oszenia oÊwiadczenia o kon-
tynuowaniu ubezpieczenia spo∏ecz-
nego rolników w rozumieniu przepi-
sów o ubezpieczeniu spo∏ecznym rol-
ników.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór, w tym elektroniczny,
wniosku o wpis do CEIDG b´dàcego jed-
noczeÊnie, dla osób fizycznych wykonu-
jàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, wnios-
kiem o wpis lub zmian´ wpisu w krajo-
wym rejestrze urz´dowym podmiotów
gospodarki narodowej (REGON), zg∏o-
szeniem identyfikacyjnym albo aktuali-
zacyjnym, o którym mowa w przepisach
o zasadach ewidencji i identyfikacji po-
datników i p∏atników, zg∏oszeniem p∏at-
nika sk∏adek albo ich zmiany w rozumie-
niu przepisów o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych albo zg∏oszeniem oÊwiad-
czenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
spo∏ecznego rolników w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym
rolników, uwzgl´dniajàc:

1) zakres danych podlegajàcych wpiso-
wi do CEIDG i innych rejestrów urz´-
dowych;

2) warunki powszechnej dost´pnoÊci
formularzy;

3) prowadzenie CEIDG w systemie tele-
informatycznym;

4) zakres danych niezb´dnych dla uzy-
skania albo zmiany wpisu do krajo-
wego rejestru urz´dowego podmio-
tów gospodarki narodowej (REGON),
zg∏oszenia identyfikacyjnego albo
aktualizacyjnego, o którym mowa
w przepisach o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p∏atni-
ków, zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek albo
ich zmiany w rozumieniu przepisów
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
albo zg∏oszenie oÊwiadczenia o kon-
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tynuowaniu ubezpieczenia spo∏ecz-
nego rolników w rozumieniu przepi-
sów o ubezpieczeniu spo∏ecznym rol-
ników.

Art. 26. 1. Osoba fizyczna sk∏ada wniosek o wpis
do CEIDG za poÊrednictwem formula-
rza elektronicznego dost´pnego na
stronie internetowej CEIDG oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki.
System teleinformatyczny CEIDG prze-
sy∏a wnioskodawcy na wskazany adres
poczty elektronicznej potwierdzenie
z∏o˝enia wniosku.

2. Wniosek o wpis do CEIDG mo˝e byç
równie˝ z∏o˝ony na formularzu zgod-
nym z okreÊlonym wzorem wniosku,
o którym mowa w art. 25 ust. 6, w wy-
branym przez przedsi´biorc´ urz´dzie
gminy:

1) osobiÊcie albo

2) wys∏any listem poleconym.

3. Organ gminy weryfikuje treÊç wnios-
ku, o którym mowa w ust. 2, pod
wzgl´dem formalnym i potwierdza
wnioskodawcy, za pokwitowaniem,
przyj´cie wniosku.

4. Organ gminy przekszta∏ca wniosek na
form´ elektronicznà i przesy∏a do
CEIDG nie póêniej ni˝ nast´pnego dnia
roboczego od jego otrzymania.

5. Wniosek w wersji papierowej i elektro-
nicznej oraz dokumentacja z nim zwià-
zana podlega archiwizacji przez okres
10 lat od dokonania wpisu. Archiwiza-
cji dokonujà, odpowiednio, organy
gmin i minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki. Do wniosku i dokumenta-
cji nie stosuje si´ przepisów o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archi-
wach.

6. Przyjmowanie, przesy∏anie i niszczenie
przez gminy wniosków o wpis do
CEIDG jest zadaniem zleconym z za-
kresu administracji rzàdowej.

7. Osoby, o których mowa w art. 13
ust. 2, wraz z wnioskiem przedk∏adajà
dane dokumentu potwierdzajàcego
status, o którym mowa w tym przepi-
sie, w szczególnoÊci dat´ wydania i sy-
gnatur´ dokumentu oraz wskazanie
organu, który go wyda∏, albo przedk∏a-
dajà w urz´dzie gminy do wglàdu ory-
gina∏ dokumentu.

Art. 27. 1. Wpis do CEIDG jest dokonywany je˝eli
wniosek jest z∏o˝ony przez osob´
uprawnionà i jest poprawny.

2. Wniosek niepoprawny to wniosek:

1) niezawierajàcy danych, o których
mowa w art. 25 ust. 1 i 5, lub

2) zawierajàcy dane b∏´dne, lub

3) dotyczàcy dzia∏alnoÊci nieobj´tej
przepisami ustawy, lub

4) z∏o˝ony przez osob´, wobec której
orzeczono zakaz wykonywania okreÊ-
lonej we wniosku dzia∏alnoÊci
gospodarczej, lub

5) z∏o˝ony przez osob´ ju˝ wpisanà do
CEIDG, lub

6) niepodpisany.

3. Je˝eli wniosek z∏o˝ony w sposób okreÊ-
lony w art. 26 ust. 1 jest niepoprawny,
jego z∏o˝enie nie wszczyna post´po-
wania administracyjnego o wpis do
CEIDG, a system teleinformatyczny
CEIDG przesy∏a sk∏adajàcemu, drogà
elektronicznà, informacj´ o przyczy-
nach niepoprawnoÊci wniosku.

4. Gdy wniosek z∏o˝ony w sposób okreÊ-
lony w art. 26 ust. 2 jest niepoprawny,
wójt, burmistrz albo prezydent miasta
niezw∏ocznie wzywa do skorygowania
lub uzupe∏nienia wniosku wskazujàc
uchybienia w terminie 7 dni roboczych
pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpoznania.

5. W celu weryfikacji poprawnoÊci for-
malnej wniosku CEIDG korzysta z in-
formacji zawartych w rejestrach
publicznych dost´pnych w formie
elektronicznej.

6. W przypadku gdy przedsi´biorca nie
posiada numeru PESEL, okazuje upo-
wa˝nionemu pracownikowi urz´du
gminy paszport albo inny dokument
potwierdzajàcy jego to˝samoÊç i oby-
watelstwo.

7. Wniosek o wpis do CEIDG sk∏adany
w sposób okreÊlony w art. 26 ust. 1
opatrzony jest bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym za
pomocà wa˝nego kwalifikowanego
certyfikatu, przy zachowaniu zasad
przewidzianych w przepisach o podpi-
sie elektronicznym.

8. Wniosek o wpis do CEIDG sk∏adany
w sposób okreÊlony w art. 26 ust. 2
pkt 1 opatrzony jest w∏asnor´cznym
podpisem wnioskodawcy.

9. Wniosek o wpis do CEIDG sk∏adany
w sposób okreÊlony w art. 26 ust. 2
pkt 2 opatrzony jest w∏asnor´cznym
podpisem wnioskodawcy, którego
w∏asnor´cznoÊç poÊwiadczona jest
przez notariusza.

Art. 28. 1. CEIDG przesy∏a odpowiednie dane za-
warte we wniosku o wpis do CEIDG
niezb´dne dla uzyskania albo zmiany
wpisu w krajowym rejestrze urz´do-
wym podmiotów gospodarki narodo-
wej (REGON), zg∏oszenia aktualizacyj-



Dziennik Ustaw Nr 18 — 2042 — Poz. 97

nego, o którym mowa w przepisach
o zasadach ewidencji i identyfikacji po-
datników i p∏atników, zg∏oszenia p∏atni-
ka sk∏adek albo ich zmiany w rozumie-
niu przepisów o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych albo zg∏oszenia oÊwiad-
czenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
spo∏ecznego rolników w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym
rolników, za poÊrednictwem elektro-
nicznej platformy us∏ug administracji
publicznej, niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝
nast´pnego dnia roboczego po doko-
naniu wpisu, odpowiednio do:

1) w∏aÊciwego naczelnika urz´du skar-
bowego wskazanego przez przedsi´-
biorc´,

2) G∏ównego Urz´du Statystycznego,

3) Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
albo Centrali Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo∏ecznego

— wraz z informacjà o dokonaniu wpi-
su do CEIDG.

2. Je˝eli przedsi´biorca sk∏adajàcy wnio-
sek o dokonanie wpisu do CEIDG nie
ma nadanego numeru NIP, CEIDG
przesy∏a zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek
w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych albo zg∏osze-
nie oÊwiadczenia o kontynuowaniu
ubezpieczenia spo∏ecznego rolników
w rozumieniu przepisów o ubezpiecze-
niu spo∏ecznym rolników po otrzyma-
niu od w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego nadanego numeru NIP
i uzupe∏nieniu wniosku o ten numer.

Art. 29. Wnioski o wpis do CEIDG sà wolne od
op∏at.

Art. 30. 1. Przedsi´biorca jest obowiàzany z∏o˝yç
wniosek o:

1) zmian´ wpisu — w terminie 7 dni od
dnia zmiany danych, o których mo-
wa w art. 25 ust. 1 i 5, powsta∏ej po
dniu dokonania wpisu do CEIDG;

2) wykreÊlenie wpisu — w terminie
7 dni od dnia trwa∏ego zaprzestania
wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.

2. Do wniosku w sprawie zmian albo wy-
kreÊlenia wpisu stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 26—29.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do wspólników spó∏ki cywilnej w przy-
padku wpisania do rejestru przedsi´-
biorców spó∏ki handlowej powsta∏ej
z przekszta∏cenia spó∏ki cywilnej, w za-
kresie dzia∏alnoÊci wpisanej do reje-
stru przedsi´biorców.

Art. 31. 1. Wpisowi z urz´du do CEIDG podlegajà
informacje, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 13—16.

2. Kurator jest obowiàzany przekazaç in-
formacje, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 13, niezw∏ocznie, nie póêniej
ni˝ w terminie 7 dni roboczych od dnia
uprawomocnienia si´ postanowienia
o ograniczeniu lub utracie zdolnoÊci
do czynnoÊci prawnych przedsi´biorcy
za poÊrednictwem formularza dost´p-
nego na stronie internetowej CEIDG.

3. Informacje, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 13—16, sàd albo organ zg∏a-
sza niezw∏ocznie do CEIDG za poÊred-
nictwem formularza dost´pnego na
stronie internetowej CEIDG, nie póê-
niej ni˝ w terminie 7 dni roboczych od
dnia uprawomocnienia si´ wyroku
albo decyzji o zakazie wykonywania
okreÊlonej dzia∏alnoÊci.

Art. 32. 1. Przedsi´biorca zawieszajàcy albo
wznawiajàcy wykonywanie dzia∏alno-
Êci gospodarczej sk∏ada wniosek
o zmian´ wpisu. Przepisy art. 26—30
stosuje si´ odpowiednio.

2. Wniosek o zmian´ wpisu w przedmio-
cie zawieszenia wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej zawiera dane wy-
mienione w art. 25 ust. 1 pkt 1—3, 5
i 10 oraz oÊwiadczenie o niezatrudnia-
niu pracowników.

Art. 33. Domniemywa si´, ˝e dane wpisane do
CEIDG sà prawdziwe. Je˝eli do CEIDG
wpisano dane niezgodnie z wnioskiem
lub bez tego wniosku, osoba wpisana do
CEIDG nie mo˝e zas∏aniaç si´ wobec oso-
by trzeciej, dzia∏ajàcej w dobrej wierze,
zarzutem, ˝e dane te nie sà prawdziwe,
je˝eli po powzi´ciu informacji o tym wpi-
sie zaniedba∏a wystàpiç niezw∏ocznie
z wnioskiem o sprostowanie, uzupe∏nie-
nie lub wykreÊlenie wpisu.

Art. 34. 1. Dane zawarte w CEIDG nie mogà byç
z niej usuni´te, chyba ˝e ustawa stano-
wi inaczej. WykreÊlenie wpisu w CEIDG
nie oznacza usuni´cia danych.

2. Wpis w CEIDG podlega wykreÊleniu
z urz´du, w drodze decyzji administra-
cyjnej ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki, w przypadku:

1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz
wykonywania okreÊlonej we wpisie
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez
przedsi´biorc´;

2) stwierdzenia trwa∏ego zaprzestania
wykonywania przez przedsi´biorc´
dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3) niez∏o˝enia wniosku o wpis infor-
macji o wznowieniu wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej po up∏y-
wie okresu 24 miesi´cy od dnia z∏o-
˝enia wniosku o wpis informacji
o zawieszeniu wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej, po uprzednim
pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu



Dziennik Ustaw Nr 18 — 2043 — Poz. 97

dodatkowego trzydziestodniowego
terminu na z∏o˝enie wniosku o wpis
informacji o wznowieniu wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej;

4) utraty przez przedsi´biorc´ upraw-
nieƒ do wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej przys∏ugujàcych na
podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2;

5) gdy zosta∏ dokonany z naruszeniem
prawa.

3. Organy administracji rzàdowej, które
posiadajà informacje o utracie upraw-
nieƒ, o których mowa w ust. 2 pkt 4, sà
obowiàzane do przekazywania ich
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-
spodarki za poÊrednictwem formula-
rza dost´pnego na stronie interneto-
wej CEIDG, niezw∏ocznie, nie póêniej
ni˝ w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania informacji.

Art. 35. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki mo˝e wykreÊliç albo sprostowaç
z urz´du wpis zawierajàcy dane nie-
zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy,
po uprzednim wezwaniu przedsi´bior-
cy do z∏o˝enia w terminie 7 dni robo-
czych oÊwiadczenia w sprawie tych da-
nych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki mo˝e zwróciç si´ do gminy, na tere-
nie której przedsi´biorca wykonuje
dzia∏alnoÊç gospodarczà, o zaj´cie sta-
nowiska w sprawie danych, o których
mowa w ust. 1.

3. Organ gminy, po zbadaniu okolicznoÊci
sprawy, wydaje postanowienie, od któ-
rego przys∏uguje za˝alenie do ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki wykreÊla wpis, o którym mowa
w ust. 1, w drodze decyzji albo wydaje
postanowienie o sprostowaniu wpisu.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki z urz´du sprostuje wpis zawierajàcy
oczywiste b∏´dy, niezgodnoÊci z tre-
Êcià wniosku przedsi´biorcy lub sta-
nem faktycznym wynikajàcym z in-
nych referencyjnych rejestrów orga-
nów administracji publicznej.

Art. 36. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
jest obowiàzany do przekazania drogà
elektronicznà, niezw∏ocznie, nie póêniej
ni˝ nast´pnego dnia roboczego, informa-
cji o wykreÊleniu przedsi´biorcy z CEIDG
oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG
przedsi´biorcy, którego wpis dotyczy,
w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du skar-
bowego, do G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego, Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, Centrali Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo∏ecznego oraz do organów,
o których mowa w art. 37 ust. 5.

Art. 37. 1. CEIDG udost´pnia dane i informacje
o przedsi´biorcach b´dàcych osobami
fizycznymi okreÊlone:

1) w art. 25 ust. 1 z wyjàtkiem numeru
PESEL oraz adresu zamieszkania,
o ile nie jest on taki sam jak miejsce
wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej;

2) w ust. 2.

2. CEIDG udost´pnia nast´pujàce infor-
macje o przedsi´biorcach i innych
podmiotach:

1) o uzyskaniu, cofni´ciu, utracie i wy-
gaÊni´ciu uprawnieƒ wynikajàcych
z koncesji;

2) o uzyskaniu, cofni´ciu, utracie i wy-
gaÊni´ciu uprawnieƒ wynikajàcych
z zezwolenia lub licencji;

3) o wpisie do rejestru dzia∏alnoÊci re-
gulowanej, zakazie wykonywania
dzia∏alnoÊci okreÊlonej we wpisie
oraz o wykreÊleniu z rejestru.

3. W celu weryfikacji informacji, o któ-
rych mowa w ust. 2, CEIDG korzysta
z danych udost´pnianych przez Cen-
tralnà Informacj´ Krajowego Rejestru
Sàdowego na podstawie art. 4
ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186
oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888). CEIDG
umo˝liwia wglàd do tych danych.

4. Dane i informacje, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, oraz informacj´ o zakoƒ-
czeniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej CEIDG udost´pnia nie-
zw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie
3 dni roboczych od dnia dokonania do
niej wpisu.

5. Informacje, o których mowa w ust. 2,
przekazywane sà do CEIDG przez od-
powiednie organy koncesyjne, organy
prowadzàce rejestry dzia∏alnoÊci regu-
lowanej oraz organy w∏aÊciwe do
spraw zezwoleƒ i licencji, niezw∏ocznie,
nie póêniej ni˝ nast´pnego dnia robo-
czego po prawomocnym rozstrzygni´-
ciu sprawy, której dotyczà, wraz z po-
daniem daty uprawomocnienia i znaku
sprawy. Je˝eli sprawa by∏a rozstrzyga-
na w drodze decyzji, której nadano ry-
gor natychmiastowej wykonalnoÊci,
organy te przekazujà informacje nie-
zw∏ocznie, nie póêniej ni˝ dnia nast´p-
nego po dniu nadania rygoru natych-
miastowej wykonalnoÊci. CEIDG udo-
st´pnia te informacje niezw∏ocznie, nie
póêniej ni˝ nast´pnego dnia robocze-
go po dniu ich otrzymania.
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6. Dane i informacje o przedsi´biorcach
wpisanych do CEIDG po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia wykreÊlenia sà archiwi-
zowane i udost´pniane na pisemny
wniosek. Przepis ten nie dotyczy firmy
przedsi´biorcy i daty wykreÊlenia.

7. Domniemywa si´, ˝e dane i informa-
cje, o których mowa w ust. 2, udost´p-
niane przez CEIDG, sà prawdziwe.
W przypadku stwierdzenia niezgodno-
Êci tych danych lub informacji ze sta-
nem faktycznym ka˝dy ma obowiàzek
niezw∏ocznie poinformowaç o tym
w∏aÊciwy organ, o którym mowa
w ust. 5.

8. Przekazywanie do CEIDG danych i in-
formacji przez organy samorzàdu tery-
torialnego i gospodarczego, o których
mowa w ust. 5, nale˝y do zadaƒ z za-
kresu administracji rzàdowej.

Art. 38. 1. Dane i informacje udost´pniane przez
CEIDG sà jawne. Ka˝dy ma prawo do-
st´pu do danych i informacji udost´p-
nianych przez CEIDG.

2. Dane i informacje, o których mowa
w art. 37 ust. 1 i 2, udost´pniane sà
na stronie internetowej CEIDG, z za-
strze˝eniem przepisu art. 37 ust. 6.
Dane i informacje z CEIDG udost´p-
niane sà za poÊrednictwem elektro-
nicznej platformy us∏ug administracji
publicznej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdze-
nia, j´zyki obce, w jakich b´dà udost´p-
niane opisy danych i informacji, o któ-
rych mowa w art. 37 ust. 1 i 2, uwzgl´d-
niajàc potrzeb´ rozwoju wspó∏pracy
gospodarczej z partnerami zagranicz-
nymi oraz zwi´kszenie bezpieczeƒstwa
mi´dzynarodowego obrotu gospodar-
czego.

4. ZaÊwiadczenia o wpisie w CEIDG doty-
czàce przedsi´biorców b´dàcych oso-
bami fizycznymi w zakresie jawnych
danych, o których mowa w art. 25 ust. 1,
majà postaç elektronicznà albo wydru-
ku ze strony internetowej CEIDG.

5. Organy administracji publicznej nie
mogà domagaç si´ od przedsi´bior-
ców okazywania, przekazywania lub
za∏àczania do wniosków zaÊwiadczeƒ
o wpisie w CEIDG.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób tworzenia, przekazywania i za-
bezpieczania przez system teleinfor-
matyczny CEIDG zaÊwiadczeƒ o wpisie
w CEIDG w postaci:

1) dokumentu elektronicznego,

2) wydruku ze strony internetowej
CEIDG

— uwzgl´dniajàc zapewnienie bezpie-
czeƒstwa obrotu oraz ochron´ intere-
sów przedsi´biorcy oraz potrzeb´ za-
pewnienia bezpieczeƒstwa transmisji
danych.

Art. 39. 1. Dane CEIDG mogà byç nieodp∏atnie
udost´pniane, w sposób inny ni˝ okreÊ-
lony w art. 38 ust. 2, organom admini-
stracji, po uprzednim ustaleniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
warunków technicznych.

2. Dane CEIDG mogà byç odp∏atnie udo-
st´pniane, w sposób inny ni˝ okreÊlo-
ny w art. 38 ust. 2, za pomocà urzà-
dzeƒ teletransmisji innym podmiotom
do wykorzystania w celach komercyj-
nych i niekomercyjnych.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, mu-
si ∏àcznie spe∏niaç nast´pujàce warun-
ki:

1) posiadaç urzàdzenia umo˝liwiajàce
identyfikacj´: osoby uzyskujàcej da-
ne w systemie oraz zakresu, daty
i celu ich uzyskania;

2) posiadaç zabezpieczenia techniczne
i organizacyjne uniemo˝liwiajàce
wykorzystanie danych niezgodnie
z celami okreÊlonymi w ustawach.

4. Udost´pnienie, o którym mowa
w ust. 2, wymaga zawarcia z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki umo-
wy okreÊlajàcej przynajmniej zakres
udost´pnianych danych i warunki tech-
niczne ich udost´pnienia.

5. Podmioty, którym udost´pniono dane
CEIDG w trybie ust. 1 albo ust. 2, nie
mogà przekazywaç tych danych, ani ich
fragmentów, innym podmiotom, chyba
˝e umowa, o której mowa w ust. 4, sta-
nowi inaczej.

6. Op∏aty za udost´pnianie danych
z CEIDG stanowià dochód bud˝etu
paƒstwa.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób obliczania wysokoÊci oraz
sposób uiszczania op∏at za udost´p-
nianie danych z CEIDG podmiotom,
o których mowa w ust. 2, uwzgl´dnia-
jàc wysokoÊç op∏at w zale˝noÊci od
sposobu i zakresu udost´pniania da-
nych.”;

7) uchyla si´ art. 40—45;

8) tytu∏ rozdzia∏u 5 otrzymuje brzmienie: „Kontrola
dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorcy”;



Dziennik Ustaw Nr 18 — 2045 — Poz. 97

9) w art. 77:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrola dzia∏alnoÊci gospodarczej przed-
si´biorców przeprowadzana jest na zasa-
dach okreÊlonych w niniejszej ustawie, chy-
ba ˝e zasady i tryb kontroli wynikajà z bez-
poÊrednio stosowanych przepisów po-
wszechnie obowiàzujàcego prawa wspólno-
towego albo z ratyfikowanych umów mi´-
dzynarodowych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zakres przedmiotowy kontroli dzia∏alnoÊci
gospodarczej przedsi´biorcy oraz organy
upowa˝nione do jej przeprowadzenia okreÊ-
lajà odr´bne ustawy.”,

c) dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:

„4. Przedsi´biorcy, który poniós∏ szkod´ na sku-
tek przeprowadzenia czynnoÊci kontrolnych
z naruszeniem przepisów prawa w zakresie
kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-
biorcy, przys∏uguje odszkodowanie.

5. Dochodzenie roszczenia, o którym mowa
w ust. 4, nast´puje na zasadach i w trybie
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

6. Dowody przeprowadzone w toku kontroli
przez organ kontroli z naruszeniem przepi-
sów prawa w zakresie kontroli dzia∏alnoÊci
gospodarczej przedsi´biorcy, je˝eli mia∏y
istotny wp∏yw na wyniki kontroli, nie mogà
stanowiç dowodu w ˝adnym post´powaniu
administracyjnym, podatkowym, karnym
lub karno-skarbowym dotyczàcym kontrolo-
wanego przedsi´biorcy.”;

10) art. 79 otrzymuje brzmienie:

„Art. 79. 1. Organy kontroli zawiadamiajà przed-
si´biorc´ o zamiarze wszcz´cia kon-
troli.

2. Zawiadomienia o zamiarze wszcz´cia
kontroli nie dokonuje si´, w przypadku
gdy:

1) kontrola ma zostaç przeprowadzona
na podstawie bezpoÊrednio stoso-
wanych przepisów powszechnie
obowiàzujàcego prawa wspólnoto-
wego albo na podstawie ratyfikowa-
nej umowy mi´dzynarodowej;

2) przeprowadzenie kontroli jest nie-
zb´dne dla przeciwdzia∏ania pope∏-
nieniu przest´pstwa lub wykrocze-
nia, przeciwdzia∏ania pope∏nieniu
przest´pstwa skarbowego lub wy-
kroczenia skarbowego lub zabezpie-
czenia dowodów jego pope∏nienia;

3) kontrola jakoÊci paliw jest przepro-
wadzana na postawie przepisów
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontro-
lowania jakoÊci paliw (Dz. U. Nr 169,
poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 157,
poz. 976);

4) kontrola jest prowadzona w toku po-
st´powania prowadzonego na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z póên. zm.4));

5) przeprowadzenie kontroli jest uza-
sadnione bezpoÊrednim zagro˝e-
niem ˝ycia, zdrowia lub Êrodowiska
naturalnego;

6) przedsi´biorca nie ma adresu za-
mieszkania lub adresu siedziby lub
dor´czanie pism na podane adresy
by∏o bezskuteczne lub utrudnione.

3. Zawiadomienia o zamiarze wszcz´cia
kontroli nie dokonuje si´ tak˝e w przy-
padkach okreÊlonych w art. 282c usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa.

4. Kontrol´ wszczyna si´ nie wczeÊniej
ni˝ po up∏ywie 7 dni i nie póêniej ni˝
przed up∏ywem 30 dni od dnia dor´-
czenia zawiadomienia o zamiarze
wszcz´cia kontroli. Je˝eli kontrola nie
zostanie wszcz´ta w terminie 30 dni
od dnia dor´czenia zawiadomienia,
wszcz´cie kontroli wymaga ponowne-
go zawiadomienia.

5. Na wniosek przedsi´biorcy kontrola
mo˝e byç wszcz´ta przed up∏ywem
7 dni od dnia dor´czenia zawiadomie-
nia.

6. 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) podpis osoby upowa˝nionej do za-

wiadomienia.

7. Uzasadnienie przyczyny braku zawia-
domienia o zamiarze wszcz´cia kon-
troli umieszcza si´ w ksià˝ce kontroli
i protokole kontroli.”;

11) po art. 79 dodaje si´ art. 79a i 79b w brzmieniu:

„Art. 79a. 1. CzynnoÊci kontrolne mogà byç wyko-
nywane przez pracowników organów
kontroli po okazaniu przedsi´biorcy
albo osobie przez niego upowa˝nio-
nej legitymacji s∏u˝bowej upowa˝nia-
jàcej do wykonywania takich czynno-
Êci oraz po dor´czeniu upowa˝nienia
do przeprowadzenia kontroli, chyba
˝e przepisy szczególne przewidujà
mo˝liwoÊç podj´cia kontroli po oka-
zaniu legitymacji. W takim przypadku
upowa˝nienie dor´cza si´ przedsi´-

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206 oraz z 2008 r.
Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505.
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biorcy albo osobie przez niego upo-
wa˝nionej w terminie okreÊlonym
w tych przepisach, lecz nie póêniej ni˝
trzeciego dnia od wszcz´cia kontroli.

2. Podj´cie czynnoÊci kontrolnych po
okazaniu legitymacji s∏u˝bowej, na
podstawie przepisów szczególnych,
mo˝e dotyczyç jedynie przypadków,
gdy czynnoÊci kontrolne sà niezb´dne
dla przeciwdzia∏ania pope∏nieniu prze-
st´pstwa lub wykroczenia, przeciw-
dzia∏ania pope∏nieniu przest´pstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbo-
wego lub zabezpieczenia dowodów
jego pope∏nienia, a tak˝e gdy przepro-
wadzenie kontroli jest uzasadnione
bezpoÊrednim zagro˝eniem ˝ycia,
zdrowia lub Êrodowiska naturalnego.

3. CzynnoÊci kontrolne mogà byç wyko-
nywane przez osoby nieb´dàce pra-
cownikami organu kontroli, je˝eli prze-
pisy odr´bnych ustaw tak stanowià.

4. Do pracowników organu kontroli
oraz osób, o których mowa w ust. 3,
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´-
powania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.5)) dotyczàce wy∏àczenia pracow-
nika, chyba ˝e przepisy odr´bnych
ustaw stanowià inaczej.

5. Zmiana osób upowa˝nionych do wy-
konania kontroli, zakresu przedmioto-
wego kontroli oraz miejsca wykony-
wania czynnoÊci kontrolnych wyma-
ga ka˝dorazowo wydania odr´bnego
upowa˝nienia. Zmiany te nie mogà
prowadziç do wyd∏u˝enia przewidy-
wanego wczeÊniej terminu zakoƒcze-
nia kontroli.

6. Upowa˝nienie, o którym mowa
w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko pracownika organu
kontroli uprawnionego do wykona-
nia kontroli oraz numer jego legity-
macji s∏u˝bowej;

5) oznaczenie przedsi´biorcy obj´te-
go kontrolà;

6) okreÊlenie zakresu przedmiotowe-
go kontroli;

7) wskazanie daty rozpocz´cia i prze-
widywanego terminu zakoƒczenia
kontroli;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝-
nienia z podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach
kontrolowanego przedsi´biorcy.

7. Dokument, który nie spe∏nia wyma-
gaƒ, o których mowa w ust. 6, nie sta-
nowi podstawy do przeprowadzenia
kontroli.

8. Zakres kontroli nie mo˝e wykraczaç
poza zakres wskazany w upowa˝nie-
niu.

9. W razie nieobecnoÊci kontrolowanego
przedsi´biorcy lub osoby przez niego
upowa˝nionej, czynnoÊci kontrolne
mogà byç wszcz´te po okazaniu legity-
macji s∏u˝bowej pracownikowi kontro-
lowanego, który mo˝e byç uznany za
osob´, o której mowa w art. 97 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên.
zm.6)), lub w obecnoÊci przywo∏anego
Êwiadka, którym powinien byç funk-
cjonariusz publiczny, nieb´dàcy jednak
pracownikiem organu przeprowadza-
jàcego kontrol´.

Art. 79b. W przypadku wszcz´cia czynnoÊci kon-
trolnych po okazaniu legitymacji s∏u˝-
bowej, przed podj´ciem pierwszej czyn-
noÊci kontrolnej, osoba podejmujàca
kontrol´ ma obowiàzek poinformowaç
kontrolowanego przedsi´biorc´ lub
osob´, wobec której podj´to czynnoÊci
kontrolne, o jego prawach i obowiàz-
kach w trakcie kontroli.”;

12) w art. 80:

a) w ust. 2 pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2) przeprowadzenie kontroli jest niezb´dne dla
przeciwdzia∏ania pope∏nieniu przest´pstwa
lub wykroczenia, przeciwdzia∏ania pope∏nie-

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, Nr 163, poz. 1012, Nr 220,
poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506.
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niu przest´pstwa skarbowego lub wykrocze-
nia skarbowego lub zabezpieczenia dowo-
dów jego pope∏nienia;

3) kontrola jest prowadzona w toku post´po-
wania prowadzonego na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-
nie konkurencji i konsumentów;

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione
bezpoÊrednim zagro˝eniem ˝ycia, zdrowia
lub Êrodowiska naturalnego.”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Do czasu trwania kontroli, o którym mowa
w art. 83 ust. 1, nie wlicza si´ czasu nieobec-
noÊci kontrolowanego przedsi´biorcy lub
osoby przez niego upowa˝nionej, je˝eli sta-
nowi to przeszkod´ w przeprowadzeniu
czynnoÊci kontrolnych.

5. W razie nieobecnoÊci kontrolowanego lub
osoby przez niego upowa˝nionej albo nie-
wykonania przez kontrolowanego obowiàz-
ku, o którym mowa w ust. 3, czynnoÊci kon-
trolne mogà byç wykonywane w obecnoÊci
innego pracownika kontrolowanego, który
mo˝e byç uznany za osob´, o której mowa
w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny, lub w obecnoÊci przywo-
∏anego Êwiadka, którym powinien byç funk-
cjonariusz publiczny, nieb´dàcy jednak pra-
cownikiem organu przeprowadzajàcego
kontrol´.”;

13) po art. 80 dodaje si´ art. 80a i 80b w brzmieniu:

„Art. 80a. 1. Kontrol´ przeprowadza si´ w siedzi-
bie kontrolowanego lub w miejscu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej oraz w godzinach pracy lub
w czasie faktycznego wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez kon-
trolowanego.

2. Kontrola lub poszczególne czynnoÊci
kontrolne, za zgodà kontrolowanego,
mogà byç przeprowadzane równie˝
w siedzibie organu kontroli, je˝eli
mo˝e to usprawniç prowadzenie kon-
troli.

Art. 80b. CzynnoÊci kontrolne powinny byç
przeprowadzane w sposób sprawny
i mo˝liwie niezak∏ócajàcy funkcjonowa-
nia kontrolowanego przedsi´biorcy.
W przypadku gdy przedsi´biorca wska-
˝e na piÊmie, ˝e przeprowadzane czyn-
noÊci zak∏ócajà w sposób istotny dzia-
∏alnoÊç gospodarczà przedsi´biorcy,
koniecznoÊç podj´cia takich czynnoÊci
powinna byç uzasadniona w protokole
kontroli.”;

14) w art. 81:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorca jest obowiàzany prowadziç
i przechowywaç w swojej siedzibie ksià˝k´
kontroli oraz upowa˝nienia i protoko∏y kon-
troli. Ksià˝ka kontroli mo˝e mieç form´ zbio-

ru dokumentów. Ksià˝ka kontroli s∏u˝y
przedsi´biorcy do dokumentowania liczby
i czasu trwania kontroli jego dzia∏alnoÊci.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ksià˝ka kontroli mo˝e byç prowadzona tak-
˝e w formie elektronicznej. Przedsi´biorca,
który prowadzi ksià˝k´ kontroli w formie
elektronicznej, dokonuje wpisów oraz aktu-
alizacji danych zawartych w ksià˝ce kontro-
li. Domniemywa si´, ˝e dane zawarte
w ksià˝ce kontroli prowadzonej w formie
elektronicznej znajdujà potwierdzenie
w dokumentach przechowywanych przez
przedsi´biorc´.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ksià˝ka kontroli zawiera wpisy dokonywane
przez organ kontroli. Wpisy obejmujà:

1) oznaczenie organu kontroli;

2) oznaczenie upowa˝nienia do kontroli;

3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej
kontroli;

4) daty podj´cia i zakoƒczenia kontroli;

5) zalecenia pokontrolne oraz okreÊlenie
zastosowanych Êrodków pokontrolnych;

6) uzasadnienie braku zawiadomienia
przedsi´biorcy o zamiarze wszcz´cia
kontroli;

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

8) uzasadnienie zastosowanych wyjàtków,
o których mowa w art. 79, 80, 82 i 83;

9) uzasadnienie przed∏u˝enia czasu trwa-
nia kontroli, o którym mowa w art. 83
ust. 3 i 3a;

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

15) po art. 81 dodaje si´ art. 81a w brzmieniu:

„Art. 81a. 1. W przypadku wszcz´cia kontroli,
przedsi´biorca jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie okazaç kontrolujàcemu
ksià˝k´ kontroli, o której mowa
w art. 81 ust. 1, albo kopie odpowied-
nich jej fragmentów lub wydruki
z systemu informatycznego, w któ-
rym prowadzona jest ksià˝ka kontroli,
poÊwiadczone przez siebie za zgod-
noÊç z wpisem w ksià˝ce kontroli.

2. Przedsi´biorca jest zwolniony z oka-
zania ksià˝ki kontroli, je˝eli jej okaza-
nie jest niemo˝liwe ze wzgl´du na
udost´pnienie jej innemu organowi
kontroli. W takim przypadku przedsi´-
biorca okazuje ksià˝k´ kontroli w sie-
dzibie organu kontroli w terminie
3 dni roboczych od dnia zwrotu tej
ksià˝ki przez organ kontroli.”;
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16) w art. 82:

a) w ust. 1 pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2) przeprowadzenie kontroli jest niezb´dne dla
przeciwdzia∏ania pope∏nieniu przest´pstwa
lub wykroczenia, przeciwdzia∏ania pope∏nie-
niu przest´pstwa skarbowego lub wykrocze-
nia skarbowego lub zabezpieczenia dowo-
dów jego pope∏nienia;

3) kontrola jest prowadzona w toku post´po-
wania prowadzonego na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-
nie konkurencji i konsumentów;

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione
bezpoÊrednim zagro˝eniem ˝ycia, zdrowia
lub Êrodowiska naturalnego;”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. Je˝eli przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç
gospodarczà w wi´cej ni˝ jednym zak∏adzie
lub innej wyodr´bnionej cz´Êci swojego
przedsi´biorstwa, zasada okreÊlona w ust. 1
zdanie pierwsze odnosi si´ do zak∏adu lub
cz´Êci przedsi´biorstwa, z zastrze˝eniem
ust. 1b.

1b. W zak∏adzie lub cz´Êci przedsi´biorstwa,
w której przeprowadzana jest kontrola, do-
puszczalne jest równoczesne przeprowa-
dzenie czynnoÊci kontrolnych niezb´dnych
do zakoƒczenia innej kontroli u tego przed-
si´biorcy.

1c. Przepisu ust. 1a nie stosuje si´ do kontroli
dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorcy,
o którym mowa w art. 104 i 105.”;

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli dzia∏alnoÊç gospodarcza przedsi´-
biorcy jest ju˝ obj´ta kontrolà innego orga-
nu, organ kontroli odstàpi od podj´cia czyn-
noÊci kontrolnych oraz mo˝e ustaliç z przed-
si´biorcà inny termin przeprowadzenia kon-
troli.”;

17) w art. 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Czas trwania wszystkich kontroli organu
kontroli u przedsi´biorcy w jednym roku ka-
lendarzowym nie mo˝e przekraczaç:

1) w odniesieniu do mikroprzedsi´biorców
— 12 dni roboczych;

2) w odniesieniu do ma∏ych przedsi´bior-
ców — 18 dni roboczych;

3) w odniesieniu do Êrednich przedsi´bior-
ców — 24 dni roboczych;

4) w odniesieniu do pozosta∏ych przedsi´-
biorców — 48 dni roboczych.”,

b) w ust. 2 pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2) przeprowadzenie kontroli jest niezb´dne dla
przeciwdzia∏ania pope∏nieniu przest´pstwa
lub wykroczenia, przeciwdzia∏ania pope∏nie-
niu przest´pstwa skarbowego lub wykrocze-
nia skarbowego lub zabezpieczenia dowo-
dów jego pope∏nienia;

3) kontrola jest prowadzona w toku post´po-
wania prowadzonego na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-
nie konkurencji i konsumentów;

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione
bezpoÊrednim zagro˝eniem ˝ycia, zdrowia
lub Êrodowiska naturalnego;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przed∏u˝enie czasu trwania kontroli jest

mo˝liwe jedynie z przyczyn niezale˝nych od
organu kontroli i wymaga uzasadnienia na
piÊmie. Uzasadnienie dor´cza si´ przedsi´-
biorcy i wpisuje do ksià˝ki kontroli przed
podj´ciem dalszych czynnoÊci kontrolnych.
Przed∏u˝enie czasu trwania kontroli nie mo-
˝e naruszaç terminów, o których mowa
w ust. 1.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:
„3a. Przed∏u˝enie czasu trwania kontroli mo˝li-

we jest tak˝e, je˝eli w toku kontroli zostanie
ujawnione zani˝enie zobowiàzania podat-
kowego lub zawy˝enie straty w wysokoÊci
przekraczajàcej równowartoÊç 10 % kwoty
zadeklarowanego zobowiàzania podatko-
wego lub straty, albo w przypadku ujaw-
nienia faktu niez∏o˝enia deklaracji pomimo
takiego obowiàzku.

3b. Organ kontroli zawiadamia kontrolowane-
go o ujawnionych okolicznoÊciach, o któ-
rych mowa w ust. 3a, jednoczeÊnie wska-
zujàc zgromadzony w tym zakresie mate-
ria∏ dowodowy. Uzasadnienie przed∏u˝enia
czasu trwania kontroli umieszcza si´
w ksià˝ce kontroli i protokole kontroli.

3c. Czas trwania kontroli, o której mowa
w ust. 3a, nie mo˝e spowodowaç przekro-
czenia odpowiednio dwukrotnoÊci czasu
okreÊlonego w ust. 1.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Je˝eli wyniki kontroli wykaza∏y ra˝àce naru-

szenie przepisów prawa przez przedsi´bior-
c´, mo˝na przeprowadziç powtórnà kontro-
l´ w tym samym zakresie przedmiotowym
w danym roku kalendarzowym, a czas jej
trwania nie mo˝e przekraczaç 7 dni. Czasu
trwania powtórnej kontroli nie wlicza si´ do
czasu, o którym mowa w ust. 1.”;

18) po art. 83 dodaje si´ art. 83a w brzmieniu:
„Art. 83a. 1. Organ kontroli mo˝e, po pisemnym

zawiadomieniu przedsi´biorcy, prze-
rwaç kontrol´ na czas niezb´dny do
przeprowadzenia badaƒ próbki pro-
duktu lub próbki kontrolnej, je˝eli je-
dynà czynnoÊcià kontrolnà po otrzy-
maniu wyniku badania próbki b´dzie
sporzàdzenie protoko∏u kontroli. Cza-
su przerwy nie wlicza si´ do czasu,
o którym mowa w art. 83 ust. 1, o ile
podczas przerwy przedsi´biorca mia∏
mo˝liwoÊç wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz mia∏ nieograniczo-
ny dost´p do prowadzonej przez sie-
bie dokumentacji i posiadanych rze-
czy, z wyjàtkiem zabezpieczonej w ce-
lu kontroli próbki.
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2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1,
dor´czenie przedsi´biorcy protoko∏u
kontroli nie wymaga ponownego
wszcz´cia kontroli, a dnia, w którym
dor´czono przedsi´biorcy protokó∏
kontroli, nie wlicza si´ do czasu trwa-
nia kontroli. Dopuszcza si´ dor´cze-
nie protoko∏u kontroli w trakcie trwa-
nia kontroli innego organu.

3. Uzasadnienie czasu trwania przerwy
organ kontroli obowiàzany jest wpi-
saç do ksià˝ki kontroli przedsi´biorcy.

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

19) w art. 84 uchyla si´ pkt 1 i 6;
20) po art. 84 dodaje si´ art. 84a—84d w brzmieniu:

„Art. 84a. Przepisów art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81
ust. 2, art. 81a, 82 i 83 nie stosuje si´
wobec dzia∏alnoÊci gospodarczej przed-
si´biorców w zakresie obj´tym:
1) szczególnym nadzorem podatkowym,

na podstawie ustawy z dnia 24 lipca
1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 156, poz. 1641, z póên. zm.7));

2) nadzorem weterynaryjnym, na pod-
stawie ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z póên.
zm.8)), ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,
Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r.
o weterynaryjnej kontroli granicznej
(Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z póên.
zm.9)), 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, z póên. zm.10)), usta-
wy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U.
z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), ustawy
z dnia 16 grudnia 2005 r. o produk-

tach pochodzenia zwierz´cego (Dz. U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z póên. zm.11))
oraz ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045
oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 899);

3) kontrolà administracji rybo∏ówstwa,
na podstawie ustawy z dnia 19 lutego
2004 r. o rybo∏ówstwie (Dz. U. Nr 62,
poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807,
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz
z 2007 r. Nr 21, poz. 125);

4) kontrolà zwiàzanà z nadawaniem to-
warom przeznaczenia celnego doko-
nywanà w urz´dzie celnym albo
w miejscu wyznaczonym lub uzna-
nym przez organ celny, na podstawie
przepisów celnych albo granicznà
kontrolà fitosanitarnà dokonywanà na
podstawie przepisów ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin
(Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849
i Nr 227, poz. 1505);

5) kontrolà przemieszczajàcych si´ Êrod-
ków transportu, osób z nich korzysta-
jàcych oraz towarów nimi przewo˝o-
nych, na podstawie ustawy z dnia
24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej, usta-
wy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 125, poz. 874, z póên. zm.12)) oraz
ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z póên. zm.13));

6) zakupem produktów lub us∏ug
sprawdzajàcym rzetelnoÊç us∏ugi, na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z póên. zm.14));

7) sprzeda˝à dokonywanà poza punk-
tem sta∏ej lokalizacji (sprzeda˝ ob-
woêna i obnoÊna na targowiskach
w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, z póên. zm.15))).

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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 25, poz. 162,
Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 53,
poz. 311.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830 oraz
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 916, Nr 195,
poz. 1201, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1655.

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429 oraz
z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902,
Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 3.

14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2008 r.
Nr 157, poz. 976 i Nr 214, poz. 1346.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, Nr 116, poz. 730
i Nr 223, poz. 1463.
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Art. 84b. 1. Przepisów art. 79, art. 82 ust. 1
i art. 83 ust. 1 nie stosuje si´ do kon-
troli wszcz´tej w toku post´powania
prowadzonego w wyniku z∏o˝enia
wniosku przez przedsi´biorc´ we
w∏asnej sprawie, na podstawie prze-
pisów odr´bnych ustaw oraz bezpo-
Êrednio stosowanych przepisów po-
wszechnie obowiàzujàcego prawa
wspólnotowego.

2. Ilekroç w przepisach ustaw odr´b-
nych oraz bezpoÊrednio stosowanych
przepisach powszechnie obowiàzujà-
cego prawa wspólnotowego u˝ywa
si´ poj´ç: zawiadomienie, wezwanie,
zg∏oszenie, których celem jest wszcz´-
cie kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez w∏aÊciwy organ kontroli, przepis
ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 84c. 1. Przedsi´biorca mo˝e wnieÊç sprzeciw
wobec podj´cia i wykonywania przez
organy kontroli czynnoÊci z narusze-
niem przepisów art. 79—79b, art. 80
ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83
ust. 1 i 2, z zastrze˝eniem art. 84d.

2. Sprzeciw przedsi´biorca wnosi na piÊ-
mie do organu podejmujàcego i wy-
konujàcego kontrol´. O wniesieniu
sprzeciwu przedsi´biorca zawiada-
mia na piÊmie kontrolujàcego.

3. Sprzeciw wnosi si´ w terminie 3 dni
roboczych od dnia wszcz´cia kontroli
przez organ kontroli. Przedsi´biorca
musi uzasadniç wniesienie sprzeciwu.

4. W przypadku gdy naruszenie przepisu
art. 83 ust. 1 wystàpi∏o w trakcie pro-
wadzonej kontroli, bieg terminu, o któ-
rym mowa w ust. 3, rozpoczyna si´
w dniu, w którym nastàpi∏o przekro-
czenie limitu czasu trwania kontroli.

5. Wniesienie sprzeciwu powoduje
wstrzymanie czynnoÊci kontrolnych
przez organ kontroli, którego sprze-
ciw dotyczy, z chwilà dor´czenia kon-
trolujàcemu zawiadomienia o wnie-
sieniu sprzeciwu do czasu rozpatrze-
nia sprzeciwu, a w przypadku wnie-
sienia za˝alenia do czasu jego rozpa-
trzenia.

6. Wniesienie sprzeciwu powoduje
wstrzymanie biegu czasu trwania
kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu
do dnia dor´czenia przedsi´biorcy
postanowienia, o którym mowa
w ust. 9, albo do dnia, o którym mo-
wa w ust. 12, z zastrze˝eniem ust. 7.

7. W przypadku wniesienia przez przed-
si´biorc´ za˝alenia, o którym mowa
w ust. 10, wstrzymanie biegu czasu
trwania kontroli nast´puje do dnia do-
r´czenia przedsi´biorcy postanowie-
nia, o którym mowa w ust. 10, albo do
dnia, o którym mowa w ust. 13.

8. W przypadku wniesienia sprzeciwu
organ kontroli mo˝e, w drodze posta-
nowienia, dokonaç zabezpieczenia
dowodów majàcych zwiàzek z przed-
miotem i zakresem kontroli, na czas
rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpiecze-
niu podlegajà dokumenty, informa-
cje, próbki wyrobów oraz inne noÊni-
ki informacji, je˝eli stanowià lub mo-
gà stanowiç dowód w toku kontroli.

9. Organ kontroli w terminie 3 dni robo-
czych od dnia otrzymania sprzeciwu,
rozpatruje sprzeciw oraz wydaje po-
stanowienie o:

1) odstàpieniu od czynnoÊci kontrol-
nych;

2) kontynuowaniu czynnoÊci kontrol-
nych.

10. Na postanowienie, o którym mowa
w ust. 9, przedsi´biorcy przys∏uguje
za˝alenie w terminie 3 dni od dnia
otrzymania postanowienia. Rozstrzyg-
ni´cie za˝alenia nast´puje w drodze
postanowienia, nie póêniej ni˝ w ter-
minie 7 dni od dnia jego wniesienia.

11. W przypadku wydania postanowie-
nia, o którym mowa w ust. 9 pkt 2,
organ kontroli mo˝e kontynuowaç
czynnoÊci kontrolne od dnia, w któ-
rym postanowienie dor´czono przed-
si´biorcy, a w przypadku wniesienia
za˝alenia, od dnia dor´czenia przed-
si´biorcy postanowienia, o którym
mowa w ust. 10.

12. Nierozpatrzenie sprzeciwu w termi-
nie, o którym mowa w ust. 9, jest
równoznaczne w skutkach z wyda-
niem przez organ w∏aÊciwy postano-
wienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1.

13. Nierozpatrzenie za˝alenia w terminie,
o którym mowa w ust. 10, jest równo-
znaczne w skutkach z wydaniem
przez organ w∏aÊciwy postanowienia
uznajàcego s∏usznoÊç wniesionego
za˝alenia.

14. Postanowienie, o którym mowa
w ust. 8, wygasa z mocy ustawy
w dniu nast´pujàcym po dniu dor´-
czenia przedsi´biorcy postanowie-
nia, o którym mowa w ust. 9,
a w przypadku, o którym mowa
w ust. 12, w dniu nast´pujàcym po
dniu up∏ywu terminu do rozpatrzenia
sprzeciwu, z zastrze˝eniem ust. 15.

15. W przypadku wniesienia przez przed-
si´biorc´ za˝alenia postanowienie,
o którym mowa w ust. 8, wygasa
w dniu nast´pujàcym po dniu dor´-
czenia przedsi´biorcy postanowie-
nia, o którym mowa w ust. 10,
a w przypadku, o którym mowa
w ust. 13, w dniu nast´pujàcym po
dniu up∏ywu terminu do rozpatrzenia
za˝alenia.
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16. Do post´powaƒ, o których mowa
w ust. 9 i 10, w zakresie nieuregulo-
wanym stosuje si´ przepisy Kodeksu
post´powania administracyjnego.

Art. 84d. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopusz-
czalne, gdy organ przeprowadza kon-
trol´, powo∏ujàc si´ na przepisy art. 79
ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82
ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2
i art. 84a.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115,
poz. 793 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505) art. 183 otrzymuje brzmienie:

„Art. 183. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy, o której mowa w art. 9, 18
i 181, stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.16)).”.

Art. 3. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122,
poz. 851, z póên. zm.17)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 25 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wst´pu na terenie miast i wsi do:

a) zak∏adów pracy oraz wszystkich pomiesz-
czeƒ i urzàdzeƒ wchodzàcych w ich sk∏ad,

b) obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, obiektów
handlowych, ogrodów dzia∏kowych i nieru-
chomoÊci oraz wszystkich pomieszczeƒ
wchodzàcych w ich sk∏ad,

c) Êrodków transportu i obiektów z nimi zwià-
zanych, w tym równie˝ na statki morskie,
˝eglugi Êródlàdowej i powietrzne,

d) obiektów b´dàcych w trakcie budowy;”;

2) art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. 1. W post´powaniu przed organami Paƒ-

stwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje
si´ przepisy Kodeksu post´powania
administracyjnego.

2. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy
rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.18)).”.

Art. 4. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44,
poz. 287, z póên. zm.19)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wst´pu z niezb´dnym sprz´tem:

a) na teren nieruchomoÊci, obiektu lub ich
cz´Êci, na którym prowadzona jest dzia-
∏alnoÊç gospodarcza,

b) do Êrodków transportu;”,

b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wst´pu przez ca∏à dob´ wraz z niezb´dnym
sprz´tem na teren niezwiàzany z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej;”;

2) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.20)).”.

Art. 5. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68)
po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên.
zm.21)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

———————
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r.
Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

———————
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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,
Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, z 2007 r.
Nr 171, poz. 1207 oraz z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209,
poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505.
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2) w art. 13:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Datà wszcz´cia post´powania kontrolnego
jest dzieƒ dor´czenia kontrolowanemu po-
stanowienia o wszcz´ciu post´powania kon-
trolnego.

3. Organ kontroli skarbowej mo˝e w ramach
prowadzonego post´powania kontrolnego
przeprowadziç kontrol´ podatkowà.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Kontrola podatkowa mo˝e byç wszcz´ta po

okazaniu legitymacji s∏u˝bowych i znaków
identyfikacyjnych oraz dor´czeniu postano-
wienia o wszcz´ciu post´powania kontrol-
nego. W takim przypadku upowa˝nienie do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dor´-
cza si´ bez zb´dnej zw∏oki, jednak nie póê-
niej ni˝ w terminie 3 dni od dnia wszcz´cia
kontroli. Przepis art. 284a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
stosuje si´ odpowiednio.”,

c) uchyla si´ ust. 10;

3) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W post´powaniu w zakresie, o którym mowa

w art. 2 ust. 1 pkt 14, nie stosuje si´ art. 13
ust. 9, art. 13b, art. 27 ust. 1 pkt 7 oraz art. 284
§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa.”;

4) w art. 14b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1

pkt 15, nie stosuje si´ art. 12, art. 13 ust. 8 i 9,
art. 13b, art. 24 ust. 2 oraz art. 32.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póên. zm.22)) po
art. 19a dodaje si´ art. 19b w brzmieniu:

„Art. 19b. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy, o której mowa w art. 19a,
stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.23)).”.

Art. 8. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27,
z póên. zm.24)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych sprawuje równie˝ szczególny nadzór po-
datkowy zwiàzany z urzàdzaniem gier na sto-

∏ach i na automatach oraz gier na automatach
o niskich wygranych, w zakresie i na zasadach
okreÊlonych w przepisach ustawy z dnia 24 lip-
ca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 156, poz. 1641, z póên. zm.25)).”;

2) po art. 50 dodaje si´ art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.26)).”.

Art. 9. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio-
fonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531,
z póên. zm.27)) art. 40b otrzymuje brzmienie:

„Art. 40b. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy, o której mowa w art. 33,
stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏al-
noÊci 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 póên. zm.28)) po art. 2 dodaje si´
art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy, o której mowa w art. 15,
stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alno-
Êci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.29)).”.

Art. 11. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên.
zm.30)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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 i Nr 199, poz. 1227.

23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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.

———————
25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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 25, poz. 162,
Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 53,
poz. 311.

26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85,
poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377,
Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162 i Nr 61, poz. 411.

28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227,
poz. 1505.

29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505.
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1) w art. 81a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku kontroli podmiotu nieb´dàcego
przedsi´biorcà, w razie nieobecnoÊci osób,
o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przy-
padkach, czynnoÊci kontrolne mogà byç doko-
nywane w obecnoÊci przywo∏anego pe∏nolet-
niego Êwiadka.”;

2) po art. 85 dodaje si´ art. 85a w brzmieniu:

„Art. 85a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.31)).”.

Art. 12. W ustawie z dnia 20 paêdziernika 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 si´ art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy, o której mowa w art. 16,
stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.32)).”.

Art. 13. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta-
tystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên.
zm.33)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) podmiot gospodarki narodowej — osob´
prawnà, jednostk´ organizacyjnà niemajàcà
osobowoÊci prawnej oraz osob´ fizycznà pro-
wadzàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà,”;

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

„3. Zbierane i gromadzone w krajowych reje-
strach urz´dowych informacje nie sà danymi
statystycznymi w rozumieniu ustawy i, z wyjàt-
kiem informacji, o których mowa w art. 42
ust. 3 pkt 7 i 8, nie podlegajà rygorom poufno-
Êci i tajemnicy statystycznej.”;

3) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Krajowy rejestr urz´dowy podmiotów
gospodarki narodowej, zwany dalej
„rejestrem podmiotów”, obejmuje:

1) osoby prawne,

2) jednostki organizacyjne niemajàce
osobowoÊci prawnej,

3) osoby fizyczne prowadzàce dzia∏al-
noÊç gospodarczà.

2. Za osob´ fizycznà prowadzàcà dzia∏al-
noÊç gospodarczà przyjmuje si´ osob´
fizycznà b´dàcà przedsi´biorcà w rozu-
mieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.34)) i innà osob´ fizycznà pro-
wadzàcà dzia∏alnoÊç na w∏asny rachu-
nek w celu osiàgni´cia zysku oraz osob´
fizycznà prowadzàcà indywidualne gos-
podarstwo rolne.

3. Wpisowi do rejestru podmiotów podle-
gajà nast´pujàce informacje o podmio-
tach wymienionych w ust. 1 w zakresie
prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci:

1) nazwa i adres siedziby, a w przy-
padku osób fizycznych prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà
— dodatkowo nazwisko i imiona
oraz miejsce zamieszkania i identy-
fikator systemu ewidencji ludnoÊci
(PESEL), o ile taki posiada,

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

3) forma prawna i forma w∏asnoÊci,

4) wykonywana dzia∏alnoÊç, w tym
rodzaj przewa˝ajàcej dzia∏alnoÊci,

5) daty: powstania podmiotu, rozpo-
cz´cia dzia∏alnoÊci, zawieszenia
i wznowienia dzia∏alnoÊci, wpisu
do ewidencji lub rejestru, zakoƒ-
czenia dzia∏alnoÊci albo skreÊlenia
z ewidencji lub rejestru, wpisu
oraz skreÊlenia z rejestru podmio-
tów,

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

7) przewidywana liczba pracujàcych,

8) w przypadku gospodarstw rolnych
powierzchnia ogólna i u˝ytków rol-
nych,

9) o ich jednostkach lokalnych w zakre-
sie informacji okreÊlonych w pkt 1
i 4—8,

10) numer telefonu i faksu siedziby, ad-
res poczty elektronicznej oraz stro-
ny internetowej, o ile podmiot takie
posiada i poda je do rejestru pod-
miotów.

———————
31) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

32) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

33) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, z 2007 r. Nr 166,
poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

———————
34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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4. Jednostkà lokalnà jest zorganizowana
ca∏oÊç (zak∏ad, oddzia∏, filia) po∏o˝ona
w miejscu zidentyfikowanym odr´b-
nym adresem, pod którym lub z które-
go prowadzona jest dzia∏alnoÊç co naj-
mniej przez jednà osob´ pracujàcà.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1,
majà obowiàzek wype∏niania i sk∏ada-
nia wniosku o wpis do rejestru pod-
miotów oraz informowania o zacho-
dzàcych zmianach w zakresie danych
okreÊlonych w ust. 3 pkt 1—6.

6. Z zastrze˝eniem przepisu ust. 7, pod-
mioty okreÊlone w ust. 1 sà zobowiàza-
ne do sk∏adania w urz´dzie statystycz-
nym województwa, na terenie którego
majà siedzib´ albo adres zamieszkania,
wniosku o wpis do rejestru podmio-
tów, wniosku o zmian´ cech obj´tych
wpisem oraz wniosku o skreÊlenie
— w ciàgu 14 dni od zaistnienia oko-
licznoÊci uzasadniajàcych wpis.

7. Z∏o˝enie wniosku o wpis do rejestru
podmiotów oraz wniosku o zmian´
cech obj´tych wpisem dla:

1) przedsi´biorcy b´dàcego osobà
fizycznà — nast´puje na podstawie
przepisów o dzia∏alnoÊci gospodar-
czej,

2) przedsi´biorców podlegajàcych wpi-
sowi do Krajowego Rejestru Sàdowe-
go — nast´puje na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sàdowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 oraz
z 2008 r. Nr 141, poz. 888).

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje si´, je˝eli
zmiana dotyczy jedynie cech obj´tych
wpisem, nieb´dàcych przedmiotem
wpisu w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

9. Aktualizacja rejestru podmiotów w za-
kresie indywidualnych gospodarstw
rolnych mo˝e nastàpiç na podstawie
wykazów tych gospodarstw przekazy-
wanych urz´dom statystycznym w∏a-
Êciwym dla miejsca po∏o˝enia gospo-
darstwa przez urz´dy gmin na podsta-
wie odr´bnej ustawy.

10. Wpis do rejestru podmiotów nast´puje
po zakodowaniu cech podmiotu wy-
mienionych w ust. 3, wed∏ug obowià-
zujàcych standardów klasyfikacyjnych,
z jednoczesnym nadaniem niepowta-
rzalnego numeru identyfikacyjnego.”;

4) w art. 43:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Urz´dy statystyczne sà obowiàzane przeka-
zaç w terminie 3 dni roboczych informacj´
o numerze REGON nadanym przedsi´bior-

cy rozpoczynajàcemu dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w∏aÊciwej jednostce terenowej Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych wraz z nu-
merem PESEL.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

5) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Udost´pniane w trybie ust. 2 informacje nie
mogà obejmowaç danych, o których mowa
w art. 42 ust. 3 pkt 7 i 8.”;

6) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie informacji, o których mowa
w art. 42 ust. 3 pkt 1—6 i 9, z wy∏àczeniem
identyfikatora systemu ewidencji ludnoÊci
PESEL i adresu zamieszkania osoby fizycznej
prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà, o ile nie
jest adresem prowadzenia dzia∏alnoÊci, oraz
numeru identyfikacyjnego, rejestr podmiotów
jest jawny i dost´pny dla osób trzecich w for-
mach okreÊlonych w ust. 2 i 3 oraz w art. 45a.
Dodatkowo udost´pniane sà dane dotyczàce
numeru telefonu i faksu siedziby, adresu pocz-
ty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile
podmiot je poda do rejestru.”;

7) po art. 45 dodaje si´ art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. G∏ówny Urzàd Statystyczny udost´pnia
dane, o których mowa w art. 45 ust. 1,
na stronie internetowej G∏ównego Urz´-
du Statystycznego.”;

8) w art. 62 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepisy art. 44 ust. 2 oraz art. 45 stosuje si´
odpowiednio od rejestru REGON.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z póên.
zm.35)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku osób fizycznych rozpoczynajà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà decyzj´, o któ-
rej mowa w ust. 2, wydaje si´ w terminie
3 dni roboczych. Decyzja zawiera numer
PESEL, o ile osoba fizyczna taki posiada.”;

2) w art. 5:

a) uchyla si´ ust. 4b,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, bioràc pod uwag´ komplet-
noÊç przekazywanych danych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory formularzy
zg∏oszeƒ identyfikacyjnych, z wyjàtkiem
zg∏oszeƒ osób fizycznych b´dàcych przed-
si´biorcami.”;

———————
35) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.
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c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Do osób fizycznych sk∏adajàcych wniosek
o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej stosuje si´ zg∏oszenie wed∏ug wzoru
okreÊlonego na podstawie przepisów
o dzia∏alnoÊci gospodarczej, uwzgl´dniajà-
cego zakres danych obj´tych zg∏oszeniem
identyfikacyjnym okreÊlonym na podsta-
wie ust. 5.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisy ust. 1—4 oraz ust. 4a stosuje si´
odpowiednio do p∏atników podatków oraz
p∏atników sk∏adek ubezpieczeniowych.”;

3) w art. 5a:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Podatnicy rozpoczynajàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w ramach wniosku o wpis do rejestru
przedsi´biorców albo do ewidencji dzia∏alno-
Êci gospodarczej sk∏adajà zg∏oszenie identyfi-
kacyjne albo aktualizacyjne.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 podatnicy
prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà, zgod-
nie z art. 9, sà obowiàzani dokonaç zg∏osze-
nia aktualizacyjnego w celu uzupe∏nienia da-
nych, w szczególnoÊci wykazu rachunków
bankowych.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Naczelnik urz´du skarbowego jest obowià-
zany przekazaç informacj´ zwrotnà o NIP
nadanym przedsi´biorcy rozpoczynajàcemu
dzia∏alnoÊç gospodarczà niezw∏ocznie po
nadaniu sàdowi prowadzàcemu rejestr
przedsi´biorców albo organowi prowadzà-
cemu ewidencj´ dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”;

4) w art. 9:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Podatnicy majà obowiàzek aktualizowania
danych obj´tych zg∏oszeniem identyfikacyj-
nym przez dokonanie zg∏oszenia aktualiza-
cyjnego do w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego okreÊlonego w art. 4, z zastrze-
˝eniem ust. 1c:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wymienieni w art. 6 ust. 1 — nie póêniej
ni˝ w terminie 7 dni od dnia, w którym
nastàpi∏a zmiana danych;”,

b) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Przedsi´biorcy majà obowiàzek aktualizo-
wania danych obj´tych zg∏oszeniem iden-
tyfikacyjnym przez dokonanie zg∏oszenia
aktualizacyjnego do w∏aÊciwego naczelnika
urz´du skarbowego okreÊlonego w art. 4,
nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia,
w którym nastàpi∏a zmiana danych.”,

c) w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) przepisy art. 5 ust. 4a;

2) wzory formularzy zg∏oszeƒ identyfikacyj-
nych ustalone na podstawie art. 5 ust. 5
albo wnioski okreÊlone na podstawie prze-
pisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042
oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464) w art. 8b wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ ust. 4;

2) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.”;

3) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przed-
si´biorcy stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alno-
Êci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.36)).”.

Art. 16. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.37)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

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

„11. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przed-
si´biorcy stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.38)).”;

2) w art. 83b uchyla si´ ust. 4;

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

„Art. 83c. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”;

4) w art. 124b uchyla si´ ust. 4;

———————
36) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

37) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

38) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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5) po art. 124b dodaje si´ art. 124c w brzmieniu:

„Art. 124c. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy
rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168,
poz. 1186 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

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

„4b. Centralna Informacja udost´pnia bezp∏atnie,
w ogólnodost´pnych sieciach teleinforma-
tycznych, list´ podmiotów, wobec których
w dziale 6 rejestru przedsi´biorców wpisano
informacj´ o og∏oszeniu upad∏oÊci. Lista za-
wiera nast´pujàce dane:

1) nazw´ lub firm´;

2) numer KRS;

3) numer NIP;

4) siedzib´ przedsi´biorcy;

5) dat´ wydania orzeczenia o og∏oszeniu upad-
∏oÊci wraz z okreÊleniem sposobu prowa-
dzenia post´powania upad∏oÊciowego;

6) sygnatur´ sprawy i okreÊlenie sàdu, który
og∏osi∏ upad∏oÊç;

7) dat´ oraz sposób zakoƒczenia post´powa-
nia upad∏oÊciowego.”;

2) w art. 19b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmian´ wpisu
w rejestrze przedsi´biorców wnioskodawca
sk∏ada:

1) wniosek o wpis albo zmian´ wpisu do
krajowego rejestru urz´dowego podmio-
tów gospodarki narodowej (REGON);

2) zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek albo jego
zmiany w rozumieniu przepisów o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

3) zg∏oszenie identyfikacyjne albo aktualiza-
cyjne, o którym mowa w ustawie z dnia
13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewi-
dencji i identyfikacji podatników i p∏atni-
ków (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681,
z póên. zm.39)) wraz ze wskazaniem w∏a-
Êciwego naczelnika urz´du skarbowego
pod rygorem zwrotu wniosku.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:

„1a. Sàd rejestrowy przesy∏a z urz´du wnioski
i zg∏oszenia, o których mowa w ust. 1, nie-
zw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu, odpo-
wiednio do:

1) urz´du statystycznego województwa, na
terenie którego przedsi´biorca ma sie-
dzib´, oraz

2) wskazanego przez przedsi´biorc´ na-
czelnika urz´du skarbowego

— wraz z odpisem postanowienia o wpisie
i zaÊwiadczeniem o dokonaniu wpisu.

1b. Po uzyskaniu informacji o nadaniu przed-
si´biorcy numeru NIP sàd rejestrowy prze-
sy∏a zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek albo jego
zmiany w rozumieniu przepisów o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych do w∏aÊciwej
jednostki terenowej Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

1c. Przepisów ust. 1—1b nie stosuje si´, gdy:

1) wnioskodawca sk∏ada wniosek w formie
elektronicznej; w takim przypadku wnios-
kodawca wysy∏a wnioski i zg∏oszenia,
o których mowa w ust. 1, samodzielnie,
drogà elektronicznà;

2) zmiana nie dotyczy danych obj´tych
wpisem do rejestru przedsi´biorców.”;

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

„1. Wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodarczej polega
na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsi´-
biorców daty rozpocz´cia zawieszenia wyko-
nywania dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Wpis do Rejestru informacji o wznowieniu wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodarczej polega
na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsi´-
biorców daty wznowienia wykonywania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.”;

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

„1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
wniosek o wpis informacji o wznowieniu wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodarczej powi-
nien zawieraç:

1) nazw´ lub firm´;

2) numer KRS;

3) numer NIP;

4) siedzib´ i adres przedsi´biorcy;

5) dat´ rozpocz´cia zawieszenia wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej albo

6) dat´ wznowienia wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002,
z póên. zm.40)) w art. 34a dodaje si´ ust. 5 w brzmie-
niu:

———————
39) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18,
poz. 97.

———————
40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830 oraz
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227.
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„5. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-
biorcy stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.41)).”.

Art. 19. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z póên. zm.42))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 204a otrzymuje brzmienie:

„Art. 204a 1. Organ nadzoru mo˝e przeprowadziç
kontrol´ dzia∏alnoÊci funduszu, to-
warzystwa, depozytariusza, a tak˝e
osoby trzeciej, której fundusz lub to-
warzystwo powierzy∏y wykonywanie
niektórych czynnoÊci.

2. Osoba upowa˝niona przez organ
nadzoru ma prawo wst´pu do po-
mieszczeƒ:

1) towarzystwa — w celu sprawdze-
nia, czy dzia∏alnoÊç towarzystwa
lub funduszu jest zgodna z pra-
wem, statutem towarzystwa lub
funduszu lub interesem cz∏onków
funduszu;

2) depozytariusza — w celu spraw-
dzenia, czy jego dzia∏alnoÊç zwià-
zana z przechowywaniem akty-
wów funduszu jest zgodna z pra-
wem lub z umowà o przechowy-
wanie aktywów funduszu lub inte-
resem cz∏onków funduszu;

3) osoby trzeciej, której fundusz lub
towarzystwo powierzy∏y wykony-
wanie niektórych czynnoÊci
— w celu sprawdzenia, czy jej
dzia∏alnoÊç zwiàzana z wykonywa-
niem niektórych czynnoÊci na
rzecz funduszu lub towarzystwa
jest zgodna z prawem lub intere-
sem cz∏onków funduszu.

3. Osoba przeprowadzajàca kontrol´
ma prawo:

1) wglàdu do wszelkich ksiàg, doku-
mentów i innych noÊników infor-
macji;

2) ˝àdania sporzàdzenia oraz wyda-
nia kopii tych dokumentów i noÊ-
ników informacji;

3) ˝àdania udzielenia informacji
przez cz∏onków w∏adz statuto-

wych, pracowników kontrolowa-
nego przedsi´biorcy albo podmio-
tu lub innych osób zwiàzanych
z kontrolowanym przedsi´biorcà
albo podmiotem umowà zlecenia,
umowà o dzie∏o lub innym stosun-
kiem prawnym o podobnym cha-
rakterze;

4) ˝àdania zabezpieczenia dokumen-
tów i innych dowodów.

4. CzynnoÊci kontrolne podejmowane
przez pracowników Urz´du Komisji
Nadzoru Finansowego sà wykony-
wane po okazaniu legitymacji s∏u˝-
bowej oraz dor´czeniu upowa˝nienia
wydanego przez organ nadzoru.

5. Kontrol´ przeprowadza co najmniej
dwóch kontrolujàcych.

6. Upowa˝nienie, o którym mowa
w ust. 4, zawiera co najmniej:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) dat´ i miejsce wystawienia;
4) imi´ i nazwisko pracownika orga-

nu kontroli uprawnionego do wy-
konania kontroli oraz numer jego
legitymacji s∏u˝bowej;

5) wskazanie osoby kierujàcej kon-
trolà;

6) firm´ przedsi´biorcy albo nazw´
podmiotu obj´tego kontrolà;

7) okreÊlenie zakresu przedmioto-
wego kontroli;

8) wskazanie daty rozpocz´cia
i przewidywanego terminu za-
koƒczenia kontroli;

9) podpis osoby udzielajàcej upo-
wa˝nienia z podaniem zajmowa-
nego stanowiska lub funkcji;

10) pouczenie o prawach i obowiàz-
kach kontrolowanego przedsi´-
biorcy albo podmiotu.

7. Zmiana zakresu przedmiotowego
kontroli, terminu oraz pracownika or-
ganu kontroli wymaga wystawienia
nowego upowa˝nienia do przeprowa-
dzenia kontroli przedsi´biorcy. Prze-
pis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

8. Upowa˝nienie do przeprowadzenia
kontroli kierujàcy kontrolà dor´-
cza kontrolowanemu przedsi´biorcy
albo podmiotowi najpóêniej przed
podj´ciem przez kontrolujàcych
pierwszych czynnoÊci 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 zawieraç:

1) oznaczenie organu nadzoru;

———————
41) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

42) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, z 2007 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507.
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2) dat´ wydania;

3) oznaczenie podmiotu, do którego kiero-
wane jest powiadomienie;

4) wskazanie stwierdzonych nieprawid∏owo-
Êci oraz termin do ich usuni´cia;

5) uzasadnienie faktyczne i prawne;

6) pouczenie o prawie zg∏oszenia zastrze˝eƒ;

7) pouczenie o treÊci art. 204 ust. 8;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska s∏u˝bowego osoby upo-
wa˝nionej do wydania powiadomienia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie wniesienia skargi do sàdu admini-
stracyjnego na decyzj´ administracyjnà,
o której mowa w art. 204 ust. 8, sàd admini-
stracyjny mo˝e wstrzymaç jej wykonanie,
równie˝ wtedy, gdy skar˝àcy uprawdopodob-
ni, i˝ ocena dzia∏alnoÊci towarzystwa, depozy-
tariusza lub osoby trzeciej, której fundusz lub
towarzystwo powierzy∏o wykonywanie nie-
których czynnoÊci, zawarta w powiadomie-
niu, o którym mowa w art. 204 ust. 3 albo
art. 204j ust. 1, ra˝àco narusza prawo.”;

3) po art. 204c dodaje si´ art. 204d—204j w brzmie-
niu:

„Art. 204d. 1. Kontrolujàcy podlega wy∏àczeniu
od udzia∏u w kontroli, je˝eli ustale-
nia kontroli mog∏yby oddzia∏ywaç
na jego prawa lub obowiàzki albo
prawa lub obowiàzki jego ma∏˝onka
lub osoby pozostajàcej z nim fak-
tycznie we wspólnym po˝yciu,
krewnych i powinowatych do dru-
giego stopnia albo osób zwiàzanych
z nim z tytu∏u przysposobienia,
opieki lub kurateli.

2. Powody wy∏àczenia kontrolujàcego
trwajà mimo ustania ma∏˝eƒstwa,
wspólnego po˝ycia, przysposobie-
nia, opieki lub kurateli.

3. Kontrolujàcy mo˝e byç wy∏àczony
równie˝ w razie stwierdzenia in-
nych przyczyn, które mog∏yby wy-
wo∏aç wàtpliwoÊci co do jego bez-
stronnoÊci.

4. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1 i 3, ujawnià si´ w toku kon-
troli, kontrolujàcy powstrzymuje si´
od dalszych czynnoÊci i zawiadamia
o tym niezw∏ocznie organ nadzoru.

5. Wy∏àczony kontrolujàcy podejmuje
jedynie czynnoÊci niecierpiàce zw∏o-
ki ze wzgl´du na interes publiczny
lub wa˝ny interes podmiotu kontro-
lowanego.

6. O wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli
postanawia organ nadzoru z urz´du
albo na wniosek kontrolowanego
przedsi´biorcy albo podmiotu lub
na wniosek kontrolujàcego.

7. Organ nadzoru, postanawiajàc
o wy∏àczeniu kontrolujàcego, uzu-
pe∏nia sk∏ad kontrolujàcych. Przepis
art. 204a ust. 7 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 204e. 1. Kontrola przeprowadzana jest w sie-
dzibie kontrolowanego przedsi´-
biorcy albo podmiotu, lub w miej-
scu wykonywania dzia∏alnoÊci,
w godzinach pracy lub w czasie fak-
tycznego wykonywania dzia∏alnoÊci
przez kontrolowanego przedsi´bior-
c´ albo podmiot.

2. Kontrola lub poszczególne czynno-
Êci kontrolne, za zgodà kontrolowa-
nego przedsi´biorcy albo podmiotu,
mogà byç przeprowadzane równie˝
w siedzibie organu, je˝eli mo˝e to
usprawniç prowadzenie kontroli.

3. Kontrolowany przedsi´biorca albo
podmiot zapewnia kontrolujàcym
warunki i Êrodki niezb´dne do
sprawnego przeprowadzenia kon-
troli, a w szczególnoÊci udost´pnia
urzàdzenia techniczne oraz, w miar´
mo˝liwoÊci, oddzielne pomieszcze-
nia z odpowiednim wyposa˝eniem.

4. Kontrolowany przedsi´biorca albo
kierownik podmiotu lub upowa˝nio-
na przez nich osoba mo˝e uczestni-
czyç w czynnoÊciach, o których mo-
wa w art. 204a ust. 3 pkt 3.

5. W okresie trwania kontroli kontrolo-
wany przedsi´biorca albo podmiot
wype∏nia obowiàzki, o których mo-
wa w art. 204a ust. 3, w terminach
i formach wskazanych przez kierujà-
cego kontrolà lub w jego zast´p-
stwie innego kontrolujàcego.

Art. 204f. 1. Ustaleƒ kontroli dokonuje si´ na
podstawie dowodów.

2. Do dowodów zalicza si´:

1) dokumenty;

2) dane i informacje umieszczone
w systemach informatycznych
kontrolowanego przedsi´biorcy
albo podmiotu;

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

4) oÊwiadczenia osób trzecich;

5) wyniki ogl´dzin;

6) inne materia∏y, które mogà przy-
czyniç si´ do stwierdzenia stanu
faktycznego w zakresie obj´tym
kontrolà.

3. Informacje pisemne sporzàdzane
przez kontrolowanego przedsi´bior-
c´ albo podmiot na potrzeby prze-
prowadzanej kontroli powinny byç
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podpisane przez osoby upowa˝nio-
ne do ich sporzàdzania. W przypad-
ku odmowy podpisania kontrolujà-
cy sporzàdza stosownà adnotacj´.

4. ZgodnoÊç z orygina∏em odpisów,
kserokopii i wyciàgów z dokumen-
tów potwierdza osoba upowa˝niona
do reprezentowania kontrolowane-
go przedsi´biorcy albo podmiotu.

5. W razie niebezpieczeƒstwa utraty
dowodów kierujàcy kontrolà lub
w jego zast´pstwie inny kontrolujà-
cy mo˝e wskazaç sposób zabezpie-
czenia dowodów przez przechowy-
wanie ich w miejscu prowadzenia
dzia∏alnoÊci przez kontrolowanego
przedsi´biorc´ albo podmiot w od-
dzielnym, zamkni´tym i opiecz´to-
wanym pomieszczeniu.

6. O zwolnieniu dowodów spod zabez-
pieczenia decyduje kierujàcy kon-
trolà lub w jego zast´pstwie inny
kontrolujàcy.

Art. 204g. 1. Osoba przeprowadzajàca kontrol´
jest obowiàzana z dokonanych czyn-
noÊci sporzàdziç i podpisaç protokó∏
kontroli. Protokó∏ podpisuje kontro-
lowany przedsi´biorca albo pod-
miot, albo osoba upowa˝niona do
ich reprezentowania.

2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:

1) firm´ i adres kontrolowanego
przedsi´biorcy albo nazw´ i sie-
dzib´ kontrolowanego podmio-
tu;

2) imiona i nazwiska oraz stanowi-
ska s∏u˝bowe kontrolujàcych;

3) wskazanie osoby kierujàcej kon-
trolà;

4) numer i dat´ upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli;

5) imiona i nazwiska oraz stanowi-
ska s∏u˝bowe osób sk∏adajàcych
oÊwiadczenia oraz udzielajàcych
informacji w toku kontroli;

6) okreÊlenie przedmiotu i zakresu
kontroli;

7) opis dokonanych czynnoÊci oraz
ustalenia stanu faktycznego;

8) wzmiank´ o poinformowaniu
podmiotu kontrolowanego o je-
go prawach i obowiàzkach, przez
pouczenie o prawie, sposobie
i terminie zg∏oszenia zastrze˝eƒ
do ustaleƒ zawartych w protoko-
le kontroli;

9) wykaz za∏àczników z podaniem
nazwy ka˝dego za∏àcznika;

10) dat´ i miejsce sporzàdzenia pro-
toko∏u.

Art. 204h. 1. Protokó∏ kontroli sporzàdza si´
w dwóch jednobrzmiàcych egzem-
plarzach, z których jeden egzem-
plarz kierujàcy kontrolà, lub w jego
zast´pstwie inny kontrolujàcy, prze-
kazuje kontrolowanemu przedsi´-
biorcy albo podmiotowi.

2. Osoba upowa˝niona do reprezento-
wania kontrolowanego przedsi´-
biorcy albo podmiotu potwierdza
odbiór protoko∏u, umieszczajàc
pisemne oÊwiadczenie w protokole.

3. Kierujàcy kontrolà lub w jego za-
st´pstwie inny kontrolujàcy oraz
kontrolowany przedsi´biorca albo
podmiot, albo osoba przez nich
upowa˝niona, parafujà ka˝dà stron´
protoko∏u.

4. Je˝eli kontrolowany przedsi´biorca
albo podmiot odmawia lub uchyla
si´ od odebrania protoko∏u kontroli,
organ nadzoru wzywa pisemnie
podmiot kontrolowany do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o odbiorze protoko∏u,
wyznaczajàc termin nie krótszy ni˝
7 dni na dokonanie tej czynnoÊci.
W przypadku bezskutecznego up∏y-
wu wyznaczonego terminu protokó∏
uwa˝a si´ za odebrany z up∏ywem
ostatniego dnia tego terminu.

5. Po potwierdzeniu odbioru protoko∏u
kontroli nie dokonuje si´ w protoko-
le ˝adnych poprawek i dopisków.

6. Oczywiste omy∏ki pisarskie lub ra-
chunkowe prostuje kierujàcy kon-
trolà lub w jego zast´pstwie inny
kontrolujàcy, parafujàc sprostowa-
nia. Organ nadzoru o sprostowaniu
oczywistych omy∏ek informuje
pisemnie podmiot kontrolowany.

Art. 204i. 1. W terminie 14 dni od dnia potwier-
dzenia odbioru protoko∏u kontroli
kontrolowany przedsi´biorca albo
podmiot mo˝e zg∏osiç organowi
nadzoru pisemne, umotywowane
zastrze˝enia i uwagi do treÊci proto-
ko∏u oraz stanowisko w sprawach
obj´tych zakresem kontroli.

2. O sposobie rozpatrzenia zastrze˝eƒ
organ nadzoru informuje kontrolo-
wanego przedsi´biorc´ albo pod-
miot w terminie 14 dni od dnia ich
dor´czenia.

Art. 204j. 1. Po podpisaniu protoko∏u kontroli,
organ nadzoru powiadamia pisem-
nie kontrolowanego przedsi´biorc´
albo podmiot o stwierdzonych nie-
prawid∏owoÊciach i wyznacza ter-
min do ich usuni´cia. Przepisy
art. 204 ust. 4—8 stosuje si´ odpo-
wiednio.
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2. W przypadku stwierdzenia w wyni-
ku kontroli ra˝àcych nieprawid∏owo-
Êci, organ nadzoru mo˝e na∏o˝yç
na kontrolowanego przedsi´biorc´
albo podmiot kar´ pieni´˝nà w wy-
sokoÊci do 500 000 z∏, bezpoÊrednio
po ich stwierdzeniu.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.43)) w art. 133 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. CzynnoÊci kontrolne podejmowane przez pra-
cowników Urz´du Komisji Nadzoru Finanso-
wego sà wykonywane po okazaniu legitymacji
s∏u˝bowej oraz dor´czeniu upowa˝nienia wy-
danego przez Przewodniczàcego Komisji Nad-
zoru Finansowego.”;

2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przed-
si´biorcy stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.44)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„§ 4. Upowa˝nienie, które nie spe∏nia wymagaƒ,
o których mowa w § 2, nie stanowi podstawy
do przeprowadzenia kontroli.

§ 5. Zakres kontroli nie mo˝e wykraczaç poza za-
kres wskazany w upowa˝nieniu.”;

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

„§ 5a. Przepisu § 5 nie stosuje si´ do kontrolowa-
nego przedsi´biorcy.”;

3) w art. 284a:

a) § 1 i 1a otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Kontrola podatkowa mo˝e byç wszcz´ta
po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej kontro-

lowanemu lub osobie, o której mowa
w art. 281a, albo osobie wymienionej
w art. 284 § 2, gdy czynnoÊci kontrolne sà
niezb´dne dla przeciwdzia∏ania pope∏nie-
niu przest´pstwa skarbowego lub wykro-
czenia skarbowego lub zabezpieczenia do-
wodów jego pope∏nienia.

§ 1a. W razie nieobecnoÊci kontrolowanego
lub osoby, o której mowa w art. 281a,
albo osoby wymienionej w art. 284 § 2,
kontrola podatkowa mo˝e byç wszcz´ta
po okazaniu legitymacji pracownikowi
kontrolowanego, który mo˝e byç uznany
za osob´, o której mowa w art. 97 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên.
zm.45)), lub w obecnoÊci przywo∏anego
Êwiadka, którym powinien byç funkcjo-
nariusz publiczny, nieb´dàcy jednak pra-
cownikiem organu przeprowadzajàcego
kontrol´.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dokumenty z czynnoÊci kontrolnych doko-
nanych z naruszeniem obowiàzku, o któ-
rym mowa w § 2, nie stanowià dowodu
w post´powaniu podatkowym.”,

c) uchyla si´ § 4,

d) po § 5b dodaje si´ § 5c w brzmieniu:

„§ 5c. Przepisów § 5—5b nie stosuje si´ do kon-
trolowanego przedsi´biorcy.”;

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

„§ 2. O ka˝dym przypadku niezakoƒczenia kontro-
li w terminie wskazanym w upowa˝nieniu,
o którym mowa w art. 283, kontrolujàcy obo-
wiàzany jest zawiadomiç na piÊmie kontrolo-
wanego, podajàc przyczyny przed∏u˝enia ter-
minu zakoƒczenia kontroli i wskazujàc nowy
termin jej zakoƒczenia.”;

———————
43) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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. 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, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231,
poz. 1546.

44) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180,
poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320.

———————
45) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, Nr 163,
poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506.
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5) w art. 285 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolo-
wany lub osoby go reprezentujàce b´dà nie-
obecne i nie nastàpi∏o wskazanie osoby upo-
wa˝nionej w trybie art. 281a lub art. 284 § 1
zdanie drugie, czynnoÊci kontrolne mogà byç
wykonywane w obecnoÊci innego pracowni-
ka kontrolowanego, który mo˝e byç uznany
za osob´, o której mowa w art. 97 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
lub w obecnoÊci przywo∏anego Êwiadka, któ-
rym powinien byç funkcjonariusz publiczny,
nieb´dàcy jednak pracownikiem organu
przeprowadzajàcego kontrol´.”;

6) po art. 291b dodaje si´ art. 291c w brzmieniu:

„Art. 291c. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
podatnika b´dàcego przedsi´biorcà
stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.46)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 36a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zawieszenie wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-

darczej powoduje ustanie obowiàzku ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych od dnia, w którym rozpoczy-
na si´ zawieszenie wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej, do dnia poprzedzajàcego dzieƒ
wznowienia wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.”;

2) w art. 43:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. P∏atnicy sk∏adek, z zastrze˝eniem ust. 5a, sà
zobowiàzani do z∏o˝enia druku — zg∏oszenie
p∏atnika sk∏adek w Zak∏adzie w terminie
7 dni od:

1) daty zatrudnienia pierwszego pracownika
lub powstania stosunku prawnego uzasad-
niajàcego obj´cie ubezpieczeniami emery-
talnym i rentowymi pierwszej osoby;

2) daty powstania obowiàzku ubezpieczeƒ
emerytalnego i rentowych dla ubezpie-
czonych wy∏àcznie zobowiàzanych do
p∏acenia sk∏adek na w∏asne ubezpiecze-
nia, albo na ubezpieczenia osób z nimi
wspó∏pracujàcych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. P∏atnik sk∏adek jest obowiàzany z∏o˝yç druk
— zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek, o którym mo-
wa w ust. 1, wed∏ug ustalonego wzoru we
wskazanej przez Zak∏ad jednostce organiza-
cyjnej Zak∏adu.”,

c) uchyla si´ ust. 3a,

d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek b´dàcego
przedsi´biorcà nast´puje na podstawie od-
r´bnych przepisów.”;

3) w art. 45 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zak∏ad ma prawo uzupe∏niaç dane na koncie
p∏atnika sk∏adek o numery NIP i REGON.”;

4) po art. 92 dodaje si´ art. 92a w brzmieniu:

„Art. 92a. Do kontroli p∏atnika sk∏adek b´dàcego
przedsi´biorcà stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.47)).”.

Art. 23. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z póên.
zm.48)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przed-
si´biorcy stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.49)).”;

2) art. 6za—6zc otrzymujà brzmienie:

„Art. 6za. 1. Kontrola w siedzibie, w miejscu pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz miejscu zamieszkania podmiotu
podlegajàcego kontroli wykonywana
jest po dor´czeniu upowa˝nienia or-
ganu S∏u˝by Celnej do przeprowadze-
nia kontroli oraz okazaniu legitymacji
s∏u˝bowej, z zastrze˝eniem ust. 2—5.

2. Kontrole:

1) na drogach publicznych lub dro-
gach wewn´trznych, na morskich
wodach wewn´trznych, morzu te-
rytorialnym lub wodach Êródlàdo-
wych,

2) sprzeda˝y dokonywanej poza punk-
tem sta∏ej lokalizacji (sprzeda˝ ob-
woêna i obnoÊna na targowiskach

———————
46) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67,
poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209,
poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505,
Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38 i Nr 14, poz. 75.

———————
47) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

48) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 25, poz. 162,
Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 53,
poz. 311.

49) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, z póên. zm.50)))

— sà wykonywane na podstawie oka-
zywanych przez funkcjonariusza legi-
tymacji s∏u˝bowej oraz imiennego
upowa˝nienia do wykonywania kon-
troli. W przypadku gdy kontrole wy-
konuje umundurowany funkcjona-
riusz, legitymacja s∏u˝bowa i upowa˝-
nienie okazywane sà na ˝àdanie pod-
miotu podlegajàcego kontroli.

3. CzynnoÊci kontrolne w urz´dzie cel-
nym, miejscu wyznaczonym lub uzna-
nym przez organ celny sà wykonywa-
ne przez umundurowanego funkcjo-
nariusza wyposa˝onego w znak iden-
tyfikacji osobistej.

4. Podj´cie czynnoÊci kontrolnych po
okazaniu legitymacji s∏u˝bowej mo˝e
dotyczyç jedynie przypadków, gdy
czynnoÊci kontrolne sà niezb´dne dla
przeciwdzia∏ania pope∏nieniu prze-
st´pstwa lub wykroczenia, przeciw-
dzia∏ania pope∏nieniu przest´pstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbo-
wego lub zabezpieczenia dowodów
jego pope∏nienia, a tak˝e gdy przepro-
wadzenie kontroli jest uzasadnione
bezpoÊrednim zagro˝eniem ˝ycia,
zdrowia lub Êrodowiska naturalnego.

5. W przypadku kontroli w miejscach
okreÊlonych w ust. 2 pkt 2 i ust. 4, gdy
kontrolowany jest przedsi´biorcà,
który wskaza∏ adres do dor´czeƒ
w kraju, upowa˝nienie, o którym mo-
wa w ust. 1, dor´cza si´ w terminie
3 dni od dnia podj´cia kontroli.
W przypadku braku adresu lub gdy
wskazany adres okaza∏ si´ niepraw-
dziwy upowa˝nienie z∏o˝one do akt
kontroli uznaje si´ za dor´czone.

Art. 6zb. 1. Je˝eli podmiotem podlegajàcym kon-
troli jest osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niemajàca osobowoÊci
prawnej, upowa˝nienie jest dor´cza-
ne, a legitymacja s∏u˝bowa jest oka-
zywana cz∏onkom zarzàdu, wspólni-
kowi lub innej osobie upowa˝nionej
do reprezentowania lub prowadzenia
spraw podmiotu podlegajàcego kon-
troli, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku kontroli wykonywanych
w miejscach okreÊlonych w art. 6za
ust. 2 legitymacja s∏u˝bowa i upowa˝-
nienie sà okazywane, gdy jest to wy-
magane, odpowiednio:

1) osobie, która dysponuje towarem,
wyrobami lub urzàdzeniami, lub
dysponuje dokumentami dotyczà-
cymi towarów, wyrobów lub urzà-
dzeƒ podlegajàcych kontroli;

2) osobie, która dysponuje Êrodkiem
transportu, którym sà przemiesz-
czane towary;

3) osobie wykonujàcej bàdê odpowie-
dzialnej za wykonywanie czynnoÊci
podlegajàcych kontroli.

3. W przypadku nieobecnoÊci osób wy-
mienionych w ust. 2, czynnoÊci kon-
trolne mogà byç wykonywane
w obecnoÊci innego pracownika kon-
trolowanego, który mo˝e byç uznany
za osob´, o której mowa w art. 97
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny, lub w obecnoÊci
przywo∏anego Êwiadka, którym powi-
nien byç funkcjonariusz publiczny,
nieb´dàcy jednak pracownikiem orga-
nu przeprowadzajàcego kontrol´.

4. Z czynnoÊci kontrolnych wykonywa-
nych podczas nieobecnoÊci osób upo-
wa˝nionych przez podmiot podlegajà-
cy kontroli lub osób wymienionych
w ust. 2 i 3 sporzàdza si´ protokó∏,
który niezw∏ocznie dor´cza si´ pod-
miotowi podlegajàcemu kontroli.

Art. 6zc. 1. CzynnoÊci kontrolne w miejscach,
o których mowa w art. 6za ust. 1, wy-
konuje si´ w obecnoÊci osoby fizycznej
podlegajàcej kontroli lub osoby przez
nià upowa˝nionej, chyba ˝e zrezygnuje
ona z prawa uczestniczenia w czynno-
Êciach kontrolnych. Je˝eli podmiotem
podlegajàcym kontroli jest osoba
prawna lub jednostka organizacyjna
niemajàca osobowoÊci prawnej, czyn-
noÊci kontrolne wykonuje si´ w obec-
noÊci osób upowa˝nionych przez pod-
miot podlegajàcy kontroli.

2. OÊwiadczenie o rezygnacji z prawa
uczestnictwa w czynnoÊciach kontrol-
nych sk∏ada si´ w formie pisemnej.
W razie odmowy z∏o˝enia pisemnego
oÊwiadczenia funkcjonariusz dokonu-
je odpowiedniej adnotacji w protoko-
le z przeprowadzonej czynnoÊci.

3. W przypadku gdy podczas kontroli
w miejscu prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej nie ma osoby upowa˝-
nionej do reprezentowania podmio-
tu podlegajàcego kontroli, przepisy
art. 6za ust. 4 i art. 6zb ust. 3 i 4 stosu-
je si´ odpowiednio.”;

3) art. 6zo otrzymuje brzmienie:

„Art. 6zo. 1. Kontrola, o której mowa w art. 1
ust. 2 pkt 5a, ma na celu ustalenie sta-
nu faktycznego w zakresie przestrze-
gania przepisów dotyczàcych legalno-
Êci wykonywania pracy przez cudzo-

———————
50) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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, Nr 116, poz. 730
i Nr 223, poz. 1463.
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ziemców, prowadzenia dzia∏alnoÊci
przez cudzoziemców oraz powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom.

2. Kontrol´, w zakresie o którym mowa
w ust. 1, przeprowadza si´ w ramach
wykonywania kontroli okreÊlonych
w rozdziale 1a i 1b, albo w przypadku
uzasadnionego podejrzenia naruszania
przepisów, o których mowa w ust. 1.

3. Kontrolà mogà byç obj´ci pracodaw-
cy, przedsi´biorcy niezatrudniajàcy
pracowników oraz osoby fizyczne.

4. Podj´cie czynnoÊci kontrolnych po
okazaniu legitymacji s∏u˝bowej mo˝e
dotyczyç jedynie przypadków, gdy
czynnoÊci kontrolne sà niezb´dne dla
przeciwdzia∏ania pope∏nieniu prze-
st´pstwa lub wykroczenia, przeciw-
dzia∏ania pope∏nieniu przest´pstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbo-
wego lub zabezpieczenia dowodów
jego pope∏nienia, a tak˝e gdy przepro-
wadzenie kontroli jest uzasadnione
bezpoÊrednim zagro˝eniem ˝ycia,
zdrowia lub Êrodowiska naturalnego.

5. W przypadku kontroli w miejscach
okreÊlonych w art. 6za ust. 2, gdy kon-
trolowany jest przedsi´biorcà, który
wskaza∏ adres do dor´czeƒ w kraju,
upowa˝nienie, o którym mowa
w ust. 1, dor´cza si´ w terminie 3 dni
od dnia podj´cia kontroli. W przypad-
ku braku adresu lub gdy wskazany ad-
res okaza∏ si´ nieprawdziwy upowa˝-
nienie z∏o˝one do akt kontroli uznaje
si´ za dor´czone.”;

4) uchyla si´ art. 6zp;

5) w art. 6zt uchyla si´ ust. 3;

6) po art. 6zt dodaje si´ art. 6zta—6zte w brzmieniu:

„Art. 6zta. 1. Kontrol´ dzia∏alnoÊci prowadzonej
przez cudzoziemców przeprowadza
organ celny w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce wykonywania tej dzia∏alnoÊci.

2. CzynnoÊci kontrolne mogà byç prze-
prowadzane w urz´dzie obs∏ugujà-
cym organ celny.

Art. 6ztb. 1. Kontrola jest wykonywana przez co
najmniej dwóch funkcjonariuszy cel-
nych.

2. Upowa˝nienie do przeprowadzenia
kontroli, o którym mowa w art. 6zo
ust. 2, w przypadku kontrolowanego
nieb´dàcego przedsi´biorcà, zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko pracownika orga-
nu kontroli uprawnionego do wy-
konania kontroli oraz numer jego
legitymacji s∏u˝bowej;

5) nazw´ i adres jednostki kontrolo-
wanej;

6) okreÊlenie zakresu przedmiotowe-
go kontroli;

7) wskazanie daty rozpocz´cia i prze-
widywanego terminu zakoƒczenia
kontroli;

8) podpis osoby udzielajàcej upo-
wa˝nienia z podaniem zajmowa-
nego stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàz-
kach jednostki kontrolowanej.

Art. 6ztc. Kontrolujàcy podlegajà przepisom
o bezpieczeƒstwie i higienie pracy,
przepisom przeciwpo˝arowym oraz
przepisom o ochronie informacji nie-
jawnych, obowiàzujàcym w jednostce
kontrolowanej.

Art. 6ztd. Kierujàcy jednostkà kontrolowanà lub
osoba przez niego upowa˝niona zobo-
wiàzani sà do poÊwiadczenia zgodnoÊci
odpisów i wyciàgów oraz kserokopii
z dokumentów dostarczonych kontrolu-
jàcym.

Art. 6zte. 1. Z okreÊlonych czynnoÊci, o których
mowa w art. 6zr ust. 1 pkt 2—4 i 8,
sporzàdza si´ protoko∏y, które stano-
wià za∏àcznik do protoko∏u kontroli,
o którym mowa w art. 6zs.

2. Protoko∏y z czynnoÊci zawierajà
w szczególnoÊci:
1) dat´ i miejsce przeprowadzenia

czynnoÊci;
2) nazw´ i adres jednostki kontrolo-

wanej;
3) imi´ i nazwisko kierujàcego jed-

nostkà kontrolowanà lub imi´ i na-
zwisko osoby przez niego upowa˝-
nionej, uczestniczàcego w czynno-
Êciach kontrolnych;

4) imi´ i nazwisko pracownika orga-
nu kontroli uczestniczàcego
w czynnoÊciach kontrolnych;

5) opis ustalonych faktów;
6) podpisy osób uczestniczàcych

w czynnoÊciach;
7) adnotacj´ o fakcie dokumentowa-

nia czynnoÊci za pomocà Êrodków
audiowizualnych.

3. Je˝eli kontrolowany, osoba upowa˝-
niona do reprezentowania kontrolo-
wanego lub prowadzenia jego spraw,
pracownik, osoba wspó∏dzia∏ajàca
z kontrolowanym oraz inne osoby
obecne na terenie kontrolowanej jed-
nostki w czasie przeprowadzenia
kontroli odmówià podpisania proto-
ko∏u z czynnoÊci, kontrolujàcy za-
mieszcza w protokole z czynnoÊci ad-
notacj´ o przyczynach odmowy pod-
pisania tego protoko∏u lub braku po-
dania przyczyn.”;
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7) art. 6zu otrzymuje brzmienie:

„Art. 6zu. W zakresie nieuregulowanym w niniej-
szym rozdziale, stosuje si´ 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 si´ przepisy Kodeksu post´po-
wania administracyjnego.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r.
— Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z póên. zm.51)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

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

„3. Wniosek o wpis oraz zmian´ wpisu do ewiden-
cji dzia∏alnoÊci gospodarczej nie podlega op∏a-
cie.”;

2) w art. 7b:

a) w ust. 2:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Wniosek o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej zawiera:”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) numer NIP przedsi´biorcy, o ile taki po-
siada,”,

— dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) numer telefonu kontaktowego i adres
poczty elektronicznej, o ile przedsi´bior-
ca posiada.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej niezw∏ocz-
nie po otrzymaniu podpisanego wniosku
i z urz´du dor´cza przedsi´biorcy zaÊwiad-
czenie o wpisie.

4. Wniosek o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej jest jednoczeÊnie wnioskiem
o wpis do krajowego rejestru urz´do-
wego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), zg∏oszeniem identyfikacyjnym
albo aktualizacyjnym, o którym mowa
w przepisach o zasadach ewidencji i identy-
fikacji podatników i p∏atników, zg∏oszeniem
p∏atnika sk∏adek albo jego zmiany w rozu-
mieniu przepisów o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych albo zg∏oszeniem oÊwiadczenia
o kontynuowaniu ubezpieczenia spo∏eczne-
go rolników w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników. Nie

dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy
zmiany danych nieobj´tych wpisem do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.”,

c) dodaje si´ ust. 5—10 w brzmieniu:

„5. Dane z wniosku o wpis do ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej, organ ewidencyjny nie-
zw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni od
dnia dokonania wpisu, przesy∏a do wskaza-
nego przez przedsi´biorc´ naczelnika urz´-
du skarbowego, w∏aÊciwego urz´du staty-
stycznego oraz w∏aÊciwej jednostki tereno-
wej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych albo
Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego wraz z kopià zaÊwiadczenia
o wpisie w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

6. Je˝eli przedsi´biorca sk∏adajàcy zg∏oszenie
o dokonanie wpisu do ewidencji dzia∏alno-
Êci gospodarczej nie ma nadanego numeru
NIP, organ gminy przesy∏a zg∏oszenie p∏at-
nika sk∏adek w rozumieniu przepisów o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecznych albo zg∏o-
szenie oÊwiadczenia o kontynuowaniu
ubezpieczenia spo∏ecznego rolników w ro-
zumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników po otrzymaniu od w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du skarbowego nada-
nego numeru NIP i uzupe∏nieniu wniosku
o ten numer.

7. Wniosek o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej mo˝e byç przes∏any na adres
w∏aÊciwego urz´du gminy listem poleco-
nym. W takim przypadku wniosek opatrzony
jest w∏asnor´cznym podpisem wnioskodaw-
cy, którego w∏asnor´cznoÊç poÊwiadczona
jest przez notariusza.

8. Wniosek o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej przedsi´biorca mo˝e z∏o˝yç
równie˝ w wersji elektronicznej za poÊred-
nictwem formularza dost´pnego na stronie
internetowej urz´du gminy. Je˝eli wniosek
zosta∏ podpisany podpisem elektronicznym,
stosuje si´ odpowiednio przepisy o informa-
tyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych
zadania publiczne.

9. Je˝eli wniosek o wpis do ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej nie zosta∏ podpisany
podpisem elektronicznym, organ gminy za-
wiadamia przedsi´biorc´ o terminie i miej-
scu podpisania wniosku, nie póêniej ni˝
w terminie 3 dni roboczych od z∏o˝enia
wniosku lub wskazanej we wniosku daty
rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej. W ta-
kim przypadku dniem z∏o˝enia wniosku jest
dzieƒ, w którym przedsi´biorca wniosek
podpisa∏.

10. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór, w tym elektroniczny, wniosku
o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej uwzgl´dniajàc:

1) zakres danych podlegajàcych wpisowi do
ewidencji i innych rejestrów urz´dowych;

———————
51) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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. 1043 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888.
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2) warunki powszechnej dost´pnoÊci formu-
larzy;

3) zakres danych niezb´dnych dla uzyskania
albo zmiany wpisu do krajowego rejestru
urz´dowego podmiotów gospodarki na-
rodowej (REGON), zg∏oszenia identyfika-
cyjnego albo aktualizacyjnego, o którym
mowa w przepisach o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p∏atników,
zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek albo ich zmia-
ny w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych albo zg∏oszenie
oÊwiadczenia o kontynuowaniu ubezpie-
czenia spo∏ecznego rolników w rozumie-
niu przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecz-
nym rolników.”;

3) w art. 7d po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

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

Art. 25. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o ob-
rocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego po-
koju i bezpieczeƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229,
poz. 2315) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 30:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-
biorcy dokonuje si´ w obecnoÊci kontrolo-
wanego albo osoby przez niego upowa˝nio-
nej.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku nieobecnoÊci osób, o których
mowa w ust. 2, czynnoÊci kontrolne mogà
byç wykonywane w obecnoÊci innego pra-
cownika kontrolowanego, który mo˝e byç
uznany za osob´, o której mowa w art. 97
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên.
zm.52)), lub w obecnoÊci przywo∏anego

Êwiadka, którym powinien byç funkcjona-
riusz publiczny, nieb´dàcy jednak pracow-
nikiem organu przeprowadzajàcego kon-
trol´.”;

2) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.53)).”.

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 i Nr 227, poz. 1505)
art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. 1. W post´powaniu w sprawach nadzoru
i kontroli stosuje si´ przepisy Kodeksu
post´powania administracyjnego.

2. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.54)).”.

Art. 27. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25,
z póên. zm.55)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. W celu realizacji planów kontroli,
o których mowa w art. 9, Prezes Urz´-
du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, opracowuje programy kontroli
o znaczeniu krajowym lub ponad-
wojewódzkim oraz innych kontroli wy-
konywanych na jego zlecenie.

2. W pozosta∏ych przypadkach programy
kontroli opracowuje wojewódzki
inspektor.

3. Programy kontroli powinny zawieraç
w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie podmiotowego i przed-
miotowego zakresu kontroli;

———————
52) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, Nr 163,
poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506.

———————
53) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.

54) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.

55) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2008 r. Nr 157,
poz. 976 i Nr 214, poz. 1346.
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2) wykaz przepisów prawnych regulu-
jàcych zagadnienia obj´te zakresem
kontroli.

4. Inspektor przeprowadza kontrol´
w oparciu o program kontroli.”;

2) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Kontrol´ wszczyna i prowadzi inspek-
tor po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej
oraz dor´czeniu upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli wydanego
przez wojewódzkiego inspektora.

2. Upowa˝nienie, o którym mowa
w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) oznaczenie organu kontroli;

2) wskazanie podstawy prawnej;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´, nazwisko i stanowisko kontro-
lujàcego oraz numer jego legityma-
cji s∏u˝bowej, a w przypadku upo-
wa˝nienia do udzia∏u w kontroli
osób, o których mowa w ust. 3
— imiona i nazwiska tych osób oraz
numer dokumentu potwierdzajàce-
go to˝samoÊç;

5) oznaczenie kontrolowanego;

6) okreÊlenie przedmiotu i zakresu
kontroli;

7) okreÊlenie daty rozpocz´cia kontroli
i przewidywanej daty jej zakoƒcze-
nia;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝-
nienia, z podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach
kontrolowanego.

3. Je˝eli pobranie próbek produktu do
badaƒ lub wykonanie innych czynno-
Êci kontrolnych wymaga wiedzy lub
umiej´tnoÊci specjalnych, wojewódzki
inspektor mo˝e upowa˝niç do udzia∏u
w kontroli osob´ nieb´dàcà inspekto-
rem posiadajàcà takà wiedz´ lub umie-
j´tnoÊci.”;

3) uchyla si´ art. 14;

4) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Kontrol´ przeprowadza si´ w obecno-
Êci kontrolowanego lub osoby przez
niego upowa˝nionej w siedzibie kon-
trolowanego lub w miejscu wykony-
wania dzia∏alnoÊci oraz w godzinach
pracy lub w czasie faktycznego wyko-
nywania dzia∏alnoÊci przez kontrolo-
wanego.

2. Kontrola lub poszczególne czynnoÊci
kontrolne, za zgodà kontrolowanego,
mogà byç przeprowadzane równie˝

w siedzibie organu Inspekcji, je˝eli mo-
˝e to usprawniç prowadzenie kontroli.

3. W przypadku nieobecnoÊci osób,
o których mowa w ust. 1, czynnoÊci
kontrolne mogà byç wykonywane
w obecnoÊci innego pracownika kon-
trolowanego, który mo˝e byç uznany
za osob´, o której mowa w art. 97 usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên.
zm.56)), lub w obecnoÊci przywo∏anego
Êwiadka, którym powinien byç funk-
cjonariusz publiczny, nieb´dàcy jednak
pracownikiem organu przeprowadza-
jàcego kontrol´.

4. Przeprowadzajàcy kontrole majà obo-
wiàzek przeprowadzaç je w sposób
sprawny i mo˝liwie niezak∏ócajàcy
funkcjonowania kontrolowanego.”;

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

„W toku kontroli inspektor w szczególnoÊci mo-
˝e:”;

6) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. Przy przeprowadzaniu kontroli przedsi´-
biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà na terenach podlegajàcych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych, niewymienionych w art. 4
pkt 1, inspektor jest obowiàzany do
przestrzegania przepisów regulujàcych
zasady wst´pu na te tereny.”;

7) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki inspektor mo˝e zarzàdziç w toku
kontroli, w drodze decyzji, ograniczenie
wprowadzania do obrotu, wstrzymanie
wprowadzania do obrotu lub wycofanie z ob-
rotu produktów albo wstrzymanie Êwiadcze-

———————
56) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, Nr 163,
poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506.



Dziennik Ustaw Nr 18 — 2067 — Poz. 97

nia us∏ug bàdê niezw∏oczne usuni´cie stwier-
dzonych nieprawid∏owoÊci, je˝eli jest to ko-
nieczne ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo lub
interes konsumentów albo interes gospodar-
czy paƒstwa, z zastrze˝eniem ust. 1b.”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku stwierdzenia naruszenia
art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.57)), wojewódzki inspektor mo˝e
zarzàdziç w toku kontroli, w drodze decyzji,
niezw∏oczne usuni´cie stwierdzonych nie-
prawid∏owoÊci.”;

8) w art. 20 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1e w brzmie-
niu:

„1a. Inspektor jest obowiàzany zapoznaç kontrolo-
wanego lub osob´ przez niego upowa˝nionà
z treÊcià protoko∏u.

1b. Protokó∏ podpisuje inspektor oraz kontrolo-
wany lub osoba przez niego upowa˝niona,
w którego obecnoÊci przeprowadzono kon-
trol´. W przypadku przeprowadzenia kontroli
w obecnoÊci innego pracownika kontrolowa-
nego, lub w obecnoÊci przywo∏anego Êwiad-
ka, protokó∏ podpisujà tak˝e te osoby.

1c. W przypadku braku uwag do protoko∏u nale-
˝y to odnotowaç w protokole.

1d. Jeden egzemplarz protoko∏u przekazuje si´,
za pokwitowaniem, kontrolowanemu lub
osobie przez niego upowa˝nionej, a drugi po-
zostawia si´ w aktach sprawy.

1e. W przypadku odmowy podpisania lub odbio-
ru protoko∏u inspektor sporzàdzajàcy proto-
kó∏ odnotowuje to w protokole, podajàc, je˝e-
li jest to mo˝liwe, przyczyn´ odmowy.”;

9) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. W przypadku zabezpieczenia produk-
tów, dokumentów i innych rzeczy, po-
brania próbek, dokonania ogl´dzin lub
przeprowadzenia innych dowodów
sporzàdza si´ odr´bny protokó∏.

2. Sporzàdzenie odr´bnego protoko∏u
odnotowuje si´ w protokole kontroli.”;

10) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Inspektor mo˝e, z urz´du lub na wnio-
sek kontrolowanego, prostowaç b∏´dy
pisarskie i rachunkowe lub inne oczywi-
ste pomy∏ki w protokole kontroli, o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 1, oraz w od-
r´bnym protokole, o którym mowa
w art. 21 ust. 1.”;

11) w art. 22a:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Pracownicy Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, wyznaczeni przez Prezesa
Urz´du, sà uprawnieni do nadzorowania, po
okazaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz dor´-
czeniu upowa˝nienia, o którym mowa
w art. 13, kontroli przeprowadzanych na te-
renie kraju w celu sprawdzenia ich prawid-
∏owoÊci.

2. Przed przystàpieniem do wykonywania nad-
zoru pracownik, o którym mowa w ust. 1,
jest obowiàzany okazaç legitymacj´ s∏u˝bo-
wà kontrolowanemu przedsi´biorcy lub
osobie przez niego upowa˝nionej oraz
inspektorom przeprowadzajàcym kontrol´,
a tak˝e dor´czyç upowa˝nienie kontrolowa-
nemu przedsi´biorcy lub osobie przez niego
upowa˝nionej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Z przeprowadzonych czynnoÊci pracownik
sporzàdza protokó∏ kontroli oraz raport s∏u˝-
bowy. Przepisy art. 20—21a stosuje si´ od-
powiednio.”;

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

„Art. 22b. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”;

13) uchyla si´ rozdzia∏ 4;

14) po art. 26 dodaje si´ art. 26a—26c w brzmieniu:

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

1) produktów — przez opatrzenie ich
plombami, piecz´ciami lub innymi
znakami urz´dowymi oraz przekazanie
ich do przechowania kontrolowanemu
lub jego przedstawicielowi, z zastrze-
˝eniem pkt 2, albo przez przechowy-
wanie ich w zabezpieczonym po-
mieszczeniu kontrolowanego, w wa-
runkach w∏aÊciwych dla poszczegól-
nych rodzajów produktów;

2) dokumentów, ewidencji, informacji,
innych rzeczy nieb´dàcych produkta-
mi oraz produktów, które mogà byç
dowodami w sprawach o wykrocze-
nia lub w sprawach karnych — przez:

a) oddanie na przechowanie kontro-
lowanemu lub jego przedstawicie-
lowi w zamkni´tym i zabezpieczo-
nym pomieszczeniu,

b) opiecz´towanie lub na∏o˝enie in-
nych znaków urz´dowych i odda-
nie na przechowanie osobom,
o których mowa w lit. a;

3) pomieszczeƒ — przez ich zamkni´cie
oraz na∏o˝enie plomb, piecz´ci lub in-
nych znaków urz´dowych;

———————
57) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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4) produktów spo˝ywczych oraz pro-
duktów niebezpiecznych — przez ich
umieszczenie w pomieszczeniach
i w warunkach spe∏niajàcych wyma-
gania okreÊlone w przepisach odr´b-
nych.

Art. 26b. 1. Postanowienie dotyczàce zabezpie-
czenia dowodów powinno zawieraç
okreÊlenie terminu zabezpieczenia
oraz iloÊç niezb´dnych dowodów
podlegajàcych zabezpieczeniu dla ce-
lów dowodowych.

2. Je˝eli jest to mo˝liwe, termin zabez-
pieczenia produktów powinien byç
okreÊlany z uwzgl´dnieniem termi-
nów gwarancji, terminów przydatno-
Êci do spo˝ycia oraz innych terminów
okreÊlajàcych wa˝noÊç lub trwa∏oÊç
produktu.

Art. 26c. Wojewódzki inspektor uchyla zabezpie-
czenie dowodów, je˝eli sta∏o si´ bez-
przedmiotowe, z zastrze˝eniem art. 26
ust. 2.”;

15) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór legitymacji s∏u˝bo-
wej pracowników Inspekcji oraz tryb jej
wydawania i wymiany, oraz wzory proto-
ko∏ów: kontroli, ogl´dzin oraz rozprawy,
uwzgl´dniajàc zakres i rodzaj przeprowa-
dzanej kontroli oraz zapewniajàc mo˝li-
woÊç identyfikacji organu kontroli i osób
wykonujàcych czynnoÊci kontrolne.”;

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

„3a. Post´powanie przed sta∏ym polubownym sà-
dem konsumenckim dokumentuje si´ przez
sporzàdzenie protoko∏u rozprawy.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ja-
koÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z póên. zm.58)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Kontrol´ dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy przeprowadza pracow-
nik Inspekcji po okazaniu legitymacji
s∏u˝bowej oraz dor´czeniu upowa˝nie-
nia do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrola dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy, o której mowa w art. 17
ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa si´ w obec-
noÊci kierownika kontrolowanej jed-
nostki, a w razie jego nieobecnoÊci
— osoby przez niego upowa˝nionej.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do kontroli dzia∏alnoÊci podmiotów
nieb´dàcych przedsi´biorcami.”;

2) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.59)).”.

Art. 29. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o ko-
smetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z póên. zm.60))
w art. 13 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-
biorcy stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.61)).”.

Art. 30. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z póên. zm.62))
po art. 37 dodaje si´ art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.63)).”.

Art. 31. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z póên.
zm.64)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„2. Organy administracji miar wspó∏dzia∏ajà w za-
kresie sprawowania nadzoru nad wykonywa-
niem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o towarach paczkowa-
nych z jednostkami, o których mowa w ust. 1,
w zakresie wymiany:

1) wiedzy fachowej;

2) informacji o praktykach naruszania przepi-
sów ustawy;

———————
58) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238
oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505.

———————
59) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

60) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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.

61) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

62) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r.
Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464.

63) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

64) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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,
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505.
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3) informacji o inicjatywach i dzia∏aniach pre-
wencyjnych dotyczàcych przestrzegania
przepisów ustawy;

4) informacji o przyrzàdach pomiarowych nie-
spe∏niajacych przepisów ustawy, ujawnia-
nych w wyniku kontroli lub uzyskiwanych
w inny sposób, które mogà byç przydatne
tym organom i jednostkom w zakresie ich
dzia∏ania.”;

2) po art. 22 dodaje si´ art. 22a—22o w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Zakres kontroli wykonywanej przez
organy administracji miar przy spra-
wowaniu nadzoru nad wykonywa-
niem przepisów ustawy oraz ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o towarach
paczkowanych obejmuje:

1) przestrzeganie obowiàzku stoso-
wania legalnych jednostek miar
podczas u˝ytkowania przyrzàdów
pomiarowych, wykonywania po-
miarów i wyra˝ania wartoÊci wiel-
koÊci fizycznych w gospodarce,
ochronie zdrowia i bezpieczeƒstwa
publicznego oraz przy czynno-
Êciach o charakterze administracyj-
nym;

2) sprawdzanie spe∏niania wymagaƒ
przez przyrzàdy pomiarowe podle-
gajàce prawnej kontroli metro-
logicznej wprowadzone do obrotu
lub u˝ytkowania, stosowane albo
przechowywane w stanie gotowo-
Êci do u˝ycia, w dziedzinach, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 1;

3) sprawdzanie posiadania przez pod-
mioty wprowadzajàce przyrzàdy
pomiarowe do obrotu lub u˝ytko-
wania oraz przez u˝ytkowników
przyrzàdów pomiarowych podle-
gajàcych prawnej kontroli metro-
logicznej wa˝nych dowodów tej
kontroli;

4) przestrzeganie spe∏niania warun-
ków w∏aÊciwego stosowania przy-
rzàdów pomiarowych podlegajà-
cych prawnej kontroli metrologicz-
nej;

5) przestrzeganie obowiàzku posiada-
nia udzielonych przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Miar upowa˝-
nieƒ do legalizacji pierwotnej lub
legalizacji ponownej przyrzàdów
pomiarowych, zwanych dalej
„upowa˝nieniami”, oraz wyda-
nych przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Miar zezwoleƒ na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie napraw lub instalacji
oraz sprawdzania urzàdzeƒ reje-
strujàcych stosowanych w trans-
porcie drogowym — tachografów
samochodowych, zwanych dalej
„zezwoleniami”;

6) spe∏nianie obowiàzku utrzymywa-
nia i udost´pniania paƒstwowych
wzorców jednostek miar przez jed-
nostki organizacyjne i laboratoria
spoza administracji miar, b´dàce
w∏aÊcicielami tych wzorców;

7) spe∏nianie warunków niezb´dnych
do wykonywania czynnoÊci na
podstawie udzielonych upowa˝-
nieƒ i zezwoleƒ;

8) przestrzeganie wymagaƒ dotyczà-
cych paczkowania produktów
i produkcji butelek miarowych.

2. W toku kontroli kontrolowany udo-
st´pnia na ˝àdanie kontrolujàcego,
na czas niezb´dny do przeprowadze-
nia kontroli:

1) przyrzàdy pomiarowe w sposób
umo˝liwiajàcy:

a) dokonanie ogl´dzin zewn´trz-
nych,

b) sprawdzenie w∏aÊciwoÊci metro-
logicznych,

c) sprawdzenie warunków w∏aÊci-
wego stosowania;

2) dokumenty zwiàzane z przyrzàda-
mi pomiarowymi — w zakresie
okreÊlonym w ust. 1.

Art. 22b. Przeprowadzenie kontroli ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie
przedmiotu kontroli, rzetelne jego udo-
kumentowanie i dokonanie oceny kon-
trolowanego pod wzgl´dem przestrze-
gania przepisów ustawy i ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o towarach paczko-
wanych.

Art. 22c. 1. Kontrola przedsi´biorców wprowa-
dzajàcych do obrotu przyrzàdy po-
miarowe lub posiadajàcych upowa˝-
nienia lub zezwolenia albo wykonujà-
cych dzia∏alnoÊç bez takich upowa˝-
nieƒ lub zezwoleƒ, oraz paczkujàcych
i producentów butelek miarowych
przeprowadzana jest po okazaniu le-
gitymacji s∏u˝bowej kontrolujàcego
oraz dostarczeniu upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli dzia∏alnoÊci
gospodarczej przedsi´biorcy.

2. Kontrola u˝ytkowników przyrzàdów
pomiarowych, b´dàcych osobami
fizycznymi, prawnymi lub jednostka-
mi organizacyjnymi nieposiadajàcy-
mi osobowoÊci prawnej w zakresie,
o którym mowa w art. 22a ust. 1
pkt 1—4, przeprowadzana jest na
podstawie pisemnego, imiennego
upowa˝nienia.

Art. 22d. 1. Kontrolujàcy przeprowadzajà kontro-
le w zespo∏ach liczàcych co najmniej
dwie osoby.
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2. Organ administracji miar zarzàdzajà-
cy kontrole ustala sk∏ad zespo∏u,
o którym mowa w ust. 1, oraz wyzna-
cza przewodniczàcego.

Art. 22e. 1. Kontrolujàcy podlega wy∏àczeniu od
udzia∏u w kontroli, je˝eli wyniki kon-
troli mogà dotyczyç jego roszczeƒ,
praw lub obowiàzków albo roszczeƒ,
praw i obowiàzków jego ma∏˝onka
lub osoby pozostajàcej z nim faktycz-
nie we wspólnym po˝yciu, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia
bàdê osób zwiàzanych z nim z tytu∏u
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Kontrolujàcy mo˝e byç wy∏àczony
równie˝ w razie stwierdzenia przez
organ administracji miar zarzàdzajàcy
kontrol´ innych przyczyn, które mogà
mieç wp∏yw na bezstronnoÊç jego po-
st´powania.

3. O wy∏àczeniu, z urz´du lub na wnio-
sek kontrolowanego lub kontrolujàce-
go, decyduje organ administracji
miar zarzàdzajàcy kontrol´, który mo-
˝e wyznaczyç innà osob´ w celu prze-
prowadzenia dalszych czynnoÊci kon-
trolnych.

Art. 22f. 1. CzynnoÊci kontrolne mogà byç prze-
prowadzane:

1) w miejscach, w których powinny
lub mogà byç stosowane lub prze-
chowywane w stanie gotowoÊci do
u˝ycia przyrzàdy pomiarowe pod-
legajàce prawnej kontroli metro-
logicznej;

2) na terenie nieruchomoÊci lub po-
mieszczeƒ, w których:

a) znajdujà si´ wzorce jednostek
miar lub dokumenty dotyczàce
tych wzorców,

b) jest wykonywana dzia∏alnoÊç
w zakresie obj´tym upowa˝nie-
niami lub zezwoleniami,

c) prowadzona jest dzia∏alnoÊç
w zakresie paczkowania produk-
tów i produkcji butelek miaro-
wych.

2. Kontrole przeprowadza si´ w godzi-
nach pracy lub w czasie faktycznego
wykonywania dzia∏alnoÊci przez kon-
trolowanego.

Art. 22g. W trakcie wykonywania czynnoÊci kon-
trolnych kontrolujàcy podlegajà przepi-
som o bezpieczeƒstwie i higienie pracy
obowiàzujàcym u kontrolowanego.

Art. 22h. 1. Kontrolowany jest obowiàzany do za-
pewnienia kontrolujàcym warunków
niezb´dnych do przeprowadzenia
kontroli, w szczególnoÊci do:

1) udzielania wszelkich niezb´dnych
wyjaÊnieƒ;

2) udost´pniania na ˝àdanie kontro-
lujàcych innych ni˝ okreÊlone
w art. 22a ust. 2 pkt 2 dokumentów
oraz materia∏ów przewidzianych
zakresem kontroli;

3) sporzàdzania uwierzytelnionych
odpisów lub wyciàgów z udost´p-
nianych dokumentów;

4) zapewnienia nienaruszalnoÊci za-
bezpieczonych przez kontrolujà-
cych przyrzàdów pomiarowych po-
zostawionych na przechowanie
u kontrolowanego.

2. Kontrolujàcy sà uprawnieni do wst´-
pu na teren nieruchomoÊci lub po-
mieszczeƒ, o których mowa w art. 22f
ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania prze-
pustki oraz nie podlegajà rewizji oso-
bistej.

Art. 22i. Kontrolujàcy dokonujà ustaleƒ na pod-
stawie zebranych w trakcie kontroli in-
formacji i wyjaÊnieƒ uzyskanych od kon-
trolowanego i jego pracowników oraz
dowodów, w szczególnoÊci dokumen-
tów i zabezpieczonych przyrzàdów po-
miarowych.

Art. 22j. 1. W przypadku stwierdzenia lub podej-
rzenia, ˝e:

1) przyrzàd pomiarowy podlegajàcy
prawnej kontroli metrologicznej nie
spe∏nia wymagaƒ, w szczególnoÊci
b∏´dy przyrzàdu pomiarowego
przekraczajà granice b∏´dów gra-
nicznych dopuszczalnych,

2) przyrzàd pomiarowy stosowany
jest w warunkach innych ni˝ warun-
ki jego w∏aÊciwego stosowania,

3) dowody legalizacji poÊwiadczajàce
dokonanie legalizacji pierwotnej
lub legalizacji ponownej zosta∏y
wydane przez podmioty nieposia-
dajàce upowa˝nieƒ albo zosta∏y
zniszczone lub uszkodzone

— kontrolujàcy mogà zastosowaç za-
bezpieczenie przyrzàdu pomiarowego
w celu zachowania go w niezmienio-
nym stanie.

2. Zastosowanie zabezpieczenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, powoduje wy∏à-
czenie przyrzàdu pomiarowego ze sto-
sowania.

3. Zabezpieczenia przyrzàdów pomiaro-
wych i innych dowodów dokonuje si´
poprzez:

1) na∏o˝enie os∏on lub piecz´ci;

2) przechowywanie za pokwitowa-
niem u kontrolowanego w oddziel-
nym zamkni´tym i opiecz´towa-
nym pomieszczeniu;

3) pobranie za pokwitowaniem do
urz´du miar.
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4. Zabezpieczenia, o którym mowa
w ust. 3, dokonuje si´ na czas niezb´d-
ny do: przeprowadzenia czynnoÊci
majàcych na celu ustalenie i wyjaÊnie-
nie okolicznoÊci sprawy b´dàcej
przedmiotem kontroli albo usuni´cia
nieprawid∏owoÊci stwierdzonych pod-
czas kontroli, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na
okres 2 miesi´cy.

5. W przypadku zastosowania przez
kontrolujàcych zabezpieczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 3, kontrolujàcy
sporzàdzajà notatk´ z dok∏adnym opi-
sem zastosowanych zabezpieczeƒ,
która stanowi za∏àcznik do protoko∏u
kontroli, o którym mowa w art. 22k
ust. 1.

Art. 22k. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kon-
trolujàcy dokumentujà w protokole
kontroli.

2. Protokó∏ kontroli sporzàdza si´
w dwóch egzemplarzach, z których je-
den otrzymuje kontrolowany.

3. Protokó∏ kontroli podpisujà kontrolu-
jàcy i kontrolowany. W przypadku
przeprowadzenia kontroli w obecno-
Êci osoby upowa˝nionej przez kontro-
lujàcego albo innego pracownika kon-
trolowanego, lub w obecnoÊci przy-
wo∏anego Êwiadka, protokó∏ podpisu-
jà tak˝e te osoby.

4. W przypadku odmowy podpisania
protoko∏u kontroli przez kontrolowa-
nego, kontrolujàcy powinien uczyniç
adnotacj´ w tej sprawie w protokole
kontroli.

5. Odmowa podpisania protoko∏u kon-
troli przez kontrolowanego nie stano-
wi przeszkody do podpisania proto-
ko∏u kontroli przez kontrolujàcych
i nie wstrzymuje realizacji ustaleƒ
kontroli.

Art. 22l. 1. Organ administracji miar zarzàdzajàcy
kontrol´, w przypadku stwierdzenia
nieprawid∏owoÊci, których nie usuni´-
to w trakcie kontroli, sporzàdza zalece-
nia pokontrolne, które przekazuje kon-
trolowanemu.

2. Zalecenia pokontrolne zawierajà oce-
n´ kontrolowanej dzia∏alnoÊci, wyni-
kajàcà z ustaleƒ opisanych w protoko-
le kontroli, a tak˝e uwagi i wnioski
zmierzajàce do usuni´cia stwierdzo-
nych nieprawid∏owoÊci.

Art. 22m. 1. Kontrolowany, w terminie 7 dni od da-
ty otrzymania zaleceƒ pokontrolnych,
mo˝e z∏o˝yç umotywowane zastrze˝e-
nia do organu administracji miar za-
rzàdzajàcego kontrol´ od zawartych
w zaleceniach pokontrolnych ocen,
uwag i wniosków.

2. Organ administracji miar zarzàdzajàcy
kontrol´ rozpatruje zastrze˝enia w ter-
minie 14 dni od daty ich otrzymania
i zajmuje stanowisko w tej sprawie.

3. Stanowisko organu administracji miar
zarzàdzajàcego kontrol´ jest ostatecz-
ne i wraz z uzasadnieniem jest dor´-
czane kontrolowanemu.

Art. 22n.1. Kontrolowany jest obowiàzany,
w terminie wyznaczonym w zalece-
niach pokontrolnych, do poinformo-
wania organu administracji miar za-
rzàdzajàcego kontrol´ o sposobie
wykorzystania uwag i wykonania
wniosków pokontrolnych oraz podj´-
tych dzia∏aniach lub przyczynach nie-
podj´cia dzia∏aƒ majàcych na celu
usuni´cie stwierdzonych nieprawi-
d∏owoÊci.

2. W przypadku z∏o˝enia przez kontrolo-
wanego zastrze˝eƒ, bieg terminu,
o którym mowa w ust. 1, ulega zawie-
szeniu do czasu dor´czenia stanowi-
ska, o którym mowa w art. 22m ust. 3.

Art. 22o. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.65)).”;

3) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory
upowa˝nieƒ do kontroli, legitymacji oraz
protoko∏ów, uwzgl´dniajàc zakres i ro-
dzaj przeprowadzanej kontroli oraz za-
pewniajàc mo˝liwoÊç identyfikacji orga-
nu kontroli i osób wykonujàcych czynno-
Êci kontrolne.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowa-
dzaniu Êcieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz
z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) w art. 18e dodaje si´
ust. 6 w brzmieniu:

„6. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-
biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego stosuje
si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.66)).”.

———————
65) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

66) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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Art. 33. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy-
konywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bro-
nià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,
poz. 679, z póên. zm.67)) art. 17a otrzymuje brzmienie:

„Art. 17a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy, o której mowa w art. 6
ust. 1, stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.68)).”.

Art. 34. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o or-
ganizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 36, poz. 233) w art. 11 wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´ w obec-
noÊci kontrolowanego lub osoby przez niego
upowa˝nionej.”;

2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku nieobecnoÊci osób, o których
mowa w ust. 3, czynnoÊci kontrolne mogà
byç wykonywane w obecnoÊci innego pra-
cownika kontrolowanego lub w obecnoÊci
przywo∏anego Êwiadka.”;

3) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przed-

si´biorcy stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.69)).”.

Art. 35. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,
Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 po pkt 7b dodaje si´ pkt 7c i 7d w brzmie-
niu:
„7c) inspekcjà — jest kontrola warunków wytwa-

rzania i importu produktów leczniczych, ba-
danych produktów leczniczych i substancji
czynnych wykorzystywanych jako materia∏y
wyjÊciowe przeznaczone do wytwarzania
produktów leczniczych przeprowadzana
przez inspektorów do spraw wytwarzania
G∏ównego Inspektoratu Farmaceutycznego
zgodnie z przepisami ustawy;

7d) kontrolà — sà czynnoÊci podejmowane przez
inspektorów farmaceutycznych w zwiàzku ze
sprawowanym nadzorem nad jakoÊcià pro-
duktów leczniczych b´dàcych przedmiotem
obrotu oraz majàce na celu sprawdzenie wa-
runków prowadzenia obrotu produktami lecz-
niczymi;”;

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

„Art. 37au. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy, o której mowa
w art. 38, 70, 74 i 99, stosuje si´ prze-
pisy rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gos-
podarczej.”;

3) po art. 122a dodaje si´ art. 122b—122k w brzmie-
niu:

„Art. 122b. 1. Inspekcj´ przeprowadza inspektor
do spraw wytwarzania G∏ównego
Inspektoratu Farmaceutycznego po
okazaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz
dor´czeniu upowa˝nienia do prze-
prowadzenia inspekcji udzielonego
przez G∏ównego Inspektora Farma-
ceutycznego.

2. Kontrol´ przeprowadza inspektor
farmaceutyczny po okazaniu legity-
macji s∏u˝bowej oraz dor´czeniu
upowa˝nienia do przeprowadzenia
kontroli udzielonego przez woje-
wódzkiego inspektora farmaceu-
tycznego.

3. Upowa˝nienie, o którym mowa
w ust. 1 i 2, zawiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko inspektora upo-
wa˝nionego do przeprowadzenia
kontroli albo inspekcji oraz nu-
mer jego legitymacji s∏u˝bowej;

5) przedsi´biorc´ obj´tego kontrolà
albo inspekcjà;

6) okreÊlenie zakresu przedmioto-
wego kontroli albo inspekcji;

7) wskazanie daty rozpocz´cia
i przewidywany termin zakoƒcze-
nia kontroli albo inspekcji;

8) podpis osoby udzielajàcej upo-
wa˝nienia;

9) pouczenie o prawach i obowiàz-
kach kontrolowanego.

4. Rozpocz´cie kontroli albo inspekcji
inspektor potwierdza dokonujàc od-
powiedniego wpisu w ksià˝ce kon-
troli.

5. Inspektor do spraw wytwarzania
G∏ównego Inspektoratu Farmaceu-
tycznego, dokonujàc inspekcji pla-
nowej wytwórni produktów leczni-

———————
67) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 116,
poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r.
Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133,
poz. 935 i Nr 235, poz. 1700 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347.

68) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18 poz. 97.

69) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280,  z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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czych lub miejsca prowadzenia dzia-
∏alnoÊci importowej, przed rozpo-
cz´ciem inspekcji podaje kontrolo-
wanemu plan przebiegu inspekcji,
w tym przewidywany okres prowa-
dzenia inspekcji, zakres inspekcji
oraz wykaz personelu obowiàzane-
go do sk∏adania wyjaÊnieƒ istot-
nych dla prowadzonej inspekcji,
w celu prawid∏owego i sprawnego
przeprowadzenia inspekcji.

Art. 122c. 1. CzynnoÊci w ramach kontroli albo
inspekcji dokonuje si´ w obecnoÊci
kontrolowanego lub osoby przez
niego upowa˝nionej, chyba ˝e kon-
trolowany zrezygnuje z prawa
uczestniczenia w tych czynnoÊciach.

2. OÊwiadczenie o rezygnacji z prawa
uczestniczenia w czynnoÊciach po-
dejmowanych w ramach kontroli
albo inspekcji jest sk∏adane na pi-
Êmie. W razie odmowy z∏o˝enia
oÊwiadczenia inspektor dokonuje
odpowiedniej adnotacji w protokole
z kontroli albo w raporcie z inspek-
cji.

3. W przypadku gdy kontrolowany zre-
zygnuje z prawa uczestniczenia
w czynnoÊciach w ramach kontroli
albo inspekcji, czynnoÊci tych doko-
nuje si´ w obecnoÊci przywo∏anego
Êwiadka. Âwiadek nie musi byç
obecny przy czynnoÊciach dotyczà-
cych przeprowadzania dowodu
z ksiàg, ewidencji, zapisków lub in-
nych dokumentów.

Art. 122d. 1. W trakcie kontroli albo inspekcji
inspektor ma prawo do sporzàdza-
nia dokumentacji równie˝ w formie
dêwi´kowej, fotograficznej i filmo-
wej.

2. W kontroli albo inspekcji mogà braç
udzia∏ biegli lub eksperci na podsta-
wie imiennego upowa˝nienia wyda-
nego odpowiednio przez wojewódz-
kiego inspektora farmaceutycznego
albo G∏ównego Inspektora Farma-
ceutycznego.

Art. 122e. 1. Przebieg kontroli albo inspekcji do-
kumentowany jest przez inspektora
odpowiednio w protokole z kontroli
albo raporcie z inspekcji.

2. Protokó∏ z kontroli albo raport
z inspekcji zawierajà w szczególno-
Êci:

1) wskazanie kontrolowanego;

2) wskazanie inspektorów;

3) wskazanie bieg∏ych i ekspertów,
je˝eli brali udzia∏ w kontroli albo
inspekcji;

4) okreÊlenie przedmiotu i zakresu
kontroli albo inspekcji;

5) okreÊlenie miejsca i czasu kontro-
li albo inspekcji;

6) opis dokonanych ustaleƒ;

7) przedstawienie dowodów;

8) pouczenie o prawie z∏o˝enia za-
strze˝eƒ lub wyjaÊnieƒ.

3. Protokó∏ z kontroli podpisujà:

1) kontrolowany albo osoba przez
niego upowa˝niona;

2) inspektorzy przeprowadzajàcy
kontrol´;

3) osoby, których wyjaÊnienia jako
istotne dla czynnoÊci kontrolnych
przytoczone zosta∏y w protokole.

4. Raport z inspekcji podpisuje inspek-
tor do spraw wytwarzania G∏ówne-
go Inspektoratu Farmaceutycznego
lub inspektorzy do spraw wytwa-
rzania G∏ównego Inspektoratu Far-
maceutycznego przeprowadzajàcy
inspekcj´.

Art. 122f. 1. Protokó∏ z kontroli sporzàdza si´
w dwóch jednobrzmiàcych egzem-
plarzach, z których jeden przekazuje
si´ kontrolowanemu.

2. Kontrolowany, który nie zgadza si´
z ustaleniami protoko∏u z kontroli,
mo˝e, w terminie 7 dni od dnia jego
dor´czenia, z∏o˝yç pisemnie zastrze-
˝enia lub wyjaÊnienia, wskazujàc
jednoczeÊnie stosowne wnioski do-
wodowe. Inspektor jest obowiàzany
rozpatrzyç zg∏oszone zastrze˝enia
w terminie 7 dni od dnia ich otrzy-
mania. W przypadku uwzgl´dnienia
zastrze˝eƒ inspektor uzupe∏nia pro-
tokó∏ z kontroli i przedstawia go po-
nownie do podpisu.

3. W przypadku odmowy podpisania
protoko∏u z kontroli odmawiajàcy
sk∏ada pisemne wyjaÊnienie co do
przyczyn odmowy.

4. O odmowie podpisania protoko∏u
z kontroli, przyczynie tej odmowy
oraz o z∏o˝eniu wyjaÊnieƒ inspektor
dokonuje wzmianki w protokole
kontroli.

Art. 122g. 1. Raport z inspekcji sporzàdza si´
w trzech jednobrzmiàcych egzem-
plarzach, z których jeden przekazuje
si´ kontrolowanemu.

2. Kontrolowany, który nie zgadza si´
z ustaleniami raportu z inspekcji,
mo˝e, w terminie 7 dni od dnia jego
dor´czenia, z∏o˝yç zastrze˝enia lub
wyjaÊnienia, wskazujàc jednoczeÊ-
nie stosowne wnioski dowodowe.
Inspektor jest obowiàzany rozpa-
trzyç zg∏oszone zastrze˝enia w ter-
minie 7 dni od dnia ich otrzymania.
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W przypadku uwzgl´dnienia za-
strze˝eƒ inspektor uzupe∏nia raport
z inspekcji i przedstawia go ponow-
nie kontrolowanemu.

Art. 122h. 1. W przypadku pobrania podczas kon-
troli albo inspekcji próbek do badaƒ,
inspektor dokumentuje ich pobranie
w protokole pobrania próbek.

2. Próbki do badaƒ pobiera si´ w iloÊci
niezb´dnej do przeprowadzenia
w∏aÊciwego badania laboratoryjne-
go.

3. Protokó∏ pobrania próbki sporzàdza
si´ w trzech egzemplarzach, z któ-
rych jeden pozostawia si´ kontrolo-
wanemu, drugi do∏àcza si´ do prób-
ki kierowanej do badaƒ jakoÊcio-
wych, trzeci pozostawia si´ w doku-
mentacji inspektora.

Art. 122i. 1. Kontrolowany, u którego pobrano
próbki do badaƒ, pakuje je w sposób
zapobiegajàcy zmianom wp∏ywajà-
cym na ich jakoÊç i przesy∏a do
wskazanej przez inspektora jednostki
prowadzàcej badania laboratoryjne.

2. Do próbki przesy∏anej do badaƒ na-
le˝y do∏àczyç protokó∏, o którym
mowa w art. 122h ust. 1, oraz spo-
rzàdzony przez inspektora wniosek
o przeprowadzenie badaƒ laborato-
ryjnych.

3. RównoczeÊnie z pobraniem próbki
do badaƒ nale˝y zapakowaç i opie-
cz´towaç oraz pozostawiç na prze-
chowanie u kontrolowanego, w wa-
runkach uniemo˝liwiajàcych zmian´
jakoÊci, próbk´ kontrolnà — w iloÊci
odpowiadajàcej iloÊci próbki pobra-
nej do badaƒ.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy leku re-
cepturowego.

5. Próbka pozostawiona na przecho-
wanie zgodnie z ust. 3 powinna byç
przechowywana u kontrolowanego
do dnia otrzymania orzeczenia
o wyniku badaƒ jakoÊciowych.

Art. 122j. 1. Po przeprowadzeniu badaƒ jako-
Êciowych jednostka prowadzàca ba-
dania laboratoryjne sporzàdza orze-
czenie o wyniku badaƒ jakoÊcio-
wych próbek pobranych podczas
kontroli albo inspekcji przez inspek-
tora.

2. Jednostka prowadzàca badania labo-
ratoryjne przekazuje orzeczenie in-
spektorowi, który wystàpi∏ z wnios-
kiem oraz kontrolowanemu.

Art. 122k. 1. Doraêne zalecenia, uwagi i wnioski
wynikajàce z przeprowadzonej kon-
troli albo inspekcji inspektor wpisuje
do ksià˝ki kontroli.

2. Ksià˝k´ kontroli nale˝y okazywaç na
ka˝de ˝àdanie inspektora.

3. Wpis w ksià˝ce kontroli nie mo˝e
byç wymazywany ani w inny spo-
sób usuwany.

4. Kontrolujàcy mo˝e dokonywaç skreÊ-
leƒ i poprawek we wpisie w taki spo-
sób, aby wyrazy skreÊlone i popra-
wione by∏y czytelne.

5. SkreÊlenia i poprawki powinny byç
dokonane przed podpisaniem wpisu.

6. O dokonaniu skreÊleƒ i poprawek
nale˝y na koƒcu wpisu sporzàdziç
adnotacj´ z okreÊleniem strony
ksià˝ki oraz ich treÊci.”;

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

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory:

1) upowa˝nienia do przeprowadzania kontroli
albo inspekcji,

2) protoko∏u pobrania próbek,

3) orzeczenia o wyniku badaƒ jakoÊciowych
pobranych próbek,

4) ksià˝ki kontroli

— uwzgl´dniajàc przepisy prawa i wytyczne
Wspólnoty Europejskiej.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o to-
warach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz
z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 uchyla si´ ust. 2;

2) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874, z póên. zm.70)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 55:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Inspektor przeprowadza czynnoÊci kontrol-
ne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6,
w obecnoÊci przedsi´biorcy albo osoby
przez niego upowa˝nionej.”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Kontroli dokumentów, o których mowa
w art. 87, inspektor dokonuje w obecnoÊci
kierujàcego przemieszczajàcym si´ Êrod-
kiem transportu.”;

———————
70) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574.
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2) w art. 70:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. CzynnoÊci kontrolnych inspektor dokonuje
po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz do-
r´czeniu upowa˝nienia do przeprowadzenia
kontroli.”,

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

„1a. CzynnoÊci kontrolnych przemieszczajàcych
si´ Êrodków transportu inspektor dokonuje
po okazaniu kierujàcemu legitymacji s∏u˝-
bowej.

1b. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1,
zawiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko inspektora upowa˝nio-
nego do przeprowadzenia kontroli oraz
numer jego legitymacji s∏u˝bowej;

5) firm´ przedsi´biorcy obj´tego kontrolà;

6) okreÊlenie zakresu przedmiotowego
kontroli;

7) wskazanie daty rozpocz´cia i przewidy-
wany termin zakoƒczenia kontroli;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nie-
nia;

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach
kontrolowanego przedsi´biorcy.”.

c) uchyla si´ ust. 2,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Inspektor wykonuje czynnoÊci kontrolne
w obecnoÊci kontrolowanego albo osoby
przez niego upowa˝nionej.”;

3) art. 74 otrzymuje brzmienie:

„Art. 74. 1. Z przeprowadzonych czynnoÊci kon-
trolnych inspektor sporzàdza protokó∏
kontroli.

2. Protokó∏ podpisujà inspektor i kontro-
lowany. Odmow´ podpisania protoko-
∏u przez kontrolowanego kontrolujàcy
odnotowuje w protokole kontroli i po-
daje jej przyczyn´.

3. Orygina∏ protoko∏u kontroli zatrzymuje
kontrolujàcy, a kopi´ dor´cza si´ kon-
trolowanemu kierowcy, przedsi´biorcy
lub podmiotowi wykonujàcemu prze-
wóz drogowy.

4. Do protoko∏u kontroli kontrolowany
mo˝e wnieÊç zastrze˝enia.”;

4) w art. 85:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrol´ przedsi´biorcy przeprowadza si´
po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz do-
r´czeniu upowa˝nienia do przeprowadzenia
kontroli.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko inspektora upowa˝nione-
go do przeprowadzenia kontroli oraz nu-
mer jego legitymacji s∏u˝bowej;

5) firm´ przedsi´biorcy obj´tego kontrolà;

6) okreÊlenie zakresu przedmiotowego kon-
troli;

7) wskazanie daty rozpocz´cia i przewidy-
wany termin zakoƒczenia kontroli;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia;

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach kon-
trolowanego.”;

5) w art. 89 w ust. 5 uchyla si´ pkt 1;

6) po art. 89 dodaje si´ art. 89a—89c w brzmieniu:

„Art. 89a. 1. Inspektorzy Paƒstwowej Inspekcji
Pracy dokonujà kontroli w zakresie
przewozu drogowego na warunkach
i w trybie okreÊlonych w przepisach
o Paƒstwowej Inspekcji Pracy.

2. Inspektorzy Inspekcji Transportu Dro-
gowego dokonujà kontroli na warun-
kach i w trybie okreÊlonych w usta-
wie.

3. Funkcjonariusze Policji, organów cel-
nych i Stra˝y Granicznej oraz upo-
wa˝nieni pracownicy zarzàdców dróg
dokonujà kontroli na warunkach
i w sposób okreÊlonych w przepisach
o kontroli ruchu drogowego.

4. Upowa˝nieni pracownicy organu wy-
dajàcego zezwolenia na przewozy re-
gularne lub regularne specjalne do-
konujà kontroli dokumentów na wa-
runkach i w trybie okreÊlonych
w ustawie.

Art. 89b. 1. Rozpocz´cie kontroli przez uprawnio-
nych, o których mowa w art. 89a
ust. 3 i 4, nast´puje po okazaniu legi-
tymacji s∏u˝bowej, oraz dor´czeniu
upowa˝nienia do przeprowadzenie
kontroli, z wy∏àczeniem funkcjonariu-
szy Policji.

2. Kontrolujàcy ma obowiàzek zapoznaç
kontrolowanego z jego prawami
i obowiàzkami wynikajàcymi z usta-
wy.

3. Kontrolujàcy wykonuje czynnoÊci
kontrolne w obecnoÊci kontrolowane-
go albo osoby przez niego upowa˝-
nionej.
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Art. 89c. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy, stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.71)).”;

7) uchyla si´ art. 96.

Art. 38. W ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450,
z póên. zm.72)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne —
przedsi´biorc´ w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.73)), Narodowy Bank
Polski albo organ w∏adzy publicznej, Êwiad-
czàcy co najmniej jednà z us∏ug, o których
mowa w pkt 13,”;

2) tytu∏ rozdzia∏u VII otrzymuje brzmienie: „Nadzór
nad dzia∏alnoÊcià kwalifikowanych podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne”;

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

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki spra-
wuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów
ustawy przez kwalifikowane podmioty, zapew-
niajàc ochron´ interesów odbiorców us∏ug
certyfikacyjnych.”;

4) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. 1. Kontrol´ przeprowadzajà pracownicy

ministerstwa zapewniajàcego obs∏ug´
ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki, zwani dalej „kontrolerami”, po
okazaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz
dor´czeniu upowa˝nienia do przepro-
wadzenia kontroli.

2. Kontroler, przy wykonywaniu czynno-
Êci kontrolnych, mo˝e korzystaç z po-
mocy osoby nieb´dàcej pracownikiem
ministerstwa, o ile jest to niezb´dne
do przeprowadzenia kontroli.

3. Imienne upowa˝nienia do przeprowa-
dzenia kontroli wydaje minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki albo z jego
upowa˝nienia dyrektor komórki orga-
nizacyjnej ministerstwa zapewniajàce-
go obs∏ug´ ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki.

4. Upowa˝nienie, o którym mowa
w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko pracownika mini-
sterstwa gospodarki upowa˝nione-
go do przeprowadzenia kontroli oraz
numer jego legitymacji s∏u˝bowej;

5) firm´ przedsi´biorcy obj´tego kon-
trolà;

6) okreÊlenie zakresu przedmiotowego
kontroli;

7) wskazanie daty rozpocz´cia i prze-
widywany termin zakoƒczenia kon-
troli;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝-
nienia;

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach
kontrolowanego.

5. Z upowa˝nienia ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki kontrol´, o której
mowa w ust. 1, mogà przeprowadziç
równie˝ kontrolerzy, którzy sà pracow-
nikami podmiotu, o którym mowa
w art. 23 ust. 5.

6. W przypadku gdy kontrola odbywa si´
na podstawie upowa˝nienia ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
podmiotowi oraz jednostce certyfiku-
jàcej, o których mowa w ust. 5, nale˝y
si´ wynagrodzenie za przeprowadzonà
kontrol´.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, za-
sady wynagradzania za przeprowadze-
nie kontroli, na podstawie upowa˝nie-
nia ministra do kontroli, uwzgl´dniajàc
zakres i rodzaj kontroli oraz uzasadnio-
ne koszty jej przeprowadzenia.”;

5) art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. Kontrola ma na celu ustalenie, czy dzia-

∏alnoÊç kwalifikowanego podmiotu
Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne jest
zgodna z wymaganiami ustawy. Zakres
kontroli okreÊla upowa˝nienie, o którym
mowa w art. 35 ust. 1 lub ust. 5.”;

6) uchyla si´ art. 39;

7) po art. 39 dodaje si´ art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.74)).”.

———————
71) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280,  z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

72) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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.

73) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

———————
74) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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Art. 39. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póên.
zm.75)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 27:

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Pracownikom Urz´du przys∏uguje prawo:”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ po
okazaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz dor´-
czeniu upowa˝nienia do przeprowadzenia
kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-
biorcy, wydanego przez Prezesa Urz´du.”;

2) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:

„Art. 29a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.76)).”.

Art. 40. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo
dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z póên. zm.77))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 33 dodaje si´ art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. Do kontroli dzia∏alnoÊci kantorowej
przedsi´biorcy, kontroli wykonywania
przez przedsi´biorców obowiàzku,
o którym mowa w art. 30 ust. 1, oraz
kontroli wykorzystania udzielonego
przedsi´biorcy zezwolenia dewizowego,
stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.78)).”;

2) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. Kontrol´, o której mowa w art. 33,
przeprowadzajà pracownicy Narodo-
wego Banku Polskiego, zwani dalej
„kontrolerami”, w siedzibie jednostki
kontrolowanej albo w siedzibie kon-

trolowanego przedsi´biorcy lub sie-
dzibie Narodowego Banku Polskiego,
po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej
i dor´czeniu upowa˝nienia, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2. Kontrola lub poszczególne czynnoÊci
kontrolne mogà byç przeprowadzone
w siedzibie Narodowego Banku Pol-
skiego za zgodà kontrolowanego
przedsi´biorcy, je˝eli mo˝e to uspraw-
niç prowadzenie kontroli.”;

3) po art. 36 dodaje si´ art. 36a—36c w brzmieniu:

„Art. 36a. Kontrolerzy informujà kierownika kon-
trolowanej jednostki o istotnych niepra-
wid∏owoÊciach stwierdzonych w toku
kontroli, wskazujàc na potrzeb´ nie-
zw∏ocznego podj´cia dzia∏aƒ w celu ich
usuni´cia.

Art. 36b. Protokó∏ i sprawozdanie, o których mo-
wa w art. 36, powinny:

1) zawieraç zwi´z∏y opis wyników kon-
troli;

2) wskazywaç przepisy prawne oraz wa-
runki zawarte w zezwoleniu dewizo-
wym, które zosta∏y naruszone;

3) stanowiç podstaw´ do sformu∏owa-
nia wniosków pokontrolnych i zale-
ceƒ.

Art. 36c. Protokó∏ i sprawozdanie powinny po-
nadto zawieraç:

1) nazw´ kontrolowanej jednostki
w pe∏nym brzmieniu oraz adres jej
siedziby;

2) imi´ i nazwisko oraz stanowisko
osoby udzielajàcej upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli oraz dat´
wystawienia upowa˝nienia;

3) imi´ i nazwisko kontrolera lub kon-
trolerów;

4) okreÊlenie zakresu kontroli;

5) okreÊlenie okresu obj´tego kontrolà
oraz dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia
kontroli;

6) list´ osób udzielajàcych wyjaÊnieƒ
w trakcie kontroli;

7) okreÊlenie dokumentów, na podsta-
wie których przeprowadzono kon-
trol´;

8) wykaz za∏àczników stanowiàcych
cz´Êç sk∏adowà sprawozdania lub
protoko∏u;

9) adnotacj´ o przekazaniu kierowniko-
wi kontrolowanej jednostki jednego
egzemplarza protoko∏u albo sprawo-
zdania;

10) pouczenie o prawie i trybie sk∏ada-
nia przez kontrolowanà jednostk´
zastrze˝eƒ do ustaleƒ zawartych
w protokole lub sprawozdaniu;

———————
75) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095,
Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505.

76) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

77) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, z 2007 r.
Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 228, poz. 1506.

78) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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11) imiona i nazwiska cz∏onków organu
zarzàdzajàcego kontrolowanej jed-
nostki, w przypadku osób praw-
nych.”;

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

„Art. 40b. Kierownik kontrolowanej jednostki jest
obowiàzany, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zaleceƒ pokontrolnych, po-
informowaç w formie pisemnej jed-
nostk´ organizacyjnà Narodowego
Banku Polskiego, wykonujàcà kontrol´,
o dzia∏aniach podj´tych w celu wykona-
nia zaleceƒ pokontrolnych.

Art. 40c. W przypadku stwierdzenia w toku kon-
troli ra˝àcego naruszenia:

1) przepisów prawa lub warunków
udzielonego zezwolenia dewizowego,
kontrolerzy wyst´pujà do Prezesa Na-
rodowego Banku Polskiego albo dy-
rektora jednostki organizacyjnej Na-
rodowego Banku Polskiego, który wy-
da∏ zezwolenie dewizowe, o jego
uchylenie;

2) warunków wykonywania dzia∏alnoÊci
kantorowej kontrolerzy wyst´pujà do
Prezesa Narodowego Banku Polskie-
go o wydanie decyzji o zakazie jej wy-
konywania.”;

5) uchyla si´ art. 42.

Art. 41. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z póên. zm.79)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 24 uchyla si´ ust. 6;

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

„3. Do kontroli prowadzonej przez organy wyspe-
cjalizowane stosuje si´ przepisy dotyczàce za-
kresu dzia∏ania tych organów oraz przepisy
rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.80)).”.

Art. 42. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o elektronicznych instrumentach p∏atniczych (Dz. U.
Nr 169, poz. 1385, z póên. zm.81)) w art. 43 ust. 3 i 4
otrzymujà brzmienie:

„3. CzynnoÊci kontrolne podejmowane sà przez pra-
cowników Urz´du Komisji Nadzoru Finansowego
po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz dor´cze-
niu upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli
wydanego przez Przewodniczàcego Komisji Nad-
zoru Finansowego.

4. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 3, mogà byç
wykonywane ponadto przez upowa˝nionych bieg-
∏ych rewidentów po dor´czeniu upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli wydanego przez Prze-
wodniczàcego Komisji Nadzoru Finansowego.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94,
z póên. zm.82)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Prezes UTK i pisemnie upowa˝nione

przez niego osoby:
1) majà prawo wst´pu na obszar kole-

jowy i na bocznice kolejowe oraz do
pomieszczeƒ zwiàzanych z prowa-
dzeniem i bezpieczeƒstwem ruchu
kolejowego oraz do pojazdów kole-
jowych;

2) mogà ˝àdaç pisemnych i ustnych
wyjaÊnieƒ, okazywania dokumen-
tów, udzielania informacji oraz udo-
st´pniania wszelkich danych zwià-
zanych z przedmiotem kontroli;

3) majà prawo, w ramach kontroli wy-
robów wprowadzonych do obrotu
przeprowadzaç kontrol´ zgodnie
z rozdzia∏em 6 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z póên. zm.83)).

2. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.84)).”;

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

„2. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ po oka-
zaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz dor´czeniu
upowa˝nienia wydanego przez Prezesa UTK,
które zawiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

———————
79) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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, z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227,
poz. 1505.

80) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280,  z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

81) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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.

———————
82) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902,
Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 3.

83) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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, z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

84) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko pracownika organu kontroli
uprawnionego do wykonania kontroli oraz
numer jego legitymacji s∏u˝bowej;

5) firm´ przedsi´biorcy obj´tego kontrolà;

6) okreÊlenie zakresu przedmiotowego kontroli;

7) wskazanie daty rozpocz´cia i przewidywa-
nego terminu zakoƒczenia kontroli;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia
z podaniem zajmowanego stanowiska lub
funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontro-
lowanego przedsi´biorcy.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151,
z póên. zm.85)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 204 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organ nadzoru, stosownie do porozumieƒ za-

wartych zgodnie z ust. 1, mo˝e, na wniosek or-
ganu nadzoru paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, przeprowadziç kontrol´ krajowe-
go zak∏adu ubezpieczeƒ wchodzàcego w sk∏ad
ubezpieczeniowej grupy kapita∏owej bàdê za-
pewniç mo˝liwoÊç przeprowadzenia takiej
kontroli przez przedstawicieli organu nadzoru
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.”;

2) w art. 208:

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Organ nadzoru mo˝e przeprowadzaç kon-

trol´ dzia∏alnoÊci i stanu majàtkowego za-
k∏adu ubezpieczeƒ.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1,
organ nadzoru mo˝e przeprowadziç kontro-
l´ dzia∏alnoÊci i stanu majàtkowego pod-
miotów, które wykonujà czynnoÊci ubezpie-
czeniowe w imieniu i na rzecz zak∏adu ubez-
pieczeƒ w zakresie tych czynnoÊci.

3. Kontrola dzia∏alnoÊci i stanu majàtkowego
zak∏adu ubezpieczeƒ przeprowadzana jest
przez pracowników Urz´du tworzàcych ze-
spó∏ inspekcyjny, upowa˝nionych przez or-
gan nadzoru, po okazaniu legitymacji s∏u˝-
bowej oraz dor´czeniu upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli.”,

b) uchyla si´ ust. 5;

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

„1. Organ nadzoru mo˝e przeprowadziç kontrol´
podmiotów, o których mowa w art. 207a, w za-
kresie rzetelnoÊci informacji, wyjaÊnieƒ lub da-
nych przekazanych w trybie art. 207a.

2. Do kontroli przeprowadzanej na podstawie
ust. 1 stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 208 ust. 3 i 4 oraz art. 208b—208h.”;

4) po art. 208a dodaje si´ art. 208b—208j w brzmie-
niu:

„Art. 208b. 1. W toku kontroli zak∏adu ubezpieczeƒ
badaniu podlega zgodnoÊç dzia∏al-
noÊci zak∏adu ubezpieczeƒ z pra-
wem, statutem, planem dzia∏alnoÊci
oraz interesem ubezpieczajàcych,
ubezpieczonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpiecze-
nia oraz jego stan majàtkowy.

2. CzynnoÊci kontrolne powinny zo-
staç przeprowadzone w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 60 dni od dnia rozpo-
cz´cia kontroli.

Art. 208c. 1. Kontrol´ przeprowadza zespó∏
inspekcyjny sk∏adajàcy si´ co naj-
mniej z dwóch inspektorów.

2. Upowa˝nienie do przeprowadzenia
kontroli, o którym mowa w art. 208
ust. 3, zawiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko inspektora
uprawnionego do wykonania
kontroli oraz numer jego legity-
macji s∏u˝bowej;

5) firm´ przedsi´biorcy obj´tego
kontrolà;

6) okreÊlenie zakresu przedmioto-
wego kontroli;

7) wskazanie daty rozpocz´cia
i przewidywanego terminu za-
koƒczenia kontroli;

8) podpis osoby udzielajàcej upo-
wa˝nienia z podaniem zajmowa-
nego stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàz-
kach kontrolowanego przedsi´-
biorcy.

3. Kontrola jest przeprowadzana w sie-
dzibie lub w miejscu wykonywania
dzia∏alnoÊci przez zak∏ad ubezpieczeƒ
oraz w godzinach pracy lub w czasie
faktycznego wykonywania dzia∏alno-
Êci przez zak∏ad ubezpieczeƒ.

Art. 208d. 1. Inspektor podlega wy∏àczeniu od
udzia∏u w kontroli, je˝eli ustalenia
kontroli mog∏yby oddzia∏ywaç na je-
go prawa lub obowiàzki albo prawa
lub obowiàzki jego ma∏˝onka lub
osoby pozostajàcej z nim faktycznie
we wspólnym po˝yciu, krewnych
i powinowatych do drugiego stop-
nia bàdê osób zwiàzanych z nim z ty-
tu∏u przysposobienia, opieki lub ku-
rateli.

———————
85) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 i Nr 234,
poz. 1571.
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2. Inspektor mo˝e byç wy∏àczony rów-
nie˝ w razie stwierdzenia innych przy-
czyn, które mog∏yby wywo∏aç wàtpli-
woÊci co do jego bezstronnoÊci.

3. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1 i 2, ujawnià si´ w toku kon-
troli, inspektor powstrzymuje si´ od
dalszych czynnoÊci i zawiadamia
o tym niezw∏ocznie organ nadzoru.

4. Wy∏àczony inspektor powinien po-
dejmowaç jedynie czynnoÊci nie-
cierpiàce zw∏oki, ze wzgl´du na inte-
res publiczny lub wa˝ny interes za-
k∏adu ubezpieczeƒ.

5. O wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli
postanawia organ nadzoru z urz´du
albo na wniosek zak∏adu ubezpie-
czeƒ lub na wniosek inspektora.
Organ nadzoru, postanawiajàc
o wy∏àczeniu inspektora, uzupe∏nia
sk∏ad zespo∏u inspekcyjnego, a tak-
˝e zmienia odpowiednio upowa˝-
nienia do przeprowadzenia kontroli
oraz niezw∏ocznie dor´cza upowa˝-
nienia zak∏adowi ubezpieczeƒ.

6. Z wa˝nych przyczyn organ nadzoru
mo˝e zmieniç sk∏ad osobowy ze-
spo∏u inspekcyjnego tak˝e w przy-
padkach innych ni˝ okreÊlone
w ust. 1 i 2. Zdanie drugie ust. 5 sto-
suje si´ odpowiednio.

Art. 208e. 1. Ustaleƒ kontroli dokonuje si´ na
podstawie dowodów.

2. Do dowodów zalicza si´ w szczegól-
noÊci:
1) dokumenty;
2) dane i informacje umieszczone

w systemach informatycznych
zak∏adu ubezpieczeƒ;

3) dowody rzeczowe;
4) oÊwiadczenia, informacje i wyjaÊ-

nienia z∏o˝one przez upowa˝nio-
nych pracowników i poÊredni-
ków ubezpieczeniowych zak∏adu
ubezpieczeƒ;

5) oÊwiadczenia osób trzecich;
6) opinie ekspertów;
7) wyniki ogl´dzin;
8) inne materia∏y b´dàce przedmio-

tem kontroli, które mogà przyczy-
niç si´ do stwierdzenia stanu fak-
tycznego w zakresie obj´tym kon-
trolà.

3. Organ nadzoru przed podpisa-
niem protoko∏u, o którym mowa
w art. 208f ust. 1, zapewnia zak∏ado-
wi ubezpieczeƒ mo˝liwoÊç zapozna-
nia si´ oraz ustosunkowania si´ do
materia∏ów, b´dàcych dowodami
w kontroli, które nie zosta∏y uzyska-
ne w toku kontroli.

4. Dowody uzyskane w toku kontroli
sà przechowywane w sposób unie-
mo˝liwiajàcy dost´p do nich bez
zgody inspektora kierujàcego ze-
spo∏em inspekcyjnym.

5. Zebrane w toku kontroli dowody
mogà byç zabezpieczane przez:

1) oddanie na przechowanie zarzà-
dowi zak∏adu ubezpieczeƒ lub
upowa˝nionemu przez zarzàd
pracownikowi zak∏adu ubezpie-
czeƒ za pokwitowaniem;

2) przechowanie w siedzibie zak∏a-
du ubezpieczeƒ w oddzielnym,
zamkni´tym i opiecz´towanym
pomieszczeniu;

3) zabranie z zak∏adu ubezpieczeƒ
za pokwitowaniem.

Art. 208f. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporzà-
dza si´ protokó∏.

2. Protokó∏ kontroli zawiera w szcze-
gólnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ zak∏adu ubez-
pieczeƒ;

2) dat´ i numer upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli oraz
jego zmiany;

3) miejsce i dat´ przeprowadzania
czynnoÊci kontrolnych;

4) wskazanie jednostek organiza-
cyjnych obj´tych kontrolà;

5) wskazanie obj´tych kontrolà
podmiotów, które wykonujà
czynnoÊci ubezpieczeniowe
w imieniu i na rzecz zak∏adów
ubezpieczeƒ;

6) imiona i nazwiska inspektorów
przeprowadzajàcych kontrol´;

7) okreÊlenie zakresu kontroli;

8) imiona i nazwiska oraz stanowi-
ska s∏u˝bowe osób sk∏adajàcych
oÊwiadczenia oraz udzielajàcych
informacji i wyjaÊnieƒ w toku
kontroli;

9) opis dokonanych czynnoÊci oraz
ustalenia stanu faktycznego;

10) wzmiank´ o poinformowaniu
zak∏adu ubezpieczeƒ o przys∏u-
gujàcych mu prawach i obo-
wiàzkach;

11) wykaz za∏àczników z podaniem
nazwy i cech ka˝dego za∏àczni-
ka;

12) miejsce i dat´ sporzàdzenia pro-
toko∏u.

3. Protokó∏ kontroli sporzàdza si´
w dwóch egzemplarzach, z których
jeden egzemplarz inspektor kierujà-
cy zespo∏em inspekcyjnym lub w je-
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go zast´pstwie inny inspektor wcho-
dzàcy w sk∏ad zespo∏u inspekcyjne-
go przeprowadzajàcego kontrol´
przekazuje zak∏adowi ubezpieczeƒ.

4. Osoba upowa˝niona przez organ za-
rzàdzajàcy zak∏adu ubezpieczeƒ po-
twierdza odbiór protoko∏u kontroli
na jednym egzemplarzu protoko∏u
podpisanym przez inspektora kieru-
jàcego zespo∏em inspekcyjnym.
Osoby te parafujà ka˝dà stron´ pro-
toko∏u.

5. Je˝eli zak∏ad ubezpieczeƒ odmawia
lub uchyla si´ od odebrania proto-
ko∏u kontroli, organ nadzoru wzywa
pisemnie zak∏ad ubezpieczeƒ do
odebrania protoko∏u, wyznaczajàc
termin nie krótszy ni˝ 7 dni do doko-
nania tej czynnoÊci. W przypadku
bezskutecznego up∏ywu wyznaczo-
nego terminu protokó∏ uwa˝a si´ za
dor´czony z up∏ywem ostatniego
dnia tego terminu.

Art. 208g. 1. Po podpisaniu protoko∏u kontroli
nie dokonuje si´ w protokole ˝ad-
nych poprawek i dopisków, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Oczywiste omy∏ki pisarskie prostuje
inspektor kierujàcy zespo∏em inspek-
cyjnym, parafujàc sprostowania.
Organ nadzoru o sprostowaniu oczy-
wistych omy∏ek pisarskich informuje
pisemnie zak∏ad ubezpieczeƒ.

Art. 208h. 1. W terminie 14 dni od dnia dor´czenia
protoko∏u kontroli zak∏ad ubezpieczeƒ
mo˝e zg∏osiç organowi nadzoru pi-
semne zastrze˝enia i uwagi do treÊci
protoko∏u oraz wyjaÊnienia w spra-
wach obj´tych zakresem kontroli.

2. O sposobie rozpatrzenia zastrze˝eƒ
organ nadzoru informuje zak∏ad
ubezpieczeƒ w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia zastrze˝eƒ.

3. Informacje o sposobie rozpatrzenia
zastrze˝eƒ za∏àcza si´ do protoko∏u
kontroli.

Art. 208i. Do kontroli podmiotów, które wykonujà
czynnoÊci ubezpieczeniowe w imieniu
i na rzecz zak∏adu ubezpieczeƒ, stosuje
si´ odpowiednio przepisy o kontroli za-
k∏adów ubezpieczeƒ.

Art. 208j. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.86)).”.

Art. 45. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o poÊred-
nictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154,
z póên. zm.87)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ nadzoru mo˝e przeprowadziç kontro-
l´ dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ w zakre-
sie korzystania z us∏ug agentów ubezpiecze-
niowych.”,

b) uchyla si´ ust. 7;

2) po art. 19 dodaje si´ art. 19a—19i w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. W toku kontroli zak∏adu ubezpieczeƒ
badaniu podlega zgodnoÊç dzia∏alno-
Êci zak∏adu ubezpieczeƒ z prawem
w zakresie korzystania z us∏ug agen-
tów ubezpieczeniowych.

2. Kontrola obejmuje w szczególnoÊci:

1) prawid∏owoÊç zawierania umów
agencyjnych pod wzgl´dem zgod-
noÊci z przepisami prawa, postano-
wienia umów agencyjnych oraz
postanowienia udzielanych pe∏no-
mocnictw;

2) terminowoÊç sk∏adania wniosku
o wpis do rejestru agentów ubez-
pieczeniowych podmiotu, z którym
zosta∏a zawarta umowa agencyjna;

3) terminowoÊç sk∏adania wniosku
o dokonanie wpisu zmian do reje-
stru agentów ubezpieczeniowych;

4) terminowoÊç sk∏adania wniosku
o wykreÊlenie podmiotu z rejestru
agentów ubezpieczeniowych;

5) prawid∏owoÊç danych dotyczàcych
agentów ubezpieczeniowych, prze-
kazanych do organu nadzoru przez
zak∏ad ubezpieczeƒ wraz z wnios-
kiem o wpis agenta ubezpieczenio-
wego do rejestru, zmian´ danych
agenta ubezpieczeniowego w reje-
strze bàdê wykreÊlenie agenta
ubezpieczeniowego z rejestru;

6) przestrzeganie przez agentów
ubezpieczeniowych wymogu wy-
konywania czynnoÊci agencyjnych
przez osoby fizyczne spe∏niajàce
warunki okreÊlone w art. 9 ust. 1;

7) w przypadku korzystania przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ z us∏ug agentów
ubezpieczeniowych majàcych miej-
sce zamieszkania lub siedzib´ w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej — sprawdzenie, czy
agent ubezpieczeniowy wykonuje
dzia∏alnoÊç agencyjnà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z art. 16;———————

86) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

———————
87) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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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8) przestrzeganie przez agentów ubez-
pieczeniowych wymogu okreÊ-
lonego w art. 9 ust. 1a;

9) przestrzeganie przez agentów
ubezpieczeniowych w prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci obowiàzujàcych
przepisów prawa.

3. CzynnoÊci kontrolne powinny zostaç
przeprowadzone w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 60 dni od dnia rozpocz´cia
kontroli.

Art. 19b. 1. Kontrol´ przeprowadza zespó∏ inspek-
cyjny sk∏adajàcy si´ co najmniej
z dwóch inspektorów po okazaniu
legitymacji s∏u˝bowej oraz dor´czeniu
upowa˝nienia do przeprowadzenia
kontroli wydanego przez organ nad-
zoru.

2. Upowa˝nienie do przeprowadzenia
kontroli, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko inspektora upraw-
nionego do wykonania kontroli
oraz numer jego legitymacji s∏u˝-
bowej;

5) firm´ przedsi´biorcy obj´tego kon-
trolà;

6) okreÊlenie zakresu przedmiotowe-
go kontroli;

7) wskazanie daty rozpocz´cia i prze-
widywanego terminu zakoƒczenia
kontroli;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝-
nienia z podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàz-
kach kontrolowanego przedsi´-
biorcy.

3. Kontrola jest przeprowadzana w sie-
dzibie lub w miejscu wykonywania
dzia∏alnoÊci przez zak∏ad ubezpieczeƒ
oraz w godzinach pracy lub w czasie
faktycznego wykonywania dzia∏alno-
Êci przez zak∏ad ubezpieczeƒ.

Art. 19c. 1. Inspektor podlega wy∏àczeniu od
udzia∏u w kontroli, je˝eli ustalenia
kontroli mog∏yby oddzia∏ywaç na je-
go prawa lub obowiàzki albo prawa
lub obowiàzki jego ma∏˝onka lub oso-
by pozostajàcej z nim faktycznie we
wspólnym po˝yciu, krewnych i powi-
nowatych do drugiego stopnia bàdê
osób zwiàzanych z nim z tytu∏u przy-
sposobienia, opieki lub kurateli.

2. Inspektor mo˝e byç wy∏àczony rów-
nie˝ w razie stwierdzenia innych przy-
czyn, które mog∏yby wywo∏aç wàtpli-
woÊci co do jego bezstronnoÊci.

3. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1 i 2, ujawnià si´ w toku kon-
troli, inspektor powstrzymuje si´ od
dalszych czynnoÊci i zawiadamia
o tym niezw∏ocznie organ nadzoru.

4. Wy∏àczony inspektor powinien podej-
mowaç jedynie czynnoÊci niecierpià-
ce zw∏oki, ze wzgl´du na interes
publiczny lub wa˝ny interes zak∏adu
ubezpieczeƒ.

5. O wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli
postanawia organ nadzoru z urz´du
albo na wniosek zak∏adu ubezpieczeƒ
lub na wniosek inspektora. Organ
nadzoru, postanawiajàc o wy∏àczeniu
inspektora, uzupe∏nia sk∏ad zespo∏u
inspekcyjnego, a tak˝e zmienia odpo-
wiednio upowa˝nienia do przeprowa-
dzenia kontroli oraz niezw∏ocznie do-
r´cza upowa˝nienia zak∏adowi ubez-
pieczeƒ.

6. Z wa˝nych przyczyn organ nadzoru
mo˝e zmieniç sk∏ad osobowy zespo∏u
inspekcyjnego tak˝e w przypadkach
innych ni˝ okreÊlone w ust. 1 i 2. Zda-
nie drugie ust. 5 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 19d. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ zapewnia zespo-
∏owi inspekcyjnemu warunki i Êrodki
niezb´dne do sprawnego przeprowa-
dzania kontroli.

2. Podczas kontroli zak∏ad ubezpieczeƒ
zapewnia inspektorom:

1) wst´p do wszystkich pomieszczeƒ
kontrolowanego zak∏adu ubezpie-
czeƒ;

2) w miar´ mo˝liwoÊci, swobodny
dost´p do oddzielnego pomiesz-
czenia biurowego oraz Êrodków
∏àcznoÊci;

3) wglàd do wszelkich dokumentów
kontrolowanego zak∏adu ubezpie-
czeƒ oraz wymagane kopie, odpisy
i wyciàgi z tych dokumentów;

4) wglàd do danych zawartych w sys-
temach informatycznych oraz wy-
magane kopie lub wyciàgi z tych
danych, w tym równie˝ w formie
elektronicznej;

5) wglàd do wszelkich dokumentów
dotyczàcych agenta ubezpiecze-
niowego zak∏adu ubezpieczeƒ,
znajdujàcych si´ w posiadaniu za-
k∏adu ubezpieczeƒ oraz wymagane
kopie, odpisy i wyciàgi z tych doku-
mentów;

6) uzyskanie wyjaÊnieƒ ustnych lub
pisemnych od pracowników
i agentów ubezpieczeniowych za-
k∏adu ubezpieczeƒ, w tym w miar´
mo˝liwoÊci w formie elektronicz-
nej;
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7) sporzàdzenie niezb´dnych danych
na ˝àdanie inspektorów, w tym
równie˝ w miar´ mo˝liwoÊci w for-
mie elektronicznej;

8) mo˝liwoÊç zabezpieczenia doku-
mentów i innych dowodów.

3. Materia∏y sporzàdzane przez zak∏ad
ubezpieczeƒ na potrzeby przeprowa-
dzanej kontroli powinny byç podpisa-
ne przez osoby upowa˝nione do ich
sporzàdzania. W przypadku odmowy
dokonania tych czynnoÊci inspektor
sporzàdza stosownà adnotacj´ na
tych materia∏ach.

Art. 19e. 1. Ustaleƒ kontroli dokonuje si´ na pod-
stawie dowodów.

2. Do dowodów zalicza si´ w szczegól-
noÊci:

1) dokumenty;

2) dane i informacje umieszczone
w systemach informatycznych za-
k∏adu ubezpieczeƒ;

3) dowody rzeczowe;

4) oÊwiadczenia, informacje i wyjaÊ-
nienia z∏o˝one przez upowa˝nio-
nych pracowników i poÊredników
ubezpieczeniowych zak∏adu ubez-
pieczeƒ;

5) oÊwiadczenia osób trzecich;

6) opinie ekspertów;

7) wyniki ogl´dzin;

8) inne materia∏y b´dàce przedmio-
tem kontroli, które mogà przyczy-
niç si´ do stwierdzenia stanu fak-
tycznego w zakresie obj´tym kon-
trolà.

3. Organ nadzoru przed podpisa-
niem protoko∏u, o którym mowa
w art. 19f ust. 1, zapewnia zak∏adowi
ubezpieczeƒ mo˝liwoÊç zapoznania
si´ oraz ustosunkowania si´ do mate-
ria∏ów, b´dàcych dowodami w kon-
troli, które nie zosta∏y uzyskane w to-
ku kontroli.

4. Dowody uzyskane w toku kontroli sà
przechowywane w sposób uniemo˝li-
wiajàcy dost´p do nich bez zgody
inspektora kierujàcego zespo∏em
inspekcyjnym.

5. Zebrane w toku kontroli dowody mo-
gà byç zabezpieczane przez:
1) oddanie na przechowanie zarzàdo-

wi zak∏adu ubezpieczeƒ lub upo-
wa˝nionemu przez zarzàd pracow-
nikowi zak∏adu ubezpieczeƒ za po-
kwitowaniem;

2) przechowanie w siedzibie zak∏adu
ubezpieczeƒ w oddzielnym, za-
mkni´tym i opiecz´towanym po-
mieszczeniu;

3) zabranie z zak∏adu ubezpieczeƒ za
pokwitowaniem.

Art. 19f. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporzà-
dza si´ protokó∏.

2. Protokó∏ kontroli zawiera w szczegól-
noÊci:

1) nazw´ i siedzib´ zak∏adu ubezpie-
czeƒ;

2) dat´ i numer upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli oraz je-
go zmiany;

3) miejsce i dat´ przeprowadzania
czynnoÊci kontrolnych;

4) wskazanie jednostek organizacyj-
nych obj´tych kontrolà;

5) imiona i nazwiska inspektorów
przeprowadzajàcych kontrol´;

6) okreÊlenie zakresu kontroli;

7) imiona i nazwiska oraz stanowi-
ska s∏u˝bowe osób sk∏adajàcych
oÊwiadczenia oraz udzielajàcych
informacji i wyjaÊnieƒ w toku
kontroli;

8) opis dokonanych czynnoÊci oraz
ustalenia stanu faktycznego;

9) wzmiank´ o poinformowaniu za-
k∏adu ubezpieczeƒ o przys∏ugujà-
cych mu prawach i obowiàzkach;

10) wykaz za∏àczników z podaniem
nazwy i cech ka˝dego za∏àcznika;

11) miejsce i dat´ sporzàdzenia pro-
toko∏u.

3. Protokó∏ kontroli sporzàdza si´
w dwóch egzemplarzach, z których je-
den egzemplarz inspektor kierujàcy
zespo∏em inspekcyjnym lub w jego
zast´pstwie inny inspektor wchodzà-
cy w sk∏ad zespo∏u inspekcyjnego
przeprowadzajàcego kontrol´ przeka-
zuje zak∏adowi ubezpieczeƒ.

4. Osoba upowa˝niona przez organ za-
rzàdzajàcy zak∏adu ubezpieczeƒ po-
twierdza odbiór protoko∏u kontroli na
jednym egzemplarzu protoko∏u pod-
pisanym przez inspektora kierujàcego
zespo∏em inspekcyjnym. Osoby te
parafujà ka˝dà stron´ protoko∏u.

5. Je˝eli zak∏ad ubezpieczeƒ odmawia
lub uchyla si´ od odebrania protoko-
∏u kontroli, organ nadzoru wzywa pi-
semnie zak∏ad ubezpieczeƒ do ode-
brania protoko∏u, wyznaczajàc termin
nie krótszy ni˝ 7 dni do dokonania tej
czynnoÊci. W przypadku bezskutecz-
nego up∏ywu wyznaczonego terminu
protokó∏ uwa˝a si´ za dor´czony
z up∏ywem ostatniego dnia tego ter-
minu.
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Art. 19g. 1. Po podpisaniu protoko∏u kontroli nie
dokonuje si´ w protokole ˝adnych
poprawek i dopisków, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Oczywiste omy∏ki pisarskie prostuje
inspektor kierujàcy zespo∏em inspek-
cyjnym, parafujàc sprostowania.
Organ nadzoru o sprostowaniu oczy-
wistych omy∏ek pisarskich informuje
pisemnie zak∏ad ubezpieczeƒ.

Art. 19h. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania
protoko∏u kontroli zak∏ad ubezpie-
czeƒ mo˝e zg∏osiç organowi nadzoru
pisemne zastrze˝enia i uwagi do tre-
Êci protoko∏u oraz wyjaÊnienia
w sprawach obj´tych zakresem kon-
troli.

2. O sposobie rozpatrzenia zastrze˝eƒ
organ nadzoru informuje zak∏ad
ubezpieczeƒ w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia zastrze˝eƒ.

3. Informacje o sposobie rozpatrzenia
zastrze˝eƒ za∏àcza si´ do protoko∏u
kontroli.

Art. 19i. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”;

3) w art. 35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ nadzoru mo˝e przeprowadziç kontro-
l´ dzia∏alnoÊci i stanu majàtkowego pod-
miotów wykonujàcych dzia∏alnoÊç broker-
skà, w zakresie tej dzia∏alnoÊci.”,

b) uchyla si´ ust. 6;

4) po art. 35 dodaje si´ art. 35a—35i w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Do zakresu kontroli nale˝y sprawdza-
nie dzia∏alnoÊci i stanu majàtkowego
przedsi´biorców prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç brokerskà oraz stwierdzanie
zgodnoÊci prowadzonej dzia∏alnoÊci
z prawem oraz uzyskanym zezwole-
niem.

2. CzynnoÊci kontrolne powinny zostaç
przeprowadzone w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 60 dni od dnia rozpocz´cia
kontroli.

Art. 35b. 1. Kontrol´ przedsi´biorcy prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç brokerskà przeprowa-
dza zespó∏ inspekcyjny sk∏adajàcy si´
co najmniej z dwóch inspektorów po
okazaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz
dor´czeniu upowa˝nienia do przepro-
wadzenia kontroli wydanego przez
organ nadzoru.

2. Upowa˝nienie do przeprowadzenia
kontroli, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko inspektora upraw-
nionego do wykonania kontroli
oraz numer jego legitymacji s∏u˝-
bowej;

5) firm´ przedsi´biorcy obj´tego kon-
trolà;

6) okreÊlenie zakresu przedmiotowe-
go kontroli;

7) wskazanie daty rozpocz´cia i prze-
widywanego terminu zakoƒczenia
kontroli;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝-
nienia z podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàz-
kach kontrolowanego przedsi´-
biorcy.

3. Kontrola jest przeprowadzana w sie-
dzibie lub w miejscu wykonywania
dzia∏alnoÊci przez przedsi´biorc´ pro-
wadzàcego dzia∏alnoÊç brokerskà
oraz w godzinach pracy lub w czasie
faktycznego wykonywania dzia∏alno-
Êci przez przedsi´biorc´ prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç brokerskà.

4. Kontrola lub poszczególne czynnoÊci
kontrolne, za zgodà kontrolowanego,
mogà byç przeprowadzane równie˝
w siedzibie organu je˝eli mo˝e to
usprawniç prowadzenie kontroli.

Art. 35c. 1. Inspektor podlega wy∏àczeniu od
udzia∏u w kontroli, je˝eli ustalenia
kontroli mog∏yby oddzia∏ywaç na je-
go prawa lub obowiàzki albo prawa
lub obowiàzki jego ma∏˝onka lub
osoby pozostajàcej z nim faktycznie
we wspólnym po˝yciu, krewnych
i powinowatych do drugiego stop-
nia bàdê osób zwiàzanych z nim z ty-
tu∏u przysposobienia, opieki lub ku-
rateli.

2. Inspektor mo˝e byç wy∏àczony rów-
nie˝ w razie stwierdzenia innych przy-
czyn, które mog∏yby wywo∏aç wàtpli-
woÊci co do jego bezstronnoÊci.

3. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1 i 2, ujawnià si´ w toku kon-
troli, inspektor powstrzymuje si´ od
dalszych czynnoÊci i zawiadamia
o tym niezw∏ocznie organ nadzoru.

4. Wy∏àczony inspektor powinien podej-
mowaç jedynie czynnoÊci niecierpià-
ce zw∏oki, ze wzgl´du na interes
publiczny lub wa˝ny interes przedsi´-
biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç
brokerskà.



Dziennik Ustaw Nr 18 — 2085 — Poz. 97

5. O wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli
postanawia organ nadzoru z urz´du
albo na wniosek przedsi´biorcy pro-
wadzàcego dzia∏alnoÊç brokerskà lub
na wniosek inspektora. Organ nadzo-
ru, postanawiajàc o wy∏àczeniu
inspektora, uzupe∏nia sk∏ad zespo∏u
inspekcyjnego, a tak˝e zmienia odpo-
wiednio upowa˝nienia do przeprowa-
dzenia kontroli oraz niezw∏ocznie do-
r´cza upowa˝nienia przedsi´biorcy
prowadzàcemu dzia∏alnoÊç broker-
skà.

6. Z wa˝nych przyczyn organ nadzoru
mo˝e zmieniç sk∏ad osobowy zespo∏u
inspekcyjnego tak˝e w przypadkach
innych ni˝ okreÊlone w ust. 1 i 2. Zda-
nie drugie ust. 5 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 35d. 1. Przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏al-
noÊç brokerskà zapewnia zespo∏owi
inspekcyjnemu warunki i Êrodki nie-
zb´dne do sprawnego przeprowadza-
nia kontroli.

2. Podczas kontroli przedsi´biorca pro-
wadzàcy dzia∏alnoÊç brokerskà za-
pewnia inspektorom:

1) wst´p do wszystkich pomieszczeƒ
kontrolowanego;

2) w miar´ mo˝liwoÊci, swobodny
dost´p do oddzielnego pomiesz-
czenia biurowego oraz Êrodków
∏àcznoÊci;

3) wglàd do wszelkich dokumentów
kontrolowanego oraz wymagane
kopie, odpisy i wyciàgi z tych doku-
mentów;

4) wglàd do danych zawartych w sys-
temach informatycznych oraz wy-
magane kopie lub wyciàgi z tych
danych, w tym równie˝ w formie
elektronicznej;

5) uzyskanie wyjaÊnieƒ ustnych lub
pisemnych od kontrolowanego lub
jego pracowników, w tym w miar´
mo˝liwoÊci w formie elektronicz-
nej;

6) sporzàdzenie niezb´dnych danych
na ˝àdanie inspektorów, w tym
równie˝ w miar´ mo˝liwoÊci w for-
mie elektronicznej;

7) mo˝liwoÊç zabezpieczenia doku-
mentów i innych dowodów.

3. W okresie trwania kontroli podmiot
prowadzàcy dzia∏alnoÊç brokerskà
jest zobowiàzany do niezw∏ocznego
wype∏niania obowiàzków, o których
mowa w ust. 2.

4. Materia∏y sporzàdzane przez przed-
si´biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç
brokerskà na potrzeby przeprowadza-
nej kontroli powinny byç podpisane

przez osoby upowa˝nione do ich spo-
rzàdzania. W przypadku odmowy do-
konania tych czynnoÊci inspektor
sporzàdza stosownà adnotacj´ na
tych materia∏ach.

Art. 35e. 1. Ustaleƒ kontroli dokonuje si´ na pod-
stawie dowodów.

2. Do dowodów zalicza si´ w szczegól-
noÊci:

1) dokumenty;

2) dane i informacje umieszczone
w systemach informatycznych
przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç brokerskà;

3) dowody rzeczowe;

4) oÊwiadczenia, informacje i wyjaÊ-
nienia z∏o˝one przez przedsi´bior-
c´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç bro-
kerskà lub jego upowa˝nionych
pracowników;

5) oÊwiadczenia osób trzecich;

6) opinie ekspertów;

7) wyniki ogl´dzin;

8) inne materia∏y b´dàce przedmio-
tem kontroli, które mogà przyczy-
niç si´ do stwierdzenia stanu fak-
tycznego w zakresie obj´tym kon-
trolà.

3. Organ nadzoru przed podpisa-
niem protoko∏u, o którym mowa
w art. 19f ust. 1, zapewnia przedsi´-
biorcy prowadzàcemu dzia∏alnoÊç
brokerskà mo˝liwoÊç zapoznania si´
oraz ustosunkowania si´ do materia-
∏ów, b´dàcych dowodami w kontroli,
które nie zosta∏y uzyskane w toku
kontroli.

4. Dowody uzyskane w toku kontroli sà
przechowywane w sposób uniemo˝li-
wiajàcy dost´p do nich bez zgody
inspektora kierujàcego zespo∏em
inspekcyjnym. Ograniczenie to nie
dotyczy inspektorów wchodzàcych
w sk∏ad zespo∏u inspekcyjnego.

5. Zebrane w toku kontroli dowody mo-
gà byç zabezpieczane przez:

1) oddanie na przechowanie przed-
si´biorcy prowadzàcemu dzia∏al-
noÊç brokerskà lub upowa˝nione-
mu przez niego pracownikowi za
pokwitowaniem;

2) przechowanie w siedzibie przed-
si´biorcy prowadzàcego dzia∏al-
noÊç brokerskà w oddzielnym, za-
mkni´tym i opiecz´towanym po-
mieszczeniu;

3) pobranie od przedsi´biorcy prowa-
dzàcego dzia∏alnoÊç brokerskà za
pokwitowaniem.
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Art. 35f. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporzà-
dza si´ protokó∏.

2. Protokó∏ kontroli zawiera w szczegól-
noÊci:

1) nazw´ i siedzib´ przedsi´biorcy
prowadzàcego dzia∏alnoÊç bro-
kerskà;

2) dat´ i numer upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli oraz je-
go zmiany;

3) miejsce i dat´ przeprowadzania
czynnoÊci kontrolnych;

4) imiona i nazwiska inspektorów
przeprowadzajàcych kontrol´;

5) okreÊlenie zakresu kontroli;

6) imiona i nazwiska oraz stanowi-
ska s∏u˝bowe osób sk∏adajàcych
oÊwiadczenia oraz udzielajàcych
informacji i wyjaÊnieƒ w toku
kontroli;

7) opis dokonanych czynnoÊci oraz
ustalenia stanu faktycznego;

8) wzmiank´ o poinformowaniu
przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç brokerskà o przys∏u-
gujàcych mu prawach i obowiàz-
kach;

9) wykaz za∏àczników z podaniem
nazwy i cech ka˝dego za∏àcznika;

10) miejsce i dat´ sporzàdzenia pro-
toko∏u.

3. Protokó∏ kontroli sporzàdza si´
w dwóch egzemplarzach, z których je-
den egzemplarz dor´cza si´ przedsi´-
biorcy prowadzàcemu dzia∏alnoÊç
brokerskà.

4. Przed dor´czeniem protoko∏u pod-
miotowi prowadzàcemu dzia∏alnoÊç
brokerskà inspektor kierujàcy zespo-
∏em inspekcyjnym podpisuje oba
egzemplarze protoko∏u kontroli.

5. Do dor´czenia protoko∏u kontroli od-
powiednio stosuje si´ przepisy Ko-
deksu post´powania administracyj-
nego dotyczàce dor´czeƒ, z zastrze˝e-
niem, ˝e organ nadzoru mo˝e uznaç
protokó∏ za dor´czony w przypadku,
gdy broker uchyla si´ od odebrania
protoko∏u.

Art. 35g. 1. Po podpisaniu protoko∏u kontroli nie
dokonuje si´ w protokole ˝adnych
poprawek i dopisków, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Oczywiste omy∏ki pisarskie prostuje
inspektor kierujàcy zespo∏em inspek-
cyjnym, parafujàc sprostowania.
Organ nadzoru o sprostowaniu oczy-
wistych omy∏ek pisarskich informuje
pisemnie przedsi´biorc´ prowadzà-
cego dzia∏alnoÊç brokerskà.

Art. 35h. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania
protoko∏u kontroli przedsi´biorca
prowadzàcy dzia∏alnoÊç brokerskà
mo˝e zg∏osiç organowi nadzoru pi-
semne zastrze˝enia i uwagi do treÊci
protoko∏u oraz wyjaÊnienia w spra-
wach obj´tych zakresem kontroli.

2. O sposobie rozpatrzenia zastrze˝eƒ
organ nadzoru informuje przedsi´-
biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç
brokerskà w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia zastrze˝eƒ.

3. Informacje o sposobie rozpatrzenia
zastrze˝eƒ za∏àcza si´ do protoko∏u
kontroli.

Art. 35i. Do kontroli dzia∏alnoÊci brokerskiej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. — Pra-
wo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 20a otrzymuje brzmienie:

„Art. 20a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”;

2) w art. 64:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikom Urz´du Komunikacji Elektro-
nicznej, zwanym dalej „pracownikami
UKE”, przys∏uguje, po okazaniu legitymacji
s∏u˝bowej oraz dor´czeniu pisemnego upo-
wa˝nienia do przeprowadzenia kontroli wy-
danego przez Prezesa UKE, prawo do zwià-
zanego z zakresem kontroli:

1) dost´pu do materia∏ów, dokumentów
i danych podlegajàcych kontroli, a tak˝e
sporzàdzania ich kopii;

2) wst´pu do wszystkich obiektów i nieru-
chomoÊci oraz pomieszczeƒ kontrolowa-
nej jednostki;

3) przeprowadzenia ogl´dzin, wa˝enia prze-
sy∏ek oraz sprawdzenia wysokoÊci op∏aty
pobranej przez operatora;

4) sprawdzania zawartoÊci przesy∏ek o ma-
sie nieprzekraczajàcej dopuszczalnej gra-
nicy wagowej nadanych w sposób umo˝-
liwiajàcy sprawdzenie zawartoÊci, przyj´-
tych do przemieszczenia lub dor´czenia
przez podmioty nieb´dàce operatorem
publicznym, bez otwierania przesy∏ki.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. CzynnoÊci kontrolne sà dokonywane
w obecnoÊci kontrolowanego przedsi´bior-
cy lub osoby przez niego upowa˝nionej.”.
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Art 47. W ustawie z dnia 10 grudnia 2003 r. o kon-
troli 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 si´ art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.88)).”.

Art. 48. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r.
o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów (Dz. U. Nr 229,
poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215 oraz z 2008 r.
Nr 157, poz. 976) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„1. W toku kontroli wojewódzki inspektor Inspek-
cji Handlowej mo˝e w szczególnoÊci:

1) ˝àdaç wszelkich informacji niezb´dnych do
stwierdzenia, czy produkt jest bezpieczny;

2) sprawdzaç, w ramach posiadanych upraw-
nieƒ, bezpieczeƒstwo wprowadzonych na
rynek produktów, a˝ do ostatniego etapu ich
u˝ywania.”;

2) w art. 20a uchyla si´ pkt 3.

Art. 49. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121,
poz. 842, z póên. zm.89)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczo-
ne na podstawie art. 16 i 18 sà obowiàzani
przy wykonywaniu czynnoÊci kontrolnych
nosiç na widocznym miejscu odznak´ iden-
tyfikacyjnà.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1d w brzmieniu:

„1a. CzynnoÊci kontrolne podejmowane sà po
okazaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz upo-
wa˝nienia do przeprowadzenia kontroli.

1b. Upowa˝nienie do przeprowadzenia kontro-
li powinno zawieraç:

1) oznaczenie organu wystawiajàcego
upowa˝nienie;

2) imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej;

3) numer odznaki identyfikacyjnej;

4) stanowisko i numer legitymacji s∏u˝bo-
wej pracownika Inspekcji Weterynaryj-
nej;

5) numer dowodu osobistego osoby wy-
znaczonej w imieniu Inspekcji Weteryna-
ryjnej;

6) okres wa˝noÊci upowa˝nienia;

7) miejsce lub obszar wykonywania czyn-
noÊci;

8) podpis osoby wystawiajàcej upowa˝nie-
nie.

1c. Przed podj´ciem pierwszej czynnoÊci kon-
trolnej, osoba upowa˝niona do wykonania
kontroli ma obowiàzek poinformowaç kon-
trolowanego o jego prawach i obowiàzkach
w trakcie kontroli.

1d. Do kontroli spraw, przy których zachodzi
koniecznoÊç zapoznania si´ z informacjami
niejawnymi, kontrolujàcy powinni posia-
daç poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa upo-
wa˝niajàce do dost´pu do informacji nie-
jawnych, uzyskane na podstawie przepi-
sów o ochronie informacji niejawnych.”,

c) uchyla si´ ust. 7;

2) po art. 19 dodaje si´ ust. 19a—19f w brzmieniu:

„Art. 19a. Przeprowadzenie kontroli ma na celu
ustalenie stanu faktycznego i porówna-
nie go ze stanem po˝àdanym, okreÊlo-
nym w prawodawstwie weterynaryj-
nym, oraz dokonanie oceny i podj´cie
dzia∏aƒ wynikajàcych z ustaleƒ kontroli.

Art. 19b. 1. Kontrolujàcy przeprowadzajà kontro-
le:
1) okresowe — na podstawie planów

kontroli sporzàdzanych przez po-
wiatowego lub wojewódzkiego le-
karza weterynarii;

2) doraêne — podj´te poza planem
kontroli, w tym zwiàzane z rozpa-
trzeniem skarg i wniosków.

2. Powiatowy i wojewódzki lekarz wete-
rynarii przeprowadzajà kontrol´,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, na pole-
cenie G∏ównego Lekarza Weterynarii,
w zakresie przez niego okreÊlonym.

3. Powiatowy lekarz weterynarii prze-
prowadza kontrol´, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, równie˝ na polecenie
wojewódzkiego lekarza weterynarii,
w zakresie przez niego okreÊlonym.

Art. 19c. 1. Kontrol´ przeprowadza si´ w obecno-
Êci kierownika podmiotu kontrolowa-
nego albo osoby przez niego upowa˝-
nionej.

2. Kontrolujàcy dokonuje ustaleƒ stanu
faktycznego na podstawie zebranych
w toku kontroli dowodów.

3. Dowodami sà w szczególnoÊci doku-
menty, ogl´dziny, zeznania Êwiad-
ków, opinie bieg∏ych oraz wyjaÊnie-
nia i oÊwiadczenia.

Art. 19d. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporzà-
dza si´ protokó∏ kontroli zawierajà-
cy:

———————
88) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

89) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 916, Nr 195,
poz. 1201, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1655.
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1) oznaczenie podmiotu kontrolowa-
nego, jego siedzib´ i adres, imi´
i nazwisko kierownika podmiotu
kontrolowanego, z uwzgl´dnie-
niem zmian zaistnia∏ych w okresie
obj´tym kontrolà;

2) imi´ i nazwisko oraz stanowisko
s∏u˝bowe kontrolujàcego oraz nu-
mer i dat´ wystawienia upowa˝-
nienia do przeprowadzenia kon-
troli;

3) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia
kontroli, ze wskazaniem dni
przerw w kontroli;

4) okreÊlenie przedmiotu kontroli;

5) opis stwierdzonego w wyniku
kontroli stanu faktycznego, w tym
ujawnionych nieprawid∏owoÊci
oraz ich zakresu i skutków;

6) pouczenie o prawie, sposobie
i terminie wniesienia zastrze˝eƒ
do ustaleƒ zawartych w protokole
kontroli i z∏o˝enia wyjaÊnieƒ oraz
o prawie odmowy podpisania
protoko∏u kontroli;

7) wzmiank´ o wniesieniu zastrze-
˝eƒ;

8) omówienie dokonanych w proto-
kole kontroli poprawek, skreÊleƒ
i uzupe∏nieƒ;

9) wzmiank´ o dor´czeniu podmio-
towi kontrolowanemu protoko∏u
kontroli;

10) podpisy kontrolujàcego i kierow-
nika podmiotu kontrolowanego
albo osoby przez niego upowa˝-
nionej oraz miejsce i dat´ podpi-
sania protoko∏u kontroli;

11) wzmiank´ o odmowie podpisania
protoko∏u kontroli;

12) oznaczenie odpowiednià klauzulà
tajnoÊci protoko∏u kontroli lub je-
go fragmentu w przypadku, gdy
protokó∏ zawiera informacje nie-
jawne.

2. Do akt kontroli w∏àcza si´:

1) notatki s∏u˝bowe z czynnoÊci majà-
cych znaczenie dla ustaleƒ kontro-
li, sporzàdzone przez kontrolujàce-
go, oraz inne dowody, oceny,
wnioski lub zalecenia;

2) informacje i dokumenty oraz po-
Êwiadczone za zgodnoÊç z orygina-
∏em kopie decyzji i powiadomieƒ;

3) kopie dokumentów, poÊwiadczone
za zgodnoÊç z orygina∏em, lub do-
kumenty sporzàdzone przez kon-
trolujàcego, poÊwiadczone za
zgodnoÊç z dokumentacjà êród∏o-
wà.

3. Protokó∏ kontroli sporzàdza si´
w dwóch jednobrzmiàcych egzempla-
rzach.

4. Jeden egzemplarz protoko∏u kontroli
przekazuje si´ podmiotowi kontrolo-
wanemu za pokwitowaniem, drugi
w∏àcza si´ do akt kontroli.

Art. 19e. 1. Podmiotowi kontrolowanemu przy-
s∏uguje, przed podpisaniem protoko-
∏u kontroli, prawo zg∏oszenia zastrze-
˝eƒ do ustaleƒ zawartych w protokole
kontroli.

2. Zastrze˝enia zg∏asza si´ na piÊmie
w terminie 7 dni od dnia otrzymania
protoko∏u kontroli.

3. W przypadku uwzgl´dnienia zastrze-
˝eƒ wniesionych przez podmiot kon-
trolowany, kontrolujàcy dokonuje
zmian w protokole kontroli przez opi-
sanie zmiany brzmienia jego poszcze-
gólnych fragmentów lub dokonanie
skreÊleƒ.

4. Podmiot kontrolowany mo˝e odmó-
wiç podpisania protoko∏u kontroli,
sk∏adajàc w terminie 7 dni od dnia je-
go otrzymania wyjaÊnienie przyczyn
odmowy podpisania.

5. W przypadku zg∏oszenia zastrze˝eƒ
do protoko∏u kontroli, termin odmo-
wy podpisania protoko∏u wraz z po-
daniem jej przyczyn biegnie od dnia
dor´czenia podmiotowi kontrolowa-
nemu stanowiska kontrolujàcego wo-
bec zastrze˝eƒ.

6. Odmowa podpisania protoko∏u kon-
troli nie stanowi przeszkody do pod-
pisania go przez kontrolujàcego i re-
alizacji ustaleƒ kontroli.

Art. 19f. Ustalenia uj´te w protokole kontroli sta-
nowià podstaw´ do podj´cia dalszych
czynnoÊci, w tym dokonania ocen, spo-
rzàdzenia wniosków, zaleceƒ pokontrol-
nych, wydania decyzji i sporzàdzenia in-
formacji dla jednostek nadrz´dnych,
oraz do powiadomienia w∏aÊciwego or-
ganu w przypadku pope∏nienia przest´p-
stwa lub wykroczenia.”.

Art. 50. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo-
∏ówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96,
poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r.
Nr 21, poz. 125) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 56 uchyla si´ ust. 3;

2) art. 57 i 58 otrzymujà brzmienie:

„Art. 57. 1. CzynnoÊci kontrolne podejmowane
przez okr´gowych inspektorów rybo-
∏ówstwa morskiego wykonywane sà
po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej.
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2. W czasie wykonywania czynnoÊci kon-
trolnych inspektor jest obowiàzany
okazywaç legitymacj´ s∏u˝bowà na ˝à-
danie osoby, której czynnoÊci dotyczà
oraz nosiç na widocznym miejscu
oznak´ s∏u˝bowà.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ów-
stwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór legitymacji i oznaki s∏u˝bowej
inspektorów, majàc na wzgl´dzie u∏a-
twienie identyfikacji s∏u˝b kontrolnych.

Art. 58. W czasie wykonywania czynnoÊci kontrol-
nych inspektor jest uprawniony do:
1) zatrzymania statku rybackiego i wej-

Êcia na jego pok∏ad;
2) kontroli dokumentów to˝samoÊci,

dziennika po∏owowego, dokumentu
przewozowego oraz dokumentów
uprawniajàcych do wykonywania ry-
bo∏ówstwa morskiego, prowadzenia
skupu lub przetwórstwa na morzu or-
ganizmów morskich, po∏owów organi-
zmów morskich w celach naukowo-
-badawczych, szkoleniowych albo
sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia
zarybiania oraz chowu lub hodowli ryb
i innych organizmów morskich;

3) sprawdzania, czy rybo∏ówstwo jest
wykonywane zgodnie z obowiàzujàcy-
mi przepisami, w tym z umowami mi´-
dzynarodowymi, których Rzeczpospo-
lita Polska jest stronà;

4) kontroli narz´dzi po∏owowych i z∏owio-
nych organizmów morskich;

5) kontroli pomieszczeƒ statków, Êrod-
ków transportu, magazynów, prze-
twórni i innych pomieszczeƒ s∏u˝àcych
do przechowywania organizmów mor-
skich na làdzie;

6) ˝àdania pisemnych lub ustnych wyjaÊ-
nieƒ;

7) wykonywania innych czynnoÊci nie-
zb´dnych do przeprowadzenia kontro-
li, a w przypadkach uzasadnionego po-
dejrzenia naruszenia przepisów usta-
wy — do zatrzymania:
a) dokumentów, o których mowa

w pkt 2, z wyjàtkiem dokumentów
to˝samoÊci,

b) organizmów morskich i narz´dzi po-
∏owowych oraz ich zabezpieczenia.”;

3) po art. 61 dodaje si´ art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.90)).”.

Art. 51. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póên.
zm.91)) po art. 108 dodaje si´ art. 108a w brzmieniu:

„Art. 108a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.92)).”.

Art. 52. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wy-
robach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) kontrolowanym — nale˝y przez to rozumieç
przedsi´biorc´ w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.93)), u którego prowadzi si´ kontro-
l´ wyrobów budowlanych wprowadzonych do
obrotu.”;

2) w art. 17:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. CzynnoÊci kontrolne sà prowadzone po
okazaniu kontrolowanemu albo osobie
przez niego upowa˝nionej legitymacji s∏u˝-
bowej oraz dor´czeniu upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrola lub poszczególne czynnoÊci kon-
trolne, za zgodà kontrolowanego, mogà byç
przeprowadzane równie˝ w siedzibie orga-
nu je˝eli mo˝e to usprawniç prowadzenie
kontroli.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

„3a. Kontrol´ wyrobów budowlanych wprowa-
dzonych do obrotu prowadzi si´ zgodnie
z programem kontroli albo jako kontrol´
doraênà.

3b. Kontrol´ prowadzà co najmniej dwie oso-
by.

3c. Kontrol´ nale˝y prowadziç, stosujàc naj-
prostsze metody i w sposób najmniej
ucià˝liwy dla kontrolowanego.”;

3) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. 1. Wyniki kontroli kontrolujàcy doku-

mentuje w protokole kontroli.

———————
90) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.

———————
91) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201,
poz. 1237.

92) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

93) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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2. Kontrolujàcy jest obowiàzany zapo-
znaç kontrolowanego lub osob´ przez
niego upowa˝nionà z treÊcià protoko-
∏u.

3. Protokó∏ podpisujà kontrolujàcy oraz
kontrolowany lub osoba przez niego
upowa˝niona, w której obecnoÊci
przeprowadzono kontrol´.

4. Jeden egzemplarz protoko∏u przekazu-
je si´, za pokwitowaniem, kontrolowa-
nemu lub osobie przez niego upowa˝-
nionej, w której obecnoÊci przeprowa-
dzono kontrol´, a drugi pozostawia si´
w aktach sprawy.

5. W razie odmowy podpisania lub od-
bioru protoko∏u kontrolujàcy sporzà-
dzajàcy protokó∏ powinien zrobiç
o tym adnotacj´ w protokole, podajàc,
je˝eli jest to mo˝liwe, przyczyn´ od-
mowy.

6. Kontrolowany mo˝e zg∏osiç uwagi
bezpoÊrednio do protoko∏u kontroli
lub wnieÊç je na piÊmie, w terminie
7 dni od dnia przedstawienia protoko-
∏u do podpisu.

7. W∏aÊciwy organ jest obowiàzany usto-
sunkowaç si´ do uwag zg∏oszonych do
protoko∏u kontroli niezw∏ocznie, jed-
nak nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni
od dnia ich otrzymania.

8. O braku uwag do protoko∏u nale˝y zro-
biç adnotacj´ w protokole.”;

4) po art. 21 dodaje si´ art. 21a i 21b w brzmieniu:

„Art. 21a. 1. W przypadku dokonania ogl´dzin lub
przeprowadzenia innych dowodów
kontrolujàcy sporzàdza odr´bne pro-
toko∏y. Przepisy art. 21 stosuje si´ od-
powiednio.

2. O sporzàdzeniu odr´bnego protoko∏u
nale˝y zrobiç adnotacj´ w protokole
kontroli.

Art. 21b. Kontrolujàcy mogà, z urz´du lub na
wniosek kontrolowanego, prostowaç
b∏´dy pisarskie i rachunkowe bàdê inne
oczywiste pomy∏ki przez dokonanie ad-
notacji w protokole kontroli lub odr´b-
nym protokole, o którym mowa
w art. 21a ust. 1, opatrzonej datà i pod-
pisem osoby dokonujàcej adnotacji.”;

5) po art. 22 dodaje si´ art. 22a i 22b w brzmieniu:

„Art. 22a. Zabezpieczenia dowodów wykonuje si´
w odniesieniu do:

1) wyrobów budowlanych — przez opa-
trzenie plombami, piecz´ciami lub in-
nymi znakami urz´dowymi oraz prze-
kazanie ich do przechowania kontro-
lowanemu lub jego przedstawicielo-
wi, z zastrze˝eniem pkt 2, albo przez
ich przechowywanie w zabezpieczo-

nym pomieszczeniu kontrolowanego
lub w∏aÊciwego organu, w warun-
kach w∏aÊciwych dla poszczególnych
rodzajów wyrobów budowlanych;

2) dokumentów, ewidencji, informacji
i innych rzeczy nieb´dàcych wyroba-
mi budowlanymi oraz wyrobów bu-
dowlanych, które mogà byç dowoda-
mi w sprawach — przez:

a) oddanie na przechowanie kontro-
lowanemu lub osobie go repre-
zentujàcej w zamkni´tym i zabez-
pieczonym pomieszczeniu,

b) opiecz´towanie lub na∏o˝enie in-
nych znaków urz´dowych i odda-
nie na przechowanie osobom,
o których mowa w lit. a,

c) z∏o˝enie na przechowanie w po-
mieszczeniu w∏aÊciwego organu;

3) pomieszczeƒ — przez ich zamkni´cie
oraz na∏o˝enie plomb, piecz´ci lub
innych znaków urz´dowych;

4) produktów niebezpiecznych — przez
ich umieszczenie w pomieszczeniach
i w warunkach spe∏niajàcych wyma-
gania okreÊlone w przepisach odr´b-
nych;

5) Êrodków przewozowych — przez
opiecz´towanie lub na∏o˝enie innych
znaków urz´dowych.

Art. 22b. 1. Postanowienie dotyczàce zabezpie-
czenia dowodów, o którym mowa
w art. 22, powinno zawieraç okreÊle-
nie terminu zabezpieczenia.

2. Je˝eli jest to mo˝liwe, termin zabez-
pieczenia wyrobów powinien byç
okreÊlany z uwzgl´dnieniem termi-
nów gwarancji oraz innych terminów
okreÊlajàcych wa˝noÊç lub trwa∏oÊç
wyrobu budowlanego.”;

6) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”;

7) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Minister w∏aÊciwy do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób przygotowania kontroli, wzór
upowa˝nienia do przeprowadzenia kon-
troli, wzory protoko∏ów kontroli oraz
ogl´dzin uwzgl´dniajàc zakres i rodzaj
przeprowadzanej kontroli oraz zapewnia-
jàc mo˝liwoÊç identyfikacji organu kon-
troli i osób wykonujàcych czynnoÊci kon-
trolne oraz mo˝liwoÊç identyfikacji kon-
trolowanego i identyfikacji wyrobu bu-
dowlanego obj´tego kontrolà.”.
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Art. 53. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546,
z póên. zm.94)) w art. 226 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy o nad-
zorze nad rynkiem kapita∏owym oraz przepisy
rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.95)).”.

Art. 54. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r.
Nr 225, poz. 1636 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozdzia∏u 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2011 r.”;

2) w art. 23 uchyla si´ pkt 2;

3) w art. 66:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 7, który traci moc z dniem 31 marca
2009 r.;”,

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) art. 7a—7i, które tracà moc z dniem 1 lipca
2011 r.”;

4) uchyla si´ art. 69 i 70;

5) uchyla si´ art. 74;

6) w art. 90 uchyla si´ pkt 3.

Art. 55. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên.
zm.96)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w dziale X tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:
„Kontrola i post´powanie pokontrolne”;

2) w art. 199 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kontrol´ i post´powanie pokontrolne Prezes
UKE wszczyna z urz´du.”;

3) w art. 200:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikom UKE przys∏uguje, po okazaniu
legitymacji s∏u˝bowej oraz dor´czeniu upo-
wa˝nienia do przeprowadzenia kontroli, pra-
wo:

1) dost´pu do materia∏ów, dokumentów
oraz innych danych niezb´dnych do prze-
prowadzenia kontroli, a tak˝e sporzàdza-
nia ich kopii;

2) wst´pu do wszystkich obiektów i nieru-
chomoÊci oraz pomieszczeƒ kontrolowa-
nej jednostki;

3) prowadzenia ogl´dzin kontrolowanych
sieci telekomunikacyjnych i aparatury;

4) zabezpieczenia przed dalszym u˝ywaniem
lub przyj´cia do depozytu urzàdzeƒ radio-
wych u˝ywanych bez wymaganego po-
zwolenia lub obs∏ugiwanych przez nie-
uprawnionà osob´;

5) czasowego zaj´cia aparatury w trybie,
o którym mowa w art. 204, w celu prze-
prowadzenia badaƒ prowadzàcych do
ustalenia przyczyn zak∏óceƒ;

6) nieodp∏atnego pobierania próbek wpro-
wadzonej do obrotu lub oddanej do u˝yt-
ku aparatury, w tym telekomunikacyjnych
urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radio-
wych, w celu przeprowadzenia badaƒ
w zakresie spe∏niania przez t´ aparatur´
zasadniczych wymagaƒ oraz zatrzymania
próbek do czasu prawomocnego zakoƒ-
czenia post´powania;

7) wykonywania czynnoÊci kontrolno-pomia-
rowych, badaƒ sieci telekomunikacyjnych,
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz innej
aparatury, a tak˝e kontroli jakoÊci Êwiad-
czonych us∏ug telekomunikacyjnych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kierownik kontrolowanej jednostki, osoba

upowa˝niona lub inny pracownik kontrolo-
wanej jednostki, który mo˝e byç uznany za
osob´, o której mowa w art. 97 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.97)), jak
równie˝ kontrolowana osoba fizyczna jest
obowiàzana udzielaç pracownikom UKE,
o których mowa w ust. 1, wszelkich potrzeb-
nych informacji oraz zapewniç im:

———————
94) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, z 2007 r. Nr 112,
poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 231, poz. 1546.

95) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

96) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.

———————
97) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, Nr 163,
poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506.
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1) warunki sprawnego przeprowadzenia
kontroli;

2) dost´p do materia∏ów, dokumentów, da-
nych urzàdzeƒ, aparatury i sieci, o których
mowa w ust. 1;

3) wst´p do obiektów, nieruchomoÊci i po-
mieszczeƒ, o których mowa w ust. 1;

4) nieodp∏atne udost´pnienie podlegajàcych
kontroli sieci telekomunikacyjnych, urzà-
dzeƒ telekomunikacyjnych oraz innej apa-
ratury, w celu przeprowadzenia badaƒ.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W czynnoÊciach kontrolnych mogà braç

udzia∏ osoby posiadajàce wiedz´ specjali-
stycznà, nieb´dàce pracownikami UKE, po
dor´czeniu upowa˝nienia Prezesa UKE do
wykonywania czynnoÊci kontrolnych.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. CzynnoÊci kontrolne mogà byç prowadzone

w sposób zdalny. Wyniki pomiarów wyko-
nywanych zdalnie powinny zawieraç dane
umo˝liwiajàce identyfikacj´ urzàdzeƒ kon-
trolnych.”,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Do czynnoÊci kontrolnych oraz badaƒ, o któ-

rych mowa w ust. 1—5, stosuje si´ przepisy
o ochronie informacji niejawnych oraz
o tajemnicy telekomunikacyjnej, a tak˝e
o ochronie danych osobowych.”;

4) po art. 200 dodaje si´ art. 200a w brzmieniu:

„Art. 200a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy
rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.98)).”.

Art. 56. W ustawie z dnia 21 stycznia 2005 r. o do-
Êwiadczeniach na zwierz´tach (Dz. U. Nr 33, poz. 289
oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 2, za-
wiera co najmniej:
1) podstaw´ prawnà do wykonywania kontro-

li;
2) oznaczenie lokalnej komisji etycznej;
3) dat´ i miejsce jego wystawienia;
4) imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej do wy-

konywania czynnoÊci kontrolnych;
5) jednostk´ doÊwiadczalnà obj´tà kontrolà;
6) zakres kontroli;
7) dat´ rozpocz´cia i przewidywany termin za-

koƒczenia kontroli;

8) podpis przewodniczàcego lokalnej komisji
etycznej;

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontro-
lowanego.”;

2) po art. 34 dodaje si´ art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.99)).”.

Art. 57. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich
(Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póên. zm.100)) w art. 10:

1) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. CzynnoÊci kontrolne sà wykonywane przez
kontrolujàcego po okazaniu legitymacji s∏u˝-
bowej oraz dor´czeniu upowa˝nienia do prze-
prowadzenia kontroli wydanego przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

3. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 2, zawie-
ra co najmniej:
1) podstaw´ prawnà do wykonywania kontro-

li;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) dat´ i miejsce jego wystawienia;
4) imi´ i nazwisko kontrolujàcego oraz numer

jego legitymacji s∏u˝bowej;
5) firm´ kontrolowanego;
6) okreÊlenie zakresu przedmiotowego kontro-

li;
7) dat´ rozpocz´cia i przewidywany termin za-

koƒczenia kontroli;
8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia

z podaniem zajmowanego stanowiska lub
funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontro-
lowanego.”;

2) uchyla si´ ust. 4;

3) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej zak∏adu
ubezpieczeƒ w zakresie zawierania i wykony-
wania umów ubezpieczenia, o których mowa
w przepisach niniejszej ustawy, stosuje si´
przepisy rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.101)).”.

———————
98) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

———————
99) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

100) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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.

101) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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Art. 58. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz. 1485, z póên. zm.102)) po art. 44 dodaje si´
art. 44a w brzmieniu:

„Art. 44a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy, o której mowa w art. 35, 36
i 40, stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.103)).”.

Art. 59. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nad-
zorze nad rynkiem kapita∏owym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170,
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie: „Kontrola,
post´powanie wyjaÊniajàce oraz blokada rachun-
ków”;

2) w art. 25 ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3. W przypadkach uzasadnionych potrzebà wy-
konywania nadzoru przez zagraniczny organ
nadzoru, z którym Komisja zawar∏a porozu-
mienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2, albo
potrzebà prowadzenia post´powaƒ admini-
stracyjnych lub sàdowych w sprawach zwiàza-
nych z wykonywaniem nadzoru przez ten or-
gan, albo na wniosek organu nadzoru w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim, Komisja mo˝e
wszczynaç z urz´du i prowadziç kontrol´, po-
st´powanie wyjaÊniajàce lub post´powanie
administracyjne, jak równie˝ ˝àdaç wszcz´cia
takich kontroli i post´powania przez organ
nadzoru w innym paƒstwie cz∏onkowskim.
W takim przypadku upowa˝niony przedstawi-
ciel tego organu nadzoru mo˝e braç udzia∏
w czynnoÊciach dokonywanych w toku takich
kontroli i post´powania.

4. Komisja nie wszczyna kontroli lub post´powa-
nia, o których mowa w ust. 3, lub odmawia do-
puszczenia do udzia∏u w czynnoÊciach, je˝eli:

1) uwzgl´dnienie zg∏oszenia mog∏oby wy-
wrzeç niekorzystny wp∏yw na suwerennoÊç,
bezpieczeƒstwo lub interes publiczny Rze-
czypospolitej Polskiej lub

2) zg∏oszenie dotyczy tych samych naruszeƒ
przepisów prawa przez ten sam podmiot, co
do których na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub na terytorium paƒstwa siedziby
organu nadzoru toczy si´ post´powanie sà-
dowe lub wydany zosta∏ prawomocny wy-
rok.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
Komisja przekazuje zagranicznemu organowi
nadzoru szczegó∏owe wyjaÊnienie przyczyn
niewszcz´cia kontroli lub post´powania, lub
odmowy dopuszczenia do udzia∏u w czynno-
Êciach.”;

3) w art. 26 uchyla si´ ust. 8;

4) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Kontrol´ zarzàdza dyrektor lub za-
st´pca dyrektora komórki organiza-
cyjnej urz´du Komisji, do zadaƒ któ-
rej nale˝y przeprowadzanie kontroli.

2. Zarzàdzajàcy kontrol´, o którym mo-
wa w ust. 1, w przypadkach uzasad-
nionych charakterem kontroli, mo˝e,
nie wczeÊniej ni˝ na 3 dni przed pla-
nowanym rozpocz´ciem kontroli, pi-
semnie powiadomiç o tym kontrolo-
wanego, wskazujàc przedmiot i za-
kres kontroli, celem umo˝liwienia
kontrolowanemu sprawnego zgro-
madzenia lub przygotowania doku-
mentów i zebrania innych danych
i informacji niezb´dnych do przepro-
wadzenia kontroli, w tym zapewnie-
nia obecnoÊci, w trakcie przeprowa-
dzania kontroli, osób upowa˝nionych
do reprezentowania kontrolowane-
go.”;

5) w art. 28 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku przeprowadzania kontroli przez
osoby, o których mowa w art. 26 ust. 7,
w upowa˝nieniu, o którym mowa w ust. 1,
wskazuje si´ tak˝e imi´ i nazwisko tej osoby
oraz numer dokumentu potwierdzajàcego jej
to˝samoÊç.”;

6) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kontrola rozpoczyna si´ od dnia, w którym na-
stàpi∏o dor´czenie upowa˝nienia do przepro-
wadzenia kontroli, zgodnie z art. 30 ust. 1, nie
wczeÊniej jednak ni˝ w dacie, o której mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 9.”;

7) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Kontrol´ przeprowadza zespó∏ kontrolu-
jàcy, sk∏adajàcy si´ z co najmniej dwóch
kontrolerów, po okazaniu kontrolowa-
nemu lub osobie przez niego upowa˝-
nionej legitymacji s∏u˝bowej lub doku-
mentu potwierdzajàcego to˝samoÊç
oraz dor´czeniu upowa˝nienia do prze-
prowadzenia kontroli. Obowiàzek oka-
zania legitymacji s∏u˝bowej nie dotyczy
osób, o których mowa w art. 26 ust. 7.

2. W przypadku nieobecnoÊci kontrolo-
wanego lub osoby przez niego upo-
wa˝nionej czynnoÊci kontrolne mogà
byç wszcz´te po okazaniu legitymacji
s∏u˝bowej pracownikowi kontrolowa-
nego, który mo˝e byç uznany za oso-
b´, o której mowa w art. 97 ustawy

———————
102) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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.

103) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cy-
wilny lub przywo∏anemu Êwiadkowi,
którym powinien byç funkcjonariusz
publiczny, nieb´dàcy jednak pracowni-
kiem organu przeprowadzajàcego kon-
trol´. W takim przypadku upowa˝nie-
nie dor´cza si´ niezw∏ocznie kontrolo-
wanemu, nie póêniej jednak ni˝ trze-
ciego dnia od wszcz´cia kontroli.

3. Po dor´czeniu upowa˝nienia, a przed
podj´ciem pierwszej czynnoÊci kontrol-
nej, kontroler ma równie˝ obowiàzek
poinformowaç osob´, o której mowa
w ust. 1, o prawach i obowiàzkach kon-
trolowanego oraz pouczyç o skutkach
prawnych utrudniania lub uniemo˝li-
wiania przeprowadzenia czynnoÊci
kontrolnych, a tak˝e o odpowiedzialno-
Êci za z∏o˝enie nieprawdziwych wyjaÊ-
nieƒ lub zatajenie prawdy. Sk∏adajàcy
wyjaÊnienia mo˝e odmówiç odpowie-
dzi na pytania, gdy odpowiedê mog∏a-
by naraziç jego lub jego bliskich, o któ-
rych mowa w art. 83 § 1 Kodeksu po-
st´powania administracyjnego, na od-
powiedzialnoÊç karnà lub bezpoÊred-
nià szkod´ majàtkowà.

4. O dokonaniu pouczenia, o którym mo-
wa w ust. 3, umieszcza si´ wzmiank´
na upowa˝nieniu. Kontrolowany lub
osoba przez niego upowa˝niona po-
twierdza w∏asnor´cznym podpisem
odebranie pouczenia.

5. W przypadku odmowy potwierdzenia
odebrania pouczenia, o którym mowa
w ust. 4, wzmiank´ o tym umieszcza si´
na upowa˝nieniu, z podaniem przyczyn
odmowy.”;

8) w art. 32:

a) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a—6d w brzmieniu:
„6a. Kopie dokumentów i innych noÊników in-

formacji, podlegajàcych badaniu w trak-
cie przeprowadzania kontroli, kontrolerzy
mogà sporzàdzaç samodzielnie, zgodnie
z ust. 6 zdanie drugie.

6b. Kontrolerzy mogà ˝àdaç od kontrolowane-
go sporzàdzenia zestawieƒ okreÊlonych
danych i informacji na podstawie tych do-
kumentów i noÊników, wyznaczajàc odpo-
wiedni termin do ich przekazania.

6c. Z przekazania kontrolerowi materia∏ów,
o których mowa w ust. 5 i ust. 6b, oraz po-
brania materia∏ów, o których mowa
w ust. 6a, sporzàdza si´ protokó∏ w dwóch
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
kontrolowany. Kontroler oraz osoba prze-
kazujàca materia∏y podpisujà protokó∏ oraz
parafujà ka˝dà jego stron´.

6d. W przypadku odmowy podpisania proto-
ko∏u, o którym mowa w ust. 6c, wzmiank´
o tym umieszcza si´ w protokole, z poda-
niem przyczyn odmowy.”,

b) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przeprowadzenie kontroli nie powinno,
w miar´ mo˝liwoÊci, zak∏ócaç wykonywania
zadaƒ kontrolowanego.”;

9) po art. 34 dodaje si´ art. 34a i 34b w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Informacje pisemne, sporzàdzane
przez kontrolowanego na potrzeby
przeprowadzanej kontroli, powinny
byç podpisane przez osoby upowa˝-
nione do ich sporzàdzenia. W przy-
padku odmowy ich podpisania kon-
troler sporzàdza stosownà adnotacj´
na protokole przekazania materia∏ów.

2. ZgodnoÊç z orygina∏em kopii doku-
mentów potwierdza osoba uprawnio-
na do reprezentowania kontrolowa-
nego lub pozostajàca z kontrolowa-
nym w stosunku pracy.

3. Potwierdzenie, o którym mowa
w ust. 2, zawiera klauzul´ „za zgod-
noÊç z orygina∏em” i podpis osoby
dokonujàcej potwierdzenia. Zgod-
noÊç z orygina∏em kopii danych
umieszczonych w systemach infor-
matycznych lub kopie danych utrwa-
lonych na noÊnikach informacji in-
nych ni˝ dokumenty potwierdza si´
na piÊmie, ze wskazaniem zawartoÊci
noÊnika oraz jego rodzaju.

Art. 34b. 1. Z odebrania ustnych wyjaÊnieƒ spo-
rzàdza si´ protokó∏ w dwóch egzem-
plarzach, z których jeden otrzymuje
kontrolowany. Kontroler oraz osoba
sk∏adajàca ustne wyjaÊnienia podpi-
sujà protokó∏ oraz parafujà ka˝dà je-
go stron´.

2. W przypadku odmowy podpisania
protoko∏u przez osob´ sk∏adajàcà ust-
ne wyjaÊnienia, wzmiank´ o tym
umieszcza si´ w protokole, z poda-
niem przyczyn odmowy.

3. WyjaÊnienia udzielane ustnie przez
osoby, o których mowa w art. 32
ust. 5, mogà byç utrwalane przy wy-
korzystaniu urzàdzenia rejestrujàce-
go, po uprzednim poinformowaniu
osoby sk∏adajàcej wyjaÊnienia.
W czynnoÊciach ma prawo uczestni-
czyç osoba upowa˝niona do repre-
zentowania kontrolowanego. Przepi-
sów ust. 1 i 2 nie stosuje si´.”;

10) po art. 35 dodaje si´ art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporzà-
dza si´ protokó∏. Protokó∏ kontroli za-
wiera w szczególnoÊci:
1) firm´ (nazw´) i adres kontrolowa-

nego;

2) wskazanie jednostek organizacyj-
nych kontrolowanego, obj´tych
kontrolà;
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3) imiona i nazwiska oraz stanowi-
ska s∏u˝bowe kontrolerów;

4) numer i dat´ upowa˝nienia do
przeprowadzenia kontroli oraz
wzmiank´ o jego zmianach;

5) okreÊlenie przedmiotu i zakresu
kontroli;

6) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia
kontroli;

7) imiona i nazwiska oraz stanowi-
ska s∏u˝bowe osób sk∏adajàcych
oÊwiadczenia oraz udzielajàcych
informacji i wyjaÊnieƒ w toku
kontroli;

8) wzmiank´ o pouczeniu, o którym
mowa w art. 30 ust. 4;

9) opis dokonanych czynnoÊci kon-
trolnych oraz ustalenia dotyczàce
stanu faktycznego, ze wskazaniem
dokumentów lub innych informa-
cji i materia∏ów, na jakich ustale-
nia te zosta∏y oparte, jak równie˝
opis stwierdzonych nieprawid∏o-
woÊci, ich zakresu i przyczyn;

10) wykaz materia∏ów zgromadzo-
nych w toku kontroli, z podaniem
nazwy ka˝dego z nich;

11) miejsce i dat´ sporzàdzenia pro-
toko∏u kontroli;

12) wzmiank´ o udzieleniu zaleceƒ
w trybie art. 36 ust. 6.

2. Materia∏ami, o których mowa w ust. 1
pkt 10, sà w szczególnoÊci:

1) protoko∏y sporzàdzone w toku
kontroli;

2) pisemne oÊwiadczenia i wyjaÊnie-
nia;

3) zarzàdzenia Przewodniczàcego Ko-
misji wydane w toku kontroli.”;

11) w art. 36:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Protokó∏ kontroli podpisujà kontroler oraz
kontrolowany lub osoba upowa˝niona przez
kontrolowanego. Przepis art. 33 ust. 4 zda-
nie trzecie stosuje si´ odpowiednio.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2d w brzmieniu:

„2a. Kontrolowany lub osoba przez niego upo-
wa˝niona parafuje równie˝ ka˝dà stron´
protoko∏u, a nast´pnie przekazuje podpisa-
ny protokó∏ do Komisji, w terminie 14 dni
od dor´czenia protoko∏u, z zastrze˝eniem
ust. 2b—2d.

2b. Kontrolowany lub osoba przez niego upo-
wa˝niona mo˝e odmówiç podpisania pro-
toko∏u kontroli, wyjaÊniajàc na piÊmie przy-
czyny odmowy. Po bezskutecznym up∏ywie
terminu, o którym mowa w ust. 2a, odmo-
w´ podpisania protoko∏u kontroli uwa˝a si´
za dokonanà z up∏ywem ostatniego dnia te-
go terminu, chyba ˝e kontrolowany zg∏osi
zastrze˝enia do protoko∏u kontroli.

2c. Kontroler umieszcza na egzemplarzu proto-
ko∏u kontroli, który otrzymuje Komisja,
wzmiank´ o odmowie jego podpisania, za-
∏àczajàc wyjaÊnienia, o których mowa
w ust. 2b, je˝eli zosta∏y z∏o˝one.

2d. Odmowa podpisania protoko∏u kontroli nie
zwalnia kontrolowanego z wykonania zale-
ceƒ, o których mowa w art. 36 ust. 5 i 6,
o czym zarzàdzajàcy kontrol´ pisemnie in-
formuje kontrolowanego.”;

12) w art. 37 uchyla si´ ust. 2;

13) w art. 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W toku post´powania wyjaÊniajàcego wobec
podmiotów, o których mowa w art. 5 pkt 1—15
i art. 26 ust. 1 pkt 2, lub wystawców instru-
mentów finansowych nieb´dàcych papierami
wartoÊciowymi, mo˝e zostaç przeprowadzo-
na kontrola. Kontrola ta nie mo˝e trwaç d∏u˝ej
ni˝ 30 dni. Do kontroli stosuje si´ przepisy
art. 27—35.”;

14) po art. 38 dodaje si´ art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.104)).”.

Art. 60. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708, z póên. zm.105)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 33 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Kontrola powinna byç ukoƒczona w terminie
3 miesi´cy, a w przypadku, gdy dotyczy przed-
si´biorcy — w terminie 2 miesi´cy.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
okres kontroli osób innych ni˝ przedsi´biorcy
mo˝e byç przed∏u˝any na dalszy czas oznaczo-
ny przez Szefa CBA, nie d∏u˝szy jednak ni˝
o 6 miesi´cy.”;

2) po art. 46 dodaje si´ art. 46a w brzmieniu:

„Art. 46a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.106)).”.

———————
104) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

105) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

106) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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Art. 61. 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. CzynnoÊci kontrolne w zakresie urz´dowej kon-
troli pasz i pasz leczniczych przeprowadza si´
zgodnie z przepisami o Inspekcji Weterynaryjnej.
Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-
biorcy stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.107)).”.

Art. 62. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o sys-
temie monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw
(Dz. U. Nr 169, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 157,
poz. 976) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do przeprowadzania kontroli, zabezpiecza-
nia dowodów oraz pobierania i badania pró-
bek w zakresie nieuregulowanym w ustawie
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

2) w art. 16 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Kontrol´ jakoÊci paliw u przedsi´biorców oraz
biopaliw ciek∏ych u rolników wytwarzajàcych
je na w∏asny u˝ytek przeprowadza inspektor
po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz dor´-
czeniu upowa˝nienia do przeprowadzania kon-
troli jakoÊci paliw, wydanego przez wojewódz-
kiego inspektora Inspekcji Handlowej.

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera:

1) podstaw´ prawnà do wykonywania kontroli;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce jego wystawienia;

4) imi´ i nazwisko kontrolujàcego oraz numer
jego legitymacji s∏u˝bowej;

5) firm´ kontrolowanego;

6) okreÊlenie zakresu przedmiotowego kontroli;

7) dat´ rozpocz´cia i przewidywany termin za-
koƒczenia kontroli;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia
z podaniem zajmowanego stanowiska lub
funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontro-
lowanego.”;

3) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W toku kontroli inspektor pobiera dwie próbki.”;

4) po art. 30 dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:
„Art. 30a. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej

przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”.

Art. 63. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-
nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z póên. zm.108)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) uchyla si´ art. 62—68;

2) w art. 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ do pra-

cowników Inspekcji Handlowej oraz innych
osób bioràcych udzia∏ w kontroli, o których
mowa w art. 105a ust. 2.”;

3) art. 91 otrzymuje brzmienie:
„Art. 91. 1. Je˝eli istniejà uzasadnione podstawy

do przypuszczenia, ˝e w lokalu miesz-
kalnym lub w jakimkolwiek innym po-
mieszczeniu, nieruchomoÊci lub Êrod-
ku transportu sà przechowywane
przedmioty, akta, ksi´gi, dokumenty
i inne informatyczne noÊniki danych
w rozumieniu przepisów o informaty-
zacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujà-
cych zadania publiczne, mogàce mieç
wp∏yw na ustalenie stanu faktycznego
istotnego dla prowadzonego post´po-
wania, sàd ochrony konkurencji i kon-
sumentów mo˝e, na wniosek Prezesa
Urz´du, udzieliç zgody na przepro-
wadzenie przeszukania, w tym na do-
konanie zaj´cia przedmiotów mogà-
cych stanowiç dowód w sprawie,
przez funkcjonariuszy Policji. Przepisy
art. 105c ust. 2—4 stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. W przeszukaniu, o którym mowa
w ust. 1, bierze równie˝ udzia∏ upo-
wa˝niony pracownik Urz´du lub inne
osoby, o których mowa w art. 105a
ust. 2.

3. Policja, na polecenie sàdu ochrony
konkurencji i konsumentów, przepro-
wadza czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1.”;

4) w dziale VI dodaje si´ rozdzia∏ 5 w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 5

Kontrola w toku post´powania 
przed Prezesem Urz´du

Art. 105a. 1. W toku post´powania przed Preze-
sem Urz´du mo˝e byç przeprowadzo-
na przez upowa˝nionego pracownika
Urz´du lub Inspekcji Handlowej, zwa-
nego dalej „kontrolujàcym”, kontrola
u ka˝dego przedsi´biorcy, zwanego
dalej „kontrolowanym”, w zakresie
obj´tym tym post´powaniem.

———————
107) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

———————
108) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz.1206 oraz z 2008 r.
Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505.
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2. Prezes Urz´du mo˝e upowa˝niç do
udzia∏u w kontroli:

1) pracownika organu ochrony kon-
kurencji paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej w przypadku,
o którym mowa w art. 22 rozporzà-
dzenia nr 1/2003/WE;

2) pracownika organu wnioskujàcego
w rozumieniu art. 3 pkt f rozporzà-
dzenia nr 2006/2004/WE w przy-
padku, o którym mowa w art. 6
ust. 3 tego rozporzàdzenia;

3) osoby posiadajàce wiadomoÊci
specjalne, je˝eli do przeprowadze-
nia kontroli niezb´dne sà tego ro-
dzaju wiadomoÊci.

3. W sprawach z zakresu w∏aÊciwoÊci
delegatur oraz w sprawach przekaza-
nych do za∏atwienia delegaturom
przez Prezesa Urz´du, na podstawie
art. 33 ust. 4 i 5, pracownicy delega-
tur przeprowadzajà kontrol´ na pod-
stawie upowa˝nienia dyrektora dele-
gatury wydanego w imieniu Prezesa
Urz´du.

4. Upowa˝nienie do przeprowadzenia
kontroli powinno zawieraç:

1) oznaczenie organu kontroli;

2) wskazanie podstawy prawnej;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´, nazwisko i stanowisko kon-
trolujàcego oraz numer jego legity-
macji s∏u˝bowej, a w przypadku
upowa˝nienia do udzia∏u w kontro-
li osób, o których mowa w ust. 2 
— imiona i nazwiska tych osób
oraz numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzajàcego to˝-
samoÊç;

5) oznaczenie kontrolowanego;

6) okreÊlenie przedmiotu i zakresu
kontroli;

7) okreÊlenie daty rozpocz´cia kon-
troli i przewidywanej daty jej za-
koƒczenia;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝-
nienia, z podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàz-
kach kontrolowanego.

5. Upowa˝nienie do przeprowadzenia
kontroli, o której mowa w ust. 1, wy-
dajà odpowiednio: Prezes Urz´du,
a na wniosek G∏ównego Inspektora
Inspekcji Handlowej — wojewódzcy
inspektorzy Inspekcji Handlowej.

6. Kontrolujàcy dor´cza kontrolowane-
mu lub osobie przez niego upowa˝-
nionej upowa˝nienie do przeprowa-
dzenia kontroli oraz okazuje legity-

macj´ s∏u˝bowà, a osoby upowa˝nio-
ne do udzia∏u w kontroli, o których
mowa w ust. 3, dowód osobisty,
paszport lub inny dokument potwier-
dzajàcy to˝samoÊç.

7. W razie nieobecnoÊci kontrolowane-
go lub osoby przez niego upowa˝nio-
nej, upowa˝nienie do przeprowadze-
nia kontroli oraz legitymacja s∏u˝bo-
wa, dowód osobisty, paszport lub in-
ny dokument potwierdzajàcy to˝sa-
moÊç mogà byç okazane innemu pra-
cownikowi kontrolowanego, który
mo˝e byç uznany za osob´, o której
mowa w art. 97 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
lub przywo∏anemu Êwiadkowi, któ-
rym powinien byç funkcjonariusz
publiczny, nieb´dàcy jednak pracow-
nikiem organu przeprowadzajàcego
kontrol´. W takim przypadku upo-
wa˝nienie dor´cza si´ niezw∏ocznie
kontrolowanemu, nie póêniej jednak
ni˝ trzeciego dnia od wszcz´cia kon-
troli.

Art. 105b. 1. Kontrolujàcy ma prawo:

1) wst´pu na grunt oraz do budyn-
ków, lokali lub innych pomieszczeƒ
oraz Êrodków transportu kontrolo-
wanego;

2) ˝àdania udost´pnienia akt, ksiàg,
wszelkiego rodzaju dokumentów
i noÊników informacji zwiàzanych
z przedmiotem kontroli oraz ich
odpisów i wyciàgów, a tak˝e spo-
rzàdzania z nich notatek;

3) ˝àdania od osób, o których mowa
w art. 105d ust. 1, ustnych wyjaÊ-
nieƒ dotyczàcych przedmiotu kon-
troli.

2. Osobie upowa˝nionej do udzia∏u
w kontroli, na podstawie art. 105a
ust. 2, przys∏ugujà uprawnienia kon-
trolujàcego w zakresie wst´pu na
grunt oraz do budynków, lokali lub in-
nych pomieszczeƒ oraz Êrodków
transportu kontrolowanego oraz do-
st´pu do akt, ksiàg, wszelkiego rodza-
ju dokumentów i noÊników informa-
cji zwiàzanych z przedmiotem kontro-
li oraz ich odpisów i wyciàgów, a tak-
˝e do sporzàdzania z nich notatek,
oraz uprawnienie do udzia∏u wraz
z kontrolujàcym w przeszukaniu,
o którym mowa w art. 91 i 105c.

3. W toku kontroli kontrolujàcy mo˝e
korzystaç z pomocy funkcjonariuszy
innych organów kontroli paƒstwowej
lub Policji. Organy kontroli paƒstwo-
wej lub Policja wykonujà czynnoÊci
na polecenie kontrolujàcego.

4. W uzasadnionych przypadkach prze-
bieg kontroli lub poszczególne czyn-
noÊci w jej toku, po uprzednim poin-
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formowaniu kontrolowanego, mogà
byç utrwalane przy pomocy urzàdzeƒ
rejestrujàcych obraz lub dêwi´k. Infor-
matyczne noÊniki danych w rozumie-
niu przepisów o informatyzacji dzia-
∏alnoÊci podmiotów realizujàcych za-
dania publiczne, na których zareje-
strowano przebieg kontroli lub po-
szczególne czynnoÊci w jej toku, sta-
nowià za∏àcznik do protoko∏u kontroli.

Art. 105c. 1. Kontrolujàcy w toku kontroli mo˝e
równie˝ dokonaç przeszukania po-
mieszczeƒ lub rzeczy, za zgodà sàdu
ochrony konkurencji i konsumentów,
udzielonà na wniosek Prezesa Urz´du.

2. Je˝eli zachodzi uzasadnione podej-
rzenie powa˝nego naruszenia przepi-
sów ustawy, w szczególnoÊci wtedy,
gdy mog∏oby dojÊç do zatarcia dowo-
dów, z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, Prezes Urz´du mo˝e wystà-
piç przed wszcz´ciem post´powania
antymonopolowego.

3. Sàd ochrony konkurencji i konsu-
mentów wydaje w ciàgu 48 godzin
postanowienie w sprawie, o której
mowa w ust. 1. Na postanowienie sà-
du ochrony konkurencji i konsumen-
tów nie przys∏uguje za˝alenie.

4. W sprawach nieuregulowanych
w ustawie przepisy ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´po-
wania karnego majàce zastosowanie
do przeszukania stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 105d. 1. Kontrolowany, osoba przez niego
upowa˝niona, posiadacz lokalu
mieszkalnego, pomieszczenia, nieru-
chomoÊci lub Êrodka transportu,
o których mowa w art. 91 ust. 1, sà
obowiàzani do:

1) udzielenia ˝àdanych informacji;

2) umo˝liwienia wst´pu na grunt oraz
do budynków, lokali lub innych po-
mieszczeƒ oraz Êrodków transportu;

3) udost´pnienia akt, ksiàg i wszelkie-
go rodzaju dokumentów lub in-
nych noÊników informacji.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mo-
gà odmówiç udzielenia informacji lub
wspó∏dzia∏ania w toku kontroli tylko
wtedy, gdy narazi∏oby to je lub ich
ma∏˝onka, wst´pnych, zst´pnych, ro-
dzeƒstwo oraz powinowatych w tej
samej linii lub stopniu, jak równie˝
osoby pozostajàce w stosunku przy-
sposobienia, opieki lub kurateli, a tak-
˝e osob´ pozostajàcà we wspólnym
po˝yciu, na odpowiedzialnoÊç karnà.
Prawo odmowy udzielenia informacji
lub wspó∏dzia∏ania w toku kontroli
trwa po ustaniu ma∏˝eƒstwa lub roz-
wiàzaniu stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Art. 105e. 1. Kontrolowany zapewnia kontrolujà-
cemu oraz osobom upowa˝nionym
do udzia∏u w kontroli warunki i Êrod-
ki niezb´dne do sprawnego przepro-
wadzenia kontroli, a w szczególnoÊci:

1) sporzàdza we w∏asnym zakresie
kopie dokumentów, w tym wydru-
ki z noÊników informacji, a tak˝e in-
formatycznych noÊników danych,
wskazanych przez kontrolujàcego;

2) zapewnia w miar´ mo˝liwoÊci sa-
modzielne zamkni´te pomieszcze-
nie, je˝eli jest to niezb´dne do
przeprowadzenia kontroli;

3) zapewnia wydzielone miejsce do
przechowywania dokumentów
i zabezpieczonych przedmiotów;

4) udost´pnia Êrodki ∏àcznoÊci, który-
mi dysponuje, w zakresie niezb´d-
nym do wykonywania czynnoÊci
kontrolnych.

2. Kontrolowany dokonuje potwierdze-
nia za zgodnoÊç z orygina∏em sporzà-
dzonych kopii dokumentów i wydru-
ków. W przypadku odmowy potwier-
dzenia za zgodnoÊç z orygina∏em po-
twierdza je kontrolujàcy, o czym czyni
wzmiank´ w protokole kontroli.

Art. 105f. 1. Kontrolujàcy lub osoby upowa˝nione
do udzia∏u w kontroli ustalajà stan
faktyczny na podstawie dowodów ze-
branych w toku kontroli, a w szcze-
gólnoÊci dokumentów, przedmiotów,
ogl´dzin oraz ustnych lub pisemnych
wyjaÊnieƒ i oÊwiadczeƒ oraz innych
noÊników informacji.

2. Dowody, o których mowa w ust. 1,
mogà zostaç zabezpieczone przez:

1) pozostawienie ich w wydzielonym
lub oddzielnym, zamkni´tym
i opiecz´towanym pomieszczeniu
u kontrolowanego;

2) z∏o˝enie, za pokwitowaniem udzie-
lonym kontrolowanemu, na prze-
chowanie w pomieszczeniu Urz´du
lub wojewódzkiego inspektoratu
Inspekcji Handlowej.

Art. 105g. 1. Prezes Urz´du w toku kontroli, o któ-
rej mowa w art. 105a ust. 1, mo˝e
wydaç postanowienie o zaj´ciu akt,
ksiàg, wszelkiego rodzaju dokumen-
tów lub informatycznych noÊników
danych w rozumieniu przepisów o in-
formatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów
realizujàcych zadania publiczne oraz
innych przedmiotów mogàcych sta-
nowiç dowód w sprawie, na czas nie-
zb´dny do przeprowadzenia kontroli,
jednak˝e nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni.

2. Osob´ posiadajàcà przedmioty, o któ-
rych mowa w ust. 1, kontrolujàcy
wzywa do wydania ich dobrowolnie,
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a w razie odmowy mo˝na przeprowa-
dziç ich odebranie w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.

3. Na postanowienie o zaj´ciu przed-
miotów za˝alenie przys∏uguje oso-
bom, których prawa zosta∏y naruszo-
ne. Wniesienie za˝alenia nie wstrzy-
muje wykonania postanowienia.

4. Do zabezpieczenia na miejscu kontro-
li, w celu wykonywania czynnoÊci
w toku kontroli, akt, ksiàg, innych
wszelkiego rodzaju dokumentów lub
noÊników informacji oraz innych
przedmiotów mogàcych stanowiç
dowód w sprawie, jak równie˝ po-
mieszczeƒ kontrolowanego, w któ-
rych znajdujà si´ te dokumenty lub
przedmioty, nie stosuje si´ przepisów
ust. 1—3.

Art. 105h. 1. Przedmioty podlegajàce zaj´ciu,
o którym mowa w art. 105g ust. 1,
wydane, odebrane lub znalezione
w czasie kontroli, nale˝y po doko-
naniu ogl´dzin i sporzàdzeniu pro-
toko∏u zatrzymania zabraç albo od-
daç na przechowanie osobie godnej
zaufania z zaznaczeniem obowiàzku
ich przedstawienia na ka˝de ˝àda-
nie organu prowadzàcego post´po-
wanie.

2. Protokó∏ zatrzymania rzeczy powi-
nien zawieraç oznaczenie sprawy,
z którà zatrzymanie rzeczy lub prze-
szukanie ma zwiàzek, oraz podanie
dok∏adnej godziny rozpocz´cia i za-
koƒczenia czynnoÊci, dok∏adnà list´
zatrzymanych rzeczy i, w miar´ po-
trzeby, ich opis, a ponadto wskazanie
postanowienia Prezesa Urz´du o za-
j´ciu. Protokó∏ podpisuje dokonujàcy
zaj´cia i przedstawiciel kontrolowa-
nego.

3. Dokonujàcy zaj´cia przedmiotów,
o którym mowa w ust. 1, jest obowià-
zany do natychmiastowego wr´cze-
nia osobom zainteresowanym pokwi-
towania stwierdzajàcego, jakie przed-
mioty i przez kogo zosta∏y zatrzyma-
ne, oraz do niezw∏ocznego powiado-
mienia przedsi´biorcy, którego przed-
mioty zosta∏y zaj´te.

4. Zatrzymane przedmioty nale˝y zwró-
ciç niezw∏ocznie po stwierdzeniu, ˝e
sà zb´dne dla prowadzonego post´-
powania, albo po uchyleniu przez sàd
ochrony konkurencji i konsumentów
postanowienia o zaj´ciu przedmio-
tów, jednak nie póêniej ni˝ po up∏y-
wie terminu, o którym mowa
w art. 105g ust. 1.

Art. 105i. Bez wszczynania odr´bnego post´po-
wania Prezes Urz´du mo˝e przeprowa-

dziç kontrol´, w tym dokonaç przeszuka-
nia na podstawie art. 91 lub art. 105c:

1) na wniosek Komisji Europejskiej, je-
˝eli przedsi´biorca lub osoba upraw-
niona do jego reprezentowania albo
posiadacz lokalu mieszkalnego, po-
mieszczenia, nieruchomoÊci lub Êrod-
ka transportu, o których mowa
w art. 91 ust. 1, sprzeciwiajà si´ prze-
prowadzeniu przez Komisj´ Europej-
skà kontroli w toku post´powania
prowadzonego na podstawie przepi-
sów rozporzàdzenia nr 1/2003/WE lub
rozporzàdzenia nr 139/2004/WE;

2) na wniosek Komisji Europejskiej lub
organu ochrony konkurencji inne-
go paƒstwa cz∏onkowskiego Unii 
Europejskiej w przypadku, o którym
mowa w art. 22 rozporzàdzenia
nr 1/2003/WE oraz art. 12 rozporzà-
dzenia nr 139/2004/WE.

Art. 105j. 1. Przebieg przeprowadzonej kontroli
kontrolujàcy przedstawia w protokole
kontroli.

2. Protokó∏ kontroli powinien zawieraç
w szczególnoÊci:

1) wskazanie nazwy albo imienia i na-
zwiska oraz adresu kontrolowane-
go;

2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia
kontroli;

3) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝-
bowe kontrolujàcego;

4) okreÊlenie przedmiotu i zakresu
kontroli;

5) opis stanu faktycznego ustalonego
w trakcie kontroli;

6) opis za∏àczników;

7) informacj´ o pouczeniu kontrolo-
wanego o prawie zg∏aszania za-
strze˝eƒ do protoko∏u oraz o prawie
odmowy podpisania protoko∏u.

3. Materia∏ dowodowy zgromadzony
w toku kontroli stanowi za∏àcznik do
protoko∏u kontroli.

Art. 105k. 1. Protokó∏ kontroli podpisujà kontrolu-
jàcy i kontrolowany.

2. Przed podpisaniem protoko∏u kontro-
lowany mo˝e, w terminie 7 dni od
przedstawienia mu go do podpisu,
z∏o˝yç na piÊmie zastrze˝enia do tego
protoko∏u.

3. W razie zg∏oszenia zastrze˝eƒ, o któ-
rych mowa w ust. 2, kontrolujàcy do-
konuje ich analizy i, w razie potrzeby,
podejmuje dodatkowe czynnoÊci
kontrolne, a w przypadku stwierdze-
nia zasadnoÊci zastrze˝eƒ zmienia lub
uzupe∏nia odpowiednià cz´Êç proto-
ko∏u w formie aneksu do protoko∏u.
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4. W razie nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ
w ca∏oÊci lub w cz´Êci kontrolujàcy
informuje o tym kontrolowanego na
piÊmie.

5. O odmowie podpisania protoko∏u
kontrolujàcy czyni wzmiank´ w pro-
tokole.

6. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch eg-
zemplarzach, z których jeden pozo-
stawia si´ kontrolowanemu, z wy∏à-
czeniem materia∏u dowodowego po-
zostajàcego w posiadaniu kontrolo-
wanego.

Art. 105l. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy, stosuje si´ przepisy roz-
dzia∏u 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.109)).”;

5) w art. 106 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie wspó∏dzia∏a w toku kontroli prowadzo-
nej w ramach post´powania na podstawie
art. 105a, z zastrze˝eniem art. 105d ust. 2.”;

6) art. 107 otrzymuje brzmienie:

„Art. 107. Prezes Urz´du mo˝e na∏o˝yç na przed-
si´biorców, w drodze decyzji, kar´ pie-
ni´˝nà w wysokoÊci stanowiàcej rów-
nowartoÊç do 10 000 euro za ka˝dy
dzieƒ zw∏oki w wykonaniu decyzji wy-
danych 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, postanowieƒ wydanych
na podstawie art. 105g ust. 1 lub wyro-
ków sàdowych w sprawach z zakresu
praktyk ograniczajàcych konkurencj´,
praktyk naruszajàcych zbiorowe intere-
sy konsumentów oraz koncentracji; ka-
r´ pieni´˝nà nak∏ada si´, liczàc od daty
wskazanej w decyzji.”;

7) w art. 108 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osob´ upowa˝nionà przez kontrolowanego,
o której mowa w art. 105a ust. 6, posiadacza
lokalu mieszkalnego, pomieszczenia, nieru-
chomoÊci lub Êrodka 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 nie-
prawdziwych lub wprowadzajàcych w b∏àd
informacji ˝àdanych przez Prezesa Urz´du,

b) brak wspó∏dzia∏ania w toku kontroli prowa-
dzonej w ramach post´powania na podsta-
wie art. 105a;”.

Art. 64. 1. Do kontroli przedsi´biorcy wszcz´tej
i niezakoƒczonej do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Kontrole wszcz´te i niezakoƒczone do dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy zostanà zakoƒczone
w terminie 60 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 65. Do dnia 1 lipca 2011 r. ilekroç przepis szcze-
gólny nakazuje przedsi´biorcy z∏o˝enie dodatkowych
dokumentów do wniosku i zg∏oszenia, o którym mowa
w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z póên.
zm.110)), organ ewidencyjny przesy∏a do w∏aÊciwych
organów z∏o˝one przez przedsi´biorc´ dokumenty.

Art. 66. 1. Organy ewidencyjne obowiàzane sà do
przeniesienia danych przedsi´biorców wykonujàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz przedsi´biorców, którzy
zawiesili wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej, za-
wartych w dotychczasowej ewidencji, do systemu
teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej w terminie do dnia
31 grudnia 2011 r.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do danych zgromadzo-
nych w ewidencjach prowadzonych przez gminy
i podlegajàcych wpisowi do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej.

3. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1,
dotychczasowe ewidencje dzia∏alnoÊci gospodarczej
prowadzone w gminach podlegajà archiwizacji zgod-
nie z przepisami wydanymi na podstawie art. 39a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póên.
zm.111)), a organy gmin pozostajà w∏aÊciwe w zakresie
spraw ewidencyjnych przedsi´biorców, którzy zakoƒ-
czyli wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej przed
dniem 1 lipca 2011 r.

4. Do czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3, art. 34 oraz
art. 35 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

Art. 67. 1. Organy koncesyjne, organy prowadzàce
rejestry dzia∏alnoÊci regulowanej oraz organy w∏aÊci-
we do spraw zezwoleƒ i licencji, w terminie do dnia
31 grudnia 2011 r. przeka˝à do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, dane
o przedsi´biorcach wykonujàcych aktualnie dzia∏al-
noÊç gospodarczà wià˝àcà si´ z uzyskaniem, odpo-
wiednio, koncesji, wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci re-

———————
109) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

———————
110) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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. 1043 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888.

111) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 i Nr 223, poz. 1458.
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gulowanej, licencji lub zezwolenia, zawarte w prowa-
dzonych przez nie rejestrach, zgodnie z przepisami
o dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do sà-
dów i kuratorów w zakresie danych gromadzonych
lub udost´pnianych przez Centralnà Ewidencj´ i Infor-
macj´ o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej.

Art. 68. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej lub or-
ganie ewidencyjnym w odniesieniu do przedsi´bior-
ców wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà po dniu
1 lipca 2011 r., nale˝y przez to rozumieç CEIDG.

Art. 69. 1. Prezes G∏ównego Urz´du Statystyczne-
go, Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Prezes
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego oraz
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
wspó∏pracujà z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki w zakresie warunków technicznych umo˝-
liwienia przekazywania przez CEIDG danych przedsi´-
biorców niezb´dnych odpowiednio dla krajowego re-
jestru urz´dowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek oraz zg∏oszeƒ
identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych, o których mo-
wa w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zasa-
dach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników
(Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z póên. zm.112)) oraz
weryfikacji tych zg∏oszeƒ.

2. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego, Pre-
zes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Prezes Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego oraz minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych wspó∏-
pracujà z Ministrem SprawiedliwoÊci w zakresie wa-
runków technicznych umo˝liwienia przekazywania
przez Krajowy Rejestr Sàdowy danych podmiotów
wpisanych w Krajowym Rejestrze Sàdowym niezb´d-
nych odpowiednio dla krajowego rejestru urz´dowe-
go podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zg∏o-
szenia p∏atnika sk∏adek oraz zg∏oszeƒ identyfikacyj-
nych lub aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie
z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p∏atników oraz weryfikacji
tych zg∏oszeƒ.

Art. 70. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie przepisów upowa˝niajàcych zmienianych niniej-
szà ustawà pozostajà w mocy, do czasu wejÊcia w ˝y-
cie przepisów wydanych na podstawie przepisów
upowa˝niajàcych w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 71. Wnioski o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej z∏o˝one przed dniem 1 lipca 2011 r. pod-
legajà rozpatrzeniu zgodnie z przepisami dotychcza-
sowymi.

Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 2—4, art. 13, 14 i 17, art. 22 pkt 2, art. 24,
art. 65—67 oraz art. 69 — które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2009 r.;

2) art. 68 — który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
112) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.


