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Już 24 grudnia 2013 r. przeczytasz o rachunkowości
Odpowiedzialność 
księgowego

Księgowy to jeden z najbardziej od-
powiedzialnych zawodów we współ-
czesnym świecie, w którym znacze-
nie ma przede wszystkim rzetelna 
informacja i wiedza. Oprócz odpo-
wiedzialności społecznej, wewnętrz-
nej i kwestii etycznych związanych 
z tym zawodem istnieje też odpo-
wiedzialność prawna, a szczególnie 
odpowiedzialność karna, której pod-
legają księgowi w przypadku działań 
niezgodnych z prawem. Odpowie-
dzialność prawna polega na ponie-
sieniu przewidzianych przez normę 
prawną negatywnych skutków zacho-
wań, które są sprzeczne z jej dyspozy-
cją (mogą to być zachowania polegają-
ce na działaniach oraz na zaniechaniu 
działań), albo negatywnych skutków 
wystąpienia pewnych zdarzeń, jeśli 
odpowiedzialność prawna nie łączy 
się z zachowaniem człowieka, lecz 
z określonymi faktami prawnymi nie-
zależnymi od woli człowieka. Dwa 
najważniejsze rodzaje odpowiedzial-
ności prawnej to odpowiedzialność 
karna, gdy można odpowiadać tylko 
za własne czyny, oraz odpowiedzial-
ność cywilna, gdy odpowiadać można 
nie tylko za własne, ale także za cudze 
zachowania.

Odpowiedzialność 
karnoskarbowa

Należy podkreślić, że za przestęp-
stwa skarbowe lub wykroczenia skar-
bowe odpowiada jak sprawca także 
ten, kto na podstawie przepisu prawa, 

decyzji właściwego organu, umowy 
lub faktycznego wykonywania zajmuje 
się sprawami gospodarczymi, w szcze-
gólności finansowymi, osoby fizycznej, 
osoby prawnej albo jednostki organi-
zacyjnej niemającej osobowości praw-
nej, której odrębne przepisy przyznają 
zdolność prawną. Z przepisu wynika, 
że wystarczy, aby księgowy faktycznie 
zajmował się sprawami finansowymi 
jednostki – nawet jeśli zakres jego obo-
wiązków nie został wskazany w umo-
wie – żeby ponosić odpowiedzialność 
karnoskarbową. Jednak w praktyce, 
jeśli formalnie nie została wyznaczo-
na osoba do dokonywania konkret-
nych czynności, to odpowiedzialność 
karnoskarbową ponosić będą osoby 
zasiadające we władzach zarządczych 
jednostki (zasiadanie w organie zarzą-
dzającym jest jednoznaczne z zajmo-
waniem się sprawami gospodarczymi 
danej organizacji). Natomiast na pod-
stawie umowy sprawami gospodarczy-
mi danego podmiotu mogą zajmować 
się m.in.: pełnomocnik, doradca po-
datkowy, radca prawny, biuro rachun-
kowe, wyznaczony pracownik.

Zwrot podatku 
podróżnym

Od początku bieżącego roku na-
stąpił intensywny wzrost zaintereso-
wania podróżnych możliwością od-
zyskania podatku VAT od zakupów 
dokonanych w Polsce. Służby celne 
wdrożyły ułatwienia dla klientów 
dotyczące obsługi dokumentów TAX 
FREE w wersji zarówno elektronicz-
nej (e-zwrot VAT), jak i papierowej. 
Osoby posiadające dokument tylko 

w formie papierowej mają możliwość 
bezpłatnego dostępu do systemu i re-
jestracji zakupów na terenie przejścia 
granicznego jeszcze przed kontrolą 
celną. Jednak przeważają elektronicz-
ne zgłoszenia TAX FREE (stanowią już 
50% wszystkich rejestrowanych do-
kumentów tego typu). Zwrot podatku 
może zostać dokonany, jeżeli podróż-
ny wywiózł kupiony towar poza tery-
torium UE nie później niż w ostatnim 
dniu trzeciego miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym dokonał 
zakupu. Należy pamiętać, że zwrot 
podatku nie przysługuje w przypadku 
nabycia paliw silnikowych oraz zaku-
pu usług, niemających postaci mate-
rialnej, a także jeżeli łączna wartość 
zakupu towarów wraz z VAT, wyni-
kająca z dokumentu TAX FREE, jest 
mniejsza niż 200 zł.
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Zdarzeniem budzącym obawę u przedsiębiorcy jest kontrola w firmie. 
Zwykle przyczyną obawy jest niewiedza na temat uprawnień i obowiąz-
ków obydwu stron postępowania. W najnowszym numerze „Poradnika” 
omawiamy postępowania kontrolne w firmie, przeprowadzane przez or-
gany podatkowe, ZUS i inspekcję pracy.

W pierwszej części opracowania przedstawiamy omówienie poszcze-
gólnych etapów kontroli podatkowej. Prezentujemy również wzory do-
kumentów, które są okazywane w trakcie kontroli podatkowej przez kon-
trolujących, a także wzory oświadczeń, które mogą być składane przez 
kontrolowanych podatników.

W drugiej części zajmujemy się kontrolą przeprowadzaną przez ZUS. 
Omawiamy w niej, jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas 
kontroli oraz krok po kroku przedstawiamy procedurę kontroli.

W trzeciej części przedstawiamy kontrolę przez inspektora pracy. Wy-
wołuje ona wiele obaw wśród osób odpowiedzialnych za kadry, księgo-
wość oraz bhp w zakładzie pracy. Można ich uniknąć, znając wcześniej 
swoje prawa i obowiązki oraz zakres zagadnień podlegających kontroli 
inspektora.

Zapraszamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Stan prawny na 25 listopada 2013 r.

Kontrole 
w firmie
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Kontrola podatkowa
Kontrolowani przedsiębiorcy spotykają 
się często z naruszeniami prawa przez 
pracowników organów podatkowych 
podczas dokonywania poszczególnych 
czynności kontrolnych. W takich sytua-
cjach istotne jest, aby kontrolowani po-
datnicy mieli świadomość praw przysłu-
gujących im w trakcie kontroli podatko-
wej. Ich pozycja jako strony postępowa-
nia jest bowiem zawsze niższa od pozy-
cji przedstawicieli organów podatko-
wych. Przedstawiamy omówienie po-
szczególnych etapów kontroli podatko-
wej. Prezentujemy również wzory doku-
mentów, które są okazywane w trakcie 
kontroli podatkowej przez kontrolują-
cych, a także wzory oświadczeń, które 
mogą być składane przez kontrolowa-
nych podatników.

Kontrola podatkowa w firmie

W trakcie kontroli podatkowej podatnicy 
zwykle przyjmują postawę, której charaktery-
styczną cechą jest przewaga „obrony” nad 
„atakiem”. Rzadziej spotyka się zachowania 
dążące do równowagi „ataku” i „obrony”, 
a niezmiernie rzadko podatnicy (i ich pełno-
mocnicy) decydują się na strategię, w której 
panuje przewaga woli „ataku” nad „obroną”. 
Mimo to należałoby rekomendować właśnie 
trzecią z ww. postaw. Doświadczenia postępo-
wań podatkowych skłaniają do wyboru strate-
gii „przewagi ataku nad obroną”. Tylko „atak” 
profesjonalnego pełnomocnika procesowego 
umocowanego przez przedsiębiorcę – podatni-
ka daje jakiekolwiek szanse na pozyskanie 
równowagi sił procesowych. Organy podat-
kowe dysponują bowiem pełnym aparatem 
przymusu państwowego, wspomaganego po-
wszechnym panowaniem w procedurze podat-
kowej zasady domniemania winy podatników, 
oraz rzeszą urzędników, których podstawo-
wym celem krótkoterminowym jest dążenie do 
pomnażania przychodów państwa.

W trakcie kontroli podatkowej statusy pro-
cesowe stron postępowań podatkowych są 
niezwykle słabe wobec statusu organów po-
datkowych. Organy podatkowe są stronami 
postępowań podatkowych i jednocześnie or-
ganami orzeczniczymi we własnych spra-
wach. Co do zasady, wyklucza to wydawanie 
bezstronnych orzeczeń podatkowych, ponie-
waż nikt nie powinien być sędzią we własnej 

sprawie. Tymczasem organy podatkowe, bę-
dąc stronami sporów podatkowych, wszczy-
nają postępowania podatkowe wobec stron, 
korzystają z ustawowego monopolu na gro-
madzenie, przeprowadzanie i ocenianie do-
wodów podatkowych oraz ostatecznie wyda-
ją w danej sprawie rozstrzygnięcie.

Naruszenia proceduralne organów podat-
kowych skutkują powstaniem roszczeń proce-
sowych przedsiębiorców. Dzięki rozpoznaniu 
i właściwemu wykorzystaniu informacji o ta-
kich naruszeniach podatnicy mogą występo-
wać z roszczeniami:

 ● o uchylenie podatkowych decyzji orzeczni-
czych,

 ● w postępowaniach dyscyplinarnych wobec 
urzędników,

 ● w cywilnych postępowaniach odszkodo-
wawczych wobec Skarbu Państwa,

 ● w karnych postępowaniach przygotowaw-
czych.
Od kontroli podatkowej podatnik powinien 

odróżniać czynności sprawdzające, które tak 
jak i kontrola podatkowa nie stanowią jedne-
go z etapów podatkowego postępowania. Ma-
teriały dowodowe zebrane przez organy po-
datkowe podczas tych czynności mogą jednak 
spowodować konieczność wszczęcia takiego 
postępowania. Czynności sprawdzające sta-
nowią najprostszą z procedur podatkowych, 
która zostaje zakończona najczęściej skorygo-
waniem deklaracji.

Do procedury czynności sprawdzających 
mają zastosowanie przepisy Ordynacji podat-
kowej dotyczące:

 ● doręczeń (art. 144–154c ustawy z 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, t.j. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),

 ● wezwań (art. 155–160 Ordynacji podatko-
wej),

 ● udostępniania akt (art. 178 i 179 Ordynacji 
podatkowej),

 ● postanowień (art. 216–219 Ordynacji po-
datkowej),

 ● zażaleń (art. 236–239 Ordynacji podatko-
wej).
Do ww. przepisów odsyła wyraźnie art. 280 

Ordynacji podatkowej. Przepis ten nie odsyła 
co prawda do zasad ogólnych postępowania. 
Należy jednak przyjąć, że mają one zastoso-
wanie w każdym postępowaniu prowadzo-
nym wobec podatników, a więc również 
w czynnościach sprawdzających.

Czynności sprawdzające polegają na skon-
trolowaniu przez organy podatkowe:

pełnomocnik 
procesowy

czynności 
sprawdzające
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 ● czy podatnik dochowuje terminów (w ter-
minie składa deklaracje, informacje 
i oświadczenia podatkowe oraz wpłaca za-
deklarowane podatki),

 ● czy składane przez podatnika dokumenty 
są formalnie poprawne.
W razie wykrycia przez organy podatkowe 

błędów popełnionych przez podatników 
w deklaracjach lub wypełnienia deklaracji 
niezgodnie z prawem organy podatkowe 
zwracają się do podatnika z żądaniem złoże-
nia niezbędnych wyjaśnień oraz o skorygo-
wanie deklaracji.

Żądanie wyjaśnień powinno zawierać 
wskazanie przyczyn, z powodu których organ 
podatkowy kwestionuje informacje zawarte 
przez podatników w deklaracjach. Poprawie-
nie przez podatnika popełnionych błędów 
zgodnie z żądaniami organów podatkowych 
skutkuje uchyleniem się podatników od za-
rzutów popełnienia wykroczenia lub prze-
stępstwa karno-skarbowego. Z kolei organy 
podatkowe dokonują adnotacji na korektach 
deklaracji, dodając przypisy o dopłacie zale-
głości podatkowej wraz z odsetkami. Proce-
durę w tej sprawie przedstawiamy poniżej.

Tabela 1. Czynności sprawdzające – sche-
mat postępowania

Organ podatkowy 
żąda: Podatnik składa

–  złożenia wyjaśnień,
–  skorygowania de-

klaracji.

– wyjaśnienia,
– korektę deklaracji,
–  wpłaca zaległość 

podatkową wraz 
z odsetkami za 
zwłokę.

■ ZAPAMIĘTAJ
W razie wykrycia przez organy podatkowe 
błędów popełnionych przez podatników 
w deklaracjach lub wypełnienia deklaracji 
niezgodnie z prawem organy podatkowe 
zwracają się do podatnika z żądaniem zło-
żenia niezbędnych wyjaśnień oraz o skory-
gowanie deklaracji.

Kontrola podatkowa 
krok po kroku

Kontrola podatkowa przeprowadzana przez 
organy podatkowe jest uregulowana w dziale VI 
Ordynacji podatkowej. Celem kontroli podatko-
wej jest sprawdzenie przez organy podatkowe 
zgodności zachowań kontrolowanych z ustawo-
wymi obowiązkami podatkowymi. Kontrola po-

datkowa jest przeprowadzana przez podatkowe 
organy kontrolne I instancji, zarówno admini-
stracji rządowej, jak i administracji samorządo-
wej. Kontroli poddawani są przede wszystkim 
podatnicy i płatnicy oraz inkasenci zgodnie 
z art. 281 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Kontro-
la podatkowa jest uregulowana w odrębnym 
dziale Ordynacji podatkowej, lecz nie jest insty-
tucją uregulowaną kompletnie. Do kontroli po-
datkowej mają też zastosowanie inne przepisy, 
do których odsyła art. 292 Ordynacji podatko-
wej. Są to przepisy dotyczące:

 ● wyłączenia pracownika organu podatko-
wego oraz samego organu podatkowego 
z postępowania (art. 130–132 Ordynacji 
podatkowej),

 ● doręczeń i wezwań (art. 144–154c Ordyna-
cji podatkowej),

 ● udostępniania akt (art. 178 i 179 Ordynacji 
podatkowej),

 ● dowodów (art. 180–200 Ordynacji podat-
kowej),

 ● postanowień (art. 216–219 Ordynacji po-
datkowej),

 ● zażaleń (art. 236–239 Ordynacji podatko-
wej),

 ● kar porządkowych (art. 262 i 263 Ordyna-
cji podatkowej) oraz

 ● kosztów postępowania podatkowego 
(art. 264–271 Ordynacji podatkowej).
W postępowaniu kontrolnym powinny być 

też stosowane zasady ogólne postępowania.
Przepisy Ordynacji podatkowej milczą co 

do konieczności, częstotliwości i długości po-
stępowania kontrolnego. Decyzje w tej spra-
wie podejmuje więc samodzielnie i arbitral-
nie organ podatkowy. Jeżeli ustalenia organu 
podatkowego dokonane w trakcie kontroli 
i wykazane w „wyniku kontroli” będą od-
mienne niż deklaracje podatnika, wynik kon-
troli może być podstawą wszczęcia postępo-
wania wobec podatnika. Także materiały 
dowodowe zebrane przez organy podatkowe 
podczas postępowania kontrolnego mogą 
stać się przesłankami wszczęcia z urzędu 
przez organy podatkowe postępowania po-
datkowego.

■ ZAPAMIĘTAJ
Celem kontroli podatkowej jest sprawdze-
nie przez organy podatkowe zgodności za-
chowań kontrolowanych z ustawowymi 
obowiązkami podatkowymi.

Krok I. Zawiadomienie podatnika o zamia-
rze wszczęcia kontroli podatkowej

Podatnik musi pamiętać, że organy podat-
kowe mają obowiązek zawiadomienia go 

zaległość 
podatkowa

materiały 
dowodowe
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o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej 
(art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej). Kon-
trolę wszczyna się nie wcześniej niż po upły-
wie 7 dni i nie później niż przed upływem 
30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontro-
la nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia, jej wszczę-
cie wymaga ponownego zawiadomienia 
(art. 282b § 2 Ordynacji podatkowej).

Jeżeli organ podatkowy chciałby wszcząć 
kontrolę przed upływem 7 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia, wymaga to zgody 
kontrolowanego (art. 282b § 3 Ordynacji po-
datkowej).

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kon-
troli podatkowej zawiera:
1) oznaczenie organu,
2) datę i miejsce wystawienia,
3) oznaczenie kontrolowanego,

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

doręczenie 
zawiadomienia

organ 
podatkowy
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4) wskazanie zakresu kontroli,
5)  pouczenie o prawie złożenia korekty de-

klaracji,
6)  podpis osoby upoważnionej do zawia-

domienia (art. 282b § 4 Ordynacji podat-
kowej).

■ ZAPAMIĘTAJ
Organy podatkowe mają obowiązek zawia-
domienia podatnika o zamiarze wszczęcia 
kontroli podatkowej.

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia 
kontroli podatkowej określa rozporządzenie 
Ministra Finansów z 25 listopada 2011 r. 
w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U. z 2011 r. 
nr 267, poz. 1580).

Pamiętajmy, że organy podatkowe nie za-
wsze muszą zawiadamiać nas o zamiarze 
wszczęcia kontroli podatkowej. Mogą tego 
nie robić w przypadkach ściśle określonych 
przez przepisy Ordynacji podatkowej. Stanie 
się tak m.in., jeżeli kontrola:

 ● dotyczy zasadności zwrotu różnicy podat-
ku lub zwrotu podatku naliczonego w ro-
zumieniu przepisów o podatku od towarów 
i usług, albo

 ● ma być wszczęta na żądanie organu prowa-
dzącego postępowanie przygotowawcze 
o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 ● dotyczy opodatkowania przychodów nie-
znajdujących pokrycia w ujawnionych źró-
dłach lub pochodzących ze źródeł nieujaw-
nionych,

 ● dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania 
działalności gospodarczej (art. 282c § 1 
pkt 1 Ordynacji podatkowej).
W takich przypadkach po wszczęciu kon-

troli kontrolowany podatnik musi być poin-
formowany o przyczynie braku zawiadomie-
nia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 282c 
§ 3 Ordynacji podatkowej).

Krok II. Okazanie kontrolowanemu podat-
nikowi legitymacji służbowej oraz dorę-
czenie mu upoważnienia do przeprowa-
dzenia kontroli

Podatnicy muszą wiedzieć, że kompeten-
cję do przeprowadzenia czynności kontrol-
nych ma jedynie urzędnik legitymujący się 
imiennym upoważnieniem wystawionym 
przez:

 ● naczelnika urzędu skarbowego w przypad-
ku pracowników urzędu skarbowego, lub

 ● przewodniczącego zarządu gminy w przy-
padku pracowników urzędu gminy czy 

miasta – zgodnie z art. 283 § 1 Ordynacji 
podatkowej.
Urzędnik przeprowadzający kontrolę powi-

nien przy pierwszej czynności kontrolnej do-
ręczyć upoważnienie do jej przeprowadzenia 
wraz z ważną legitymacją służbową osobie 
kontrolowanej, czyli:

 ● przedsiębiorcy ( w przypadku jednoosobo-
wej działalności gospodarczej),

 ● wspólnikowi spółki cywilnej (w przypadku 
spółki cywilnej),

 ● członkowi zarządu, wspólnikowi lub innej 
osobie upoważnionej do reprezentowania 
kontrolowanego (w przypadku osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej).
Należy pamiętać, że w praktyce mogą się 

zdarzyć sytuacje, w których kontrola podat-
kowa może zostać wszczęta tylko po okaza-
niu legitymacji służbowej. Stanie się tak, gdy 
czynności kontrolne są niezbędne dla prze-
ciwdziałania popełnieniu przestępstwa skar-
bowego lub wykroczenia skarbowego, lub za-
bezpieczenia dowodów jego popełnienia 
(art. 284a § 1 Ordynacji podatkowej).

Warto wiedzieć, że skuteczność całego po-
stępowania kontrolnego może zostać przez 
kontrolowanego zakwestionowana, jeżeli 
dojdzie do naruszenia ww. obowiązku, a mia-
nowicie:

 ● ww. dokumenty zostaną przedstawione 
niewłaściwym osobom, lub

 ● przy pierwszej czynności kontrolnej zosta-
nie okazane tylko imienne upoważnienie 
lub tylko ważna legitymacja służbowa, lub

 ● kontrolowanemu nie zostanie wydana ko-
pia upoważnienia.
Upoważnienie, które nie spełnia wymagań 

określonych przepisami, nie upoważnia do 
wszczęcia kontroli (art. 283 § 4 Ordynacji po-
datkowej). Kontrola nie może też wykraczać 
poza zakres wskazany w upoważnieniu 
(art. 283 § 5 Ordynacji podatkowej).

Wzór imiennego upoważnienia do przepro-
wadzenia kontroli podatkowej określa rozpo-
rządzenie z 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru 
imiennego upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli podatkowej (Dz.U. z 2011 r. nr 274, 
poz. 1619).

 
Krok III. Czynności kontrolne, które może 
podejmować kontrolujący

Podatnicy muszą wiedzieć, że istnieją dwie 
grupy czynności, które może podejmować 
kontrolujący. Pierwszą stanowią czynności, 
które nie wymagają zgody kontrolowanego. 
Drugą stanowią czynności, które mogą być 
dokonywane za zgodą kontrolowanego.

postępowanie 
przygotowawcze

legitymacja 
służbowa
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Należy podkreślić, że czynności kontrolne 
mogą być prowadzone przez 8 godzin dzien-
nie. Dotyczy to również sytuacji, gdy kon-
trolowany prowadzi działalność w lokalu 
mieszkalnym (art. 285a § 1 i 2 Ordynacji po-
datkowej).

Pamiętajmy, że czynności kontrolne powin-
ny być dokonywane w obecności osoby naj-
bardziej nimi zainteresowanej, czyli kontrolo-
wanego. Nie musi być on obecny osobiście. 
W tym celu może wskazać do asysty:

 ● osoby uprawnione do reprezentowania lub 
prowadzenia spraw kontrolowanego,

 ● zatrudnianego przez siebie pracownika 
lub

 ● osobę z nim współdziałającą.
W przypadku kontrolowania jednostki or-

ganizacyjnej czynności kontrolne powinny 
być dokonywane w obecności osób upoważ-
nionych. Interes prawny kontrolowanego po-
lega na jego osobistym aktywnym udziale 
w czynnościach kontrolnych.

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

lokal 
mieszkalny

czynności 
kontrolne
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■ ZAPAMIĘTAJ
Czynności kontrolne powinny być dokony-
wane w obecności kontrolowanego lub 
osoby przez niego wskazanej.

Należy zaznaczyć, że kontrolowani nie są zo-
bowiązani do obecności osobistej czy też wy-
znaczenia osób asystujących przy czynnościach 
kontrolnych. Mogą zrezygnować z uczestnicze-
nia w tych czynnościach, pod warunkiem złoże-
nia kontrolującym pisemnego oświadczenia 
w tej sprawie. Wzory takich oświadczeń można 
znaleźć na stronach internetowych poszczegól-
nych urzędów skarbowych.

Kontrolowani mogą też odmówić złożenia 
takiego oświadczenia, ale nie wstrzymuje to 
czynności kontrolnych. Kontrolujący dokonu-
je jedynie adnotacji w aktach sprawy o od-
mowie złożenia oświadczenia o rezygnacji 
z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. 
Mogą się one wówczas odbyć w obecności 
(w asyście) świadka przywołanego przez 
kontrolujących.

Organ podatkowy powinien sporządzić 
protokół z czynności kontrolnych dokona-
nych pod nieobecność kontrolowanego lub 
osób upoważnionych do występowania za 
niego. Jest to protokół odrębny od protokołu 
kontroli. Powinien on być niezwłocznie dorę-
czony kontrolowanemu.

Czynności kontrolne podejmowane bez 
zgody kontrolowanych. Katalog podstawo-
wych uprawnień kontrolujących niewymaga-
jących zgody podatników zawiera art. 286 § 1 

Ordynacji podatkowej. Najważniejszym jest 
prawo kontrolujących do wstępu na grunt oraz 
do budynków, lokali i innych pomieszczeń 
kontrolowanego. Prawo wstępu faktycznie 
umożliwia kontrolującym dokonanie następ-
nych czynności kontrolnych, a w szczególności 
dotyczących kontroli dokumentacji. Prawo 
wstępu do ww. miejsc jest istotną cechą kon-
troli podatkowej, która polega na wykony-
waniu czynności kontrolnych w miejscu pro-
wadzenia działalności, czy też w siedzibie 
podmiotu kontrolowanego.

Pamiętajmy, że organ podatkowy może bez 
zgody kontrolowanego m.in.:

 ● wchodzić na grunt oraz do budynków, lo-
kali i innych pomieszczeń w miejscu pro-
wadzenia działalności lub siedzibie kontro-
lowanego,

 ● żądać okazania majątku podlegającego 
kontroli oraz dokonywać jego oględzin,

 ● żądać udostępnienia wszelkiego rodzaju 
dokumentów i ksiąg związanych z przed-
miotem kontroli wraz z dokonywaniem 
z nich odpisów, wyciągów, notatek i udo-
kumentowanym pobieraniem danych 
w formie elektronicznej.
Księgi i dokumenty podatkowe mogą być 

odebrane kontrolowanemu przez kontrolują-
cych za pokwitowaniem w celu ich dokład-
niejszego zbadania zgodnie z art. 286 § 2 Or-
dynacji podatkowej. Jeżeli dotyczy to 
bieżących dokumentów księgowych, jest to 
uprawnienie kontrolujących uciążliwe dla 
kontrolowanego. Pozbawia go bowiem możli-

Wzór upoważnienia do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowych

Anna Kowalska Warszawa, 16 września 2013 r.
ul. Topolowa 4 m. 56
00-367 Warszawa 
NIP 951 181 92 34  Naczelnik Urzędu Skarbowego
 Warszawa-Ursynów
 ul. Wynalazek 3
 02-777 Warszawa 

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowych

Na podstawie art. 281a § 1 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa upoważ-
niam panią Jolantę Majek, zam. w Warszawie, przy ul. Teligi 2 m. 23, legitymującą się dowo-
dem osobistym nr ADJ 22376, PESEL 76040801186 do reprezentowania mnie w zakresie 
wszystkich kontroli podatkowych prowadzonych przez Urząd Skarbowy Warszawa-Ursy-
nów. Upoważnienie obejmuje: odbieranie zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli po-
datkowych oraz upoważnień do ich przeprowadzenia, uczestniczenie we wszystkich czyn-
nościach kontrolnych, odbieranie protokołów kontroli oraz składanie do nich wyjaśnień 
i zastrzeżeń.

Anna Kowalska 

protokół

dokumentacja
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wości ewidencjonowania na bieżąco zdarzeń 
gospodarczych. Pojawia się wówczas koniecz-
ność prowadzenia ewidencji zastępczych. 
Z kolei, jeżeli dotyczy archiwalnych doku-
mentów księgowych, to uniemożliwia skorzy-
stanie z ustawowo przysługującego podatni-
kowi prawa do wglądu do akt podatkowych, 
czyli zapoznania się w tym samym czasie co 
organ podatkowy z treścią dokumentów księ-
gowych. Ze względu na te uciążliwości podat-

nik powinien mieć świadomość, że przed wy-
daniem oryginałów dokumentów ma prawo:

 ● sporządzić kopie dokumentów wydawa-
nych kontrolującym oraz

 ● zażądać potwierdzenia odbioru dokumen-
tów przez kontrolujących.
Przepis art. 286 § 2 pkt 2 lit. a) Ordynacji 

podatkowej zawiera przesłanki, które muszą 
być spełnione, aby kontrolujący mógł żądać 
wydania ksiąg i dokumentów. Taką przesłan-

Wzór oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w kontroli podatkowej

dokumenty 
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ką jest powzięcie przez kontrolującego „uza-
sadnionego podejrzenia, że księgi są nierze-
telne”. Istotne jest, że kontrolujący nie może 
zażądać oddania ksiąg jedynie podejrzewając 
nierzetelność. Może to uczynić dopiero wów-
czas, gdy jego podejrzenia będą „uzasadnio-
ne”, czyli poparte argumentami. Choć księgi 
podatkowe co do zasady nie powinny być 
przetrzymywane przez kontrolujących dłużej 
niż przez jeden miesiąc, to w praktyce termin 
ten jest często przez organy podatkowe prze-
kraczany. Przepisy prawa podatkowego nie 
zawierają bowiem terminów maksymalnych 
ograniczających kontrolującym przetrzymy-
wanie ksiąg podatkowych.

Kontrolowani podatnicy muszą pamiętać 
również, że mają obowiązek:

 ● umożliwić nieodpłatnie filmowanie, foto-
grafowanie, dokonywanie nagrań dźwięko-
wych oraz utrwalanie stanu faktycznego za 
pomocą innych nośników informacji, jeżeli 
film, fotografia, nagranie lub informacja za-
pisana na innym nośniku może stanowić do-
wód lub przyczynić się do utrwalenia dowo-
du w sprawie będącej przedmiotem kontroli,

 ● przedstawić na żądanie kontrolującego tłu-
maczenie na język polski sporządzonej 
w języku obcym dokumentacji dotyczącej 
spraw będących przedmiotem kontroli.
Powyższe czynności muszą być wykonane 

nieodpłatnie. Bardzo kosztowne może 
w szczególności okazać się wykonanie tłuma-
czeń na język polski dokumentów sporządzo-
nych w języku obcym. Warto dodać, że tłuma-
czenie dokumentacji będącej przedmiotem 
kontroli nie musi być wykonane przez tłuma-
cza przysięgłego.

■ ZAPAMIĘTAJ
Kontrolowany ma obowiązek przedstawić 
na żądanie kontrolującego tłumaczenie na 
język polski dokumentacji sporządzonej 
w języku obcym.

Czynności kontrolne podejmowane za 
zgodą kontrolowanych. Przeprowadzenie 
czynności kontrolnych wykraczających poza 
kontrolę dokumentowania i ewidencjonowa-
nia zdarzeń gospodarczych wykonywane 
w toku kontroli podatkowej wymagają zgody 
kontrolowanych. Są to:

 ● przeszukanie przez kontrolujących rzeczy 
lub pomieszczeń innych niż wskazane jako 
miejsce prowadzenia działalności lub sie-
dziba kontrolowanego, a także

 ● przeszukanie lokali mieszkalnych.
Wykonanie takich czynności bez zgody 

kontrolowanego wymaga uprzedniego uzy-

skania przez kontrolujących postanowienia 
prokuratora zgodnie z art. 288 § 2 Ordynacji 
podatkowej (ww. szczególne czynności kon-
trolne powinny być dokonane z odpowied-
nim zastosowaniem przepisów Kodeksu po-
stępowania karnego).

Przepisy Ordynacji podatkowej milczą na te-
mat uprawnień kontrolujących do przeszukania 
osób. Dlatego należy przyjąć, że kontrolujący są 
uprawnieni jedynie do przeszukania pomiesz-
czeń i rzeczy, a nie do przeszukania osoby.

Warto wspomnieć, że w przypadku czynności 
przeszukania sporne jest, czy można ją przepro-
wadzić bez zgody kontrolowanego. Artykuł 219 
§ 1 Kodeksu postępowania karnego zezwala bo-
wiem w wypadkach niecierpiących zwłoki na 
dokonanie przeszukania bez postanowienia 
prokuratora, a jedynie na podstawie nakazu 
kierownika jednostki Policji lub tylko legityma-
cji służbowej. Wówczas organ kontrolny zwraca 
się o zatwierdzenie czynności do prokuratora 
post factum. Jeżeli prokurator nie zatwierdzi 
protokołu z wyników oględzin, materiały dowo-
dowe zebrane w ten sposób nie będą stanowiły 
dowodu w postępowaniu podatkowym.

Prawo wstępu kontrolujących do lokali 
mieszkalnych oznacza prawo organu podatko-
wego do wkraczania w sferę osobistą, prywat-
ną podatnika. W związku z tym kontrolujący 
musi uzyskać zgodę podatnika na naruszenie 
jego prywatności, czyli na wejście kontrolują-
cego do lokalu mieszkalnego, co jest związane 
z dwiema czynnościami kontrolnymi: oględzi-
nami lokalu mieszkalnego oraz jego przeszu-
kaniem. Kontrolujący może zażądać wpusz-
czenia go do lokalu mieszkalnego przez 
podatnika jedynie wówczas, gdy lokal ten zo-
stał wskazany jako miejsce wykonywania dzia-
łalności gospodarczej bądź jako siedziba pod-
miotu gospodarczego (art. 288 § 1 Ordynacji 
podatkowej). Jeżeli kontrolowany nie chce 
udzielić takiej zgody lub kontrolujący nie wy-
stąpi o jej udzielenie, chcąc zachować do ostat-
niej chwili w tajemnicy przed kontrolowanym 
zamiar przeprowadzenia czynności kontrol-
nych, to do ich dokonania niezbędna jest zgo-
da prokuratora rejonowego.

Przepisy art. 288 § 1 pkt 2 Ordynacji podat-
kowej dokładnie precyzują przypadki, w któ-
rych organ podatkowy może, nie wnosząc 
o zgodę podatnika, wystąpić do prokuratora 
o wyrażenie takiej zgody. Organ podatkowy 
może wystąpić do prokuratora o wyrażenie 
zgody na przeszukanie lokalu mieszkalnego 
(bez zgody podatnika) wówczas, gdy:

 ● posiada wiarygodne informacje na temat 
prowadzenia przez podatnika w lokalu 
mieszkalnym niezgłoszonej do opodatko-

tłumaczenie 
dokumentacji

przeszukanie
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wania działalności gospodarczej albo prze-
chowywania w lokalu mieszkalnym przed-
miotów, ksiąg podatkowych, akt lub innych 
dokumentów mogących mieć wpływ na 
ustalenie istnienia obowiązku podatkowe-
go lub określenie wysokości zobowiązania 
podatkowego,

 ● w stosunku do kontrolowanego zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie opo-
datkowania dochodu nieznajdującego 
pokrycia w ujawnionych źródłach przy-
chodu lub pochodzącego ze źródeł nie-
ujawnionych.
Treścią postanowienia prokuratora jest ze-

zwolenie na przeprowadzenie oględzin lub 
przeszukania lokalu mieszkalnego przez upo-
ważnionych pracowników organu podatko-
wego. Przeprowadzenie oględzin i przeszu-
kania przez kontrolujących może nastąpić po 
doręczeniu postanowienia prokuratora posia-
daczowi lokalu mieszkalnego tuż przed przy-
stąpieniem do oględzin.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przyjmuje się, że kontrolujący są upraw-
nieni jedynie do przeszukania pomiesz-
czeń i rzeczy, a nie do przeszukania osoby.

Podsumowując omówione wcześniej czyn-
ności kontrolne, zarówno te, na które kontro-
lowany podatnik musi wyrazić lub nie wyrazi 
zgody, należy stwierdzić, że ciążą na nim nie-
zliczone obowiązki w tym zakresie. Nadaje 
mu się natomiast niewiele uprawnień. Kon-
trolowani mogą jedynie:

 ● odmówić kontrolującym wstępów do lokali 
mieszkalnych (co zresztą jest uprawnie-
niem iluzorycznym wobec możliwości uzy-
skania przez kontrolujących postanowień 
prokuratorskich o nakazie przeszukania),

 ● zrezygnować z udziałów w czynnościach 
kontrolnych, co z kolei zawsze będzie dzia-
łało na ich niekorzyść.
Z kolei obowiązki kontrolujących, zwłasz-

cza w zakresie wykazywania się uprawnie-
niami do przeprowadzania kontroli oraz 
utrudnianie kontrolowanym wzięcia udziału 
w postępowaniach dowodowych wskutek re-
kwirowania ich dowodów i dokumentów 
księgowych, są praktycznie pozbawione sank-
cji. Stawia to kontrolowanych w trudnej sytu-
acji procesowej. Pozostaje im jedynie zakwe-
stionowanie wyników kontroli.

Krok IV. Przeprowadzanie przez kontrolu-
jącego dowodów

W trakcie kontroli podatkowej kontrolujący 
jest uprawniony do przeprowadzania dowo-

dów z zeznań świadków, opinii biegłych lub 
z oględzin. 

Podstawowym uprawnieniem kontrolowa-
nego jest uzyskanie powiadomienia o miejscu 
i terminie przeprowadzenia dowodów co naj-
mniej na 3 dni przed terminem przeprowa-
dzenia dowodu, nie później niż bezpośrednio 
przed podjęciem tych czynności (art. 289 § 1 
Ordynacji podatkowej). Jednocześnie kontro-
lujący może zrezygnować z powiadamiania 
kontrolowanego o przeprowadzaniu dowo-
du, jeżeli jest nieobecny, a okoliczności uza-
sadniają natychmiastowe przeprowadzenie 
dowodu. W konsekwencji w ten sposób kon-
trolujący może uniemożliwić kontrolowane-
mu przedstawienie swoich dowodów w po-
stępowaniu kontrolnym.

Krok V. Sporządzenie protokołu kontroli
Przebieg kontroli powinien być dokumen-

towany przez kontrolującego w protokole. 
Musi on zawierać następujące elementy:

 ● wskazanie kontrolowanego i osób kontro-
lujących,

 ● określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
 ● określenie miejsca i czasu przeprowadze-

nia kontroli,
 ● opis dokonanych ustaleń faktycznych,
 ● dokumentację dotyczącą przeprowadzo-

nych dowodów,
 ● ocenę prawną sprawy będącej przedmio-

tem kontroli,
 ● pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub 

wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty de-
klaracji,

 ● pouczenie o obowiązku zawiadomienia or-
ganu o każdej zmianie adresu dokonanej 
w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu kontro-
li, jeżeli w toku kontroli ujawniono niepra-
widłowości, oraz o skutkach niedopełnie-
nia tego obowiązku (art. 290 § 2 Ordynacji 
podatkowej).
Protokół z przebiegu kontroli powinien być 

sporządzany przez kontrolującego w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden powinien być doręczony kontrolowane-
mu. Protokół powinien wskazywać kontrolo-
wanemu możliwe do wykorzystania środki 
prawne pozwalające na zakwestionowanie 
ustaleń poczynionych przez kontrolującego.

Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z ustale-
niami kontroli zawartymi w protokole, może 
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia 
złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do orga-
nu podatkowego. Jednocześnie powinien 
wskazać stosowne wnioski dowodowe na po-
parcie argumentów zawartych w złożonych 
wyjaśnieniach. Bezskuteczny upływ powyż-
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szego terminu powoduje przyjęcie przez or-
gan podatkowy domniemania prawnego, iż 
kontrolowany nie kwestionuje wyniku kon-
troli sporządzonego przez kontrolującego.

■ ZAPAMIĘTAJ
Protokół z przebiegu kontroli powinien 
wskazywać kontrolowanemu możliwe do 
wykorzystania środki prawne pozwalające 
na zakwestionowanie ustaleń poczynio-
nych przez kontrolującego.

Wszczęcie postępowania 
podatkowego

Gdy w trakcie czynności sprawdzających 
lub kontroli podatkowej organ podatkowy 
stwierdzi nieprawidłowości, a podatnik nie 
dokona korekt deklaracji lub nie zgodzi się 
z wynikiem kontroli podatkowej, dochodzi do 
wszczęcia postępowania podatkowego. Jako 
naczelną zasadę tego postępowania należy 
uznać prawo podatnika do czynnego udziału 
w postępowaniu. Naruszenie konkretnych 
przepisów gwarantujących zasadę czynnego 
udziału strony w postępowaniu stanowi 
bowiem podstawę do uchylenia decyzji 
podat kowej. Organy podatkowe nie mogą po-
zbawiać podatnika tego uprawnienia, np. po-
wołując się na zasadę szybkości i prostoty 
postępowania zawartą w art. 125 Ordynacji 
podatkowej.

■ ZAPAMIĘTAJ
Do wszczęcia postępowania podatkowego 
dochodzi, gdy w trakcie czynności spraw-
dzających lub kontroli podatkowej organ 
podatkowy stwierdzi nieprawidłowości, 
a podatnik nie dokona korekt deklaracji 
lub nie zgodzi się z wynikiem kontroli po-
datkowej.

Konieczność przestrzegania zasady czynne-
go udziału stron w postępowaniu podatko-
wym oznacza, że po stronie organów podat-
kowych powstają dwa zasadnicze obowiązki:

 ● zapewnienia udziału strony w każdym sta-
dium postępowania podatkowego oraz

 ● umożliwienia stronom wypowiadania się 
co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań przed wydawa-
niem decyzji orzeczniczych.
Podatnik, wobec którego zostało wszczęte 

postępowanie podatkowe, powinien mieć 
świadomość jak organ podatkowy ma zapew-
nić czynny udział w tym postępowaniu. Nale-
ży więc sprawdzić, czy:

1)  organ podatkowy zawiadomił podatnika 
o podejmowanych czynnościach dowodo-
wych, czyli o przesłuchaniach świadków, 
czynnościach biegłych oraz o przeprowa-
dzeniu oględzin (art. 190 § 1 Ordynacji 
podatkowej).

Strony mają prawo być obecne i aktywne 
przy czynnościach postępowań wyjaśniają-
cych, czyli przy przeprowadzaniu dowodów 
podatkowych przez organy podatkowe. Stro-
ny powinny być zawiadamiane przez organy 
podatkowe o miejscach i terminach przepro-
wadzania dowodów z zeznań świadków, opi-
nii biegłych lub oględzin przynajmniej na 
7 dni przed ich terminem (zgodnie z art. 190 
§ 1 Ordynacji podatkowej). Organy podatko-
we nie mogą pozbawiać stron udziału w po-
stępowaniach dowodowych z uzasadnieniem, 
że udziały stron są zbyteczne. Niedopełnienie 
ww. obowiązków przez organy podatkowe 
stanowi naruszenie przepisów o postępowa-
niach podatkowych mające wpływ na senten-
cje orzeczeń podatkowych. Naruszenia te 
mogą przybrać postać:

 ● niezawiadomienia stron o podejmowanych 
czynnościach dowodowych w ogóle,

 ● wad formalnych zawiadomień, tj. brak 
szerszych informacji o okolicznościach 
związanych z przeprowadzaną czynnością, 
np. danych świadków, którzy mają być 
przesłuchani,

 ● doręczania zawiadomień o planowanych 
czynnościach dowodowych z opóźnieniem;

2)  organ podatkowy dał podatnikowi możli-
wość zadawania pytań i składania wyja-
śnień.

Strona postępowania (podatnik) ma nie 
tylko prawo wiedzieć o przeprowadzanych 
dowodach. Ma też prawo bezpośredniego 
udziału w tych czynnościach, np. ma prawo 
do zadawania pytań świadkom, biegłym 
i stronom oraz prawo składania wyjaśnień 
(art. 190 § 2 Ordynacji podatkowej);
3)  podatnik miał możliwość składania wnio-

sków dowodowych (art. 188 Ordynacji 
podatkowej).

Organy podatkowe powinny przyjąć jako 
dowód podatkowy wszystko, co może się 
przyczynić do wyjaśnienia spraw, byleby nie 
było sprzeczne z prawem (art. 180 Ordynacji 
podatkowej). Oznacza to, że organ podatko-
wy ma obowiązek dopuścić do przeprowadze-
nia dowodów na okoliczności udowadniające 
tezy odmienne od tez organów podatkowych 
(tzw. przeciwdowód lub kontrdowód).

Niedopełnienie ww. obowiązków przez or-
gany podatkowe stanowi naruszenie przepi-
sów o postępowaniach podatkowych mające 
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wpływ na sentencje orzeczeń podatkowych. 
Naruszenia te mogą przybrać postać odrzuca-
nia wniosków dowodowych składanych przez 
strony, np. z powodu niewiarygodności do-
wodów z zeznań świadków ze względu na ich 
powiązania ze stroną;
4)  podatnik był powiadamiany o faktach 

znanych organowi podatkowemu z urzę-
du (art. 187 § 3 Ordynacji podatkowej);

5)  podatnik miał zapewnione prawo do skła-
dania wyjaśnień, w tym prawo do wypo-
wiedzenia się co do przedstawionych do-
wodów na każdym etapie postępowania 
podatkowego (art. 192 Ordynacji podat-
kowej).

Zarówno udział stron w przeprowadzeniach 
dowodów, jak i wypowiadanie się w tym za-
kresie przez strony są prawami stron, z któ-
rych mogą, lecz nie muszą skorzystać. Obo-
wiązkiem organów jest stworzenie stronom 
warunków ku temu. Określona okoliczność 
faktyczna może być uznana za udowodnioną, 
jeżeli stronie zapewniono możliwość wypo-
wiedzenia się co do przedstawionych dowo-
dów (art. 192 Ordynacji podatkowej). Niedo-
pełnienie ww. obowiązków przez organy 
podatkowe stanowi naruszenie przepisów 
o postępowaniach podatkowych mające 
wpływ na sentencje orzeczeń podatkowych. 
Jeżeli organ podatkowy nie zapewnił stronie 
prawa do składania wyjaśnień oraz wypowia-
dania się co do przedstawionych dowodów, 
dowody te nie mogą służyć udowodnieniu ja-
kiejkolwiek okoliczności;
6)  podatnik został zawiadomiony o wystą-

pieniach organów podatkowych do in-
nych organów państwa o zajęcie stanowi-
ska w sprawie lub wyrażenie opinii oraz 
czy miał prawo uczestniczenia w tych po-
stępowaniach (art. 209 § 2 Ordynacji po-
datkowej);

7)  podatnik miał możliwość wypowiedzenia 
się co do zebranego materiału dowodowe-
go przed wydaniem decyzji podatkowej 
(art. 200 Ordynacji podatkowej).

Zawiadomienie strony postępowania przez 
organ podatkowy o możliwości wypowiedze-
nia się w trybie art. 200 Ordynacji podatkowej 
w sprawie materiału dowodowego stanowi dla 
niej istotny sygnał, iż w ocenie organu podat-
kowego okoliczności faktyczne sprawy zostały 
w dostateczny sposób ustalone i tenże organ 
zamierza rozstrzygnąć już sprawę, wydając 
w tym zakresie decyzję. Po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, na które skła-
dają się określone czynności dowodowe, jeżeli 
organ uzna, iż sprawa dojrzała już do rozstrzy-
gnięcia, powinien wyznaczyć stronie siedmio-

dniowy termin do wypowiedzenia się w spra-
wie zebranego materiału dowodowego 
(art. 200 Ordynacji podatkowej). Niedotrzy-
manie wymogu zapoznawania stron z mate-
riałami dowodowymi w trybie art. 200 Ordy-
nacji podatkowej przez organy podatkowe 
stanowi naruszenie przepisów o postępowa-
niach podatkowych, mające wpływ na senten-
cje orzeczeń podatkowych. Są to, co do zasady, 
istotne wady postępowań stanowiące podsta-
wę do uchylenia decyzji, ewentualnie skutku-
jące wznowieniem postępowania;
8)  w toku postępowania odwoławczego po-

datnik miał prawo do uczestnictwa w roz-
prawie.

Jeśli organ podatkowy z urzędu czy też na 
wniosek strony zdecyduje się przeprowadzić 
rozprawę, to planując czynności, musi prze-
strzegać zasady, iż termin rozprawy powinien 
być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwania 
nastąpiło najpóźniej na 7 dni przed zaplano-
wanym terminem rozprawy (art. 200b Ordy-
nacji podatkowej). Wezwanie powinno speł-
niać inne wymogi przewidziane przepisami 
Ordynacji podatkowej. W trakcie samej roz-
prawy stronom również przyznano istotne 
uprawnienia, o których organ podatkowy 
zgodnie z zasadą informowania powinien po-
uczyć stronę (art. 121 § 2 Ordynacji podatko-
wej). Na rozprawie strona może: składać wyja-
śnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty 
oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. 
Jednocześnie strona może wypowiadać się co 
do wyników postępowania dowodowego 
zgodnie z art. 200d § 1 Ordynacji podatkowej.

AGNIESZKA PIWKO
KATARZYNA WOJCIECHOWSKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 282b Ordynacji podatkowej
§ 1. Organy podatkowe zawiadamiają 
kontrolowanego o zamiarze wszczęcia 
kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem 
art. 282c.
§ 2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej 
niż po upływie 7 dni i nie później niż 
przed upływem 30 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia 
kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie 
wszczęta w terminie 30 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli 
wymaga ponownego zawiadomienia.

zeznania

rozprawa
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§ 3. Wszczęcie kontroli przed upływem 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomie-
nia wymaga zgody kontrolowanego.
§ 4. Zawiadomienie o zamiarze wszczę-
cia kontroli podatkowej zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) oznaczenie kontrolowanego;
4) wskazanie zakresu kontroli;
5)  pouczenie o prawie złożenia korekty 

deklaracji;

6)  podpis osoby upoważnionej do za-
wiadomienia.

§ 5. Minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych określi, w drodze roz-
porządzenia, wzór zawiadomienia o za-
miarze wszczęcia kontroli podatkowej, 
uwzględniając elementy zawiadomie-
nia określone w § 4 oraz możliwość wy-
rażenia zgody na wszczęcie kontroli 
przed upływem 7 dni od dnia doręcze-
nia zawiadomienia.

Na co zwracać uwagę 
w trakcie kontroli podatkowej 
– prawa i obowiązki podatnika
Zarówno kontrolowanemu podatniko-
wi, jak i organowi kontrolującemu przy-
sługują w trakcie kontroli podatkowej 
określone przepisami Ordynacji podat-
kowej prawa i obowiązki. O ile jednak 
kontrolowanemu wolno robić wszystko, 
co nie jest zastrzeżone przepisami pra-
wa, o tyle kontrolujący ma prawo jedy-
nie do działań wyraźnie określonych 
w tych przepisach. Warto zatem wie-
dzieć, na co możemy pozwolić sobie, 
a także kontrolującemu w trakcie kon-
troli podatkowej.

Od momentu wszczęcia kontroli kontro-
lującemu przysługują szczególne uprawnie-
nia. W myśl art. 285a § 3 ustawy z 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) kon-
trolujący może zwrócić się do kontrolo-
wanego o złożenie oświadczenia o stanie 
majątkowym na określony dzień, jeżeli 
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 
kontrolowany będący osobą fizyczną nie 
ujawnił wszystkich obrotów lub przycho-
dów mających znaczenie dla określenia lub 
ustalenia wysokości zobowiązania podatko-
wego. Oświadczenie takie kontrolowany 
składa pod rygorem odpowiedzialności kar-
nej za fałszywe zeznania.

Uprawnienie kontrolującego w zakresie żą-
dania złożenia oświadczenia stosuje się odpo-
wiednio do osób fizycznych będących wspól-
nikami kontrolowanej spółki nieposiadającej 
osobowości prawnej, np. spółki cywilnej.

■ ZAPAMIĘTAJ
Kontrolujący, zwracając się o złożenie 
oświadczenia o stanie majątkowym, ma 
obowiązek uprzedzić kontrolowanego 
o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.

Organy kontrolujące mają przede wszyst-
kim prawo do:

 ● wstępu na grunt oraz do budynków, lokali 
lub innych pomieszczeń kontrolowanego;

 ● wstępu do lokali mieszkalnych za zgodą 
podatnika, jeżeli jest to niezbędne do zwe-
ryfikowania zgodności stanu faktycznego 
z danymi wynikającymi ze złożonej przez 
podatnika deklaracji oraz z innych doku-
mentów potwierdzających poniesienie wy-
datków na cele mieszkaniowe;

 ● żądania okazania majątku podlegającego 
kontroli oraz do dokonania jego oględzin;

 ● żądania udostępniania akt, ksiąg i wszel-
kiego rodzaju dokumentów związanych 
z przedmiotem kontroli oraz do sporządza-
nia z nich odpisów, kopii, wyciągów, nota-
tek, wydruków i udokumentowanego po-
bierania danych w formie elektronicznej;

 ● zbierania innych niezbędnych materiałów 
w zakresie objętym kontrolą;

 ● zabezpieczania zebranych dowodów;
 ● legitymowania osób w celu ustalenia ich 

tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla po-
trzeb kontroli;

 ● żądania przeprowadzenia spisu z natury;
 ● przesłuchiwania świadków, kontrolowane-

go, osób upoważnionych do reprezentowa-
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nia kontrolowanego lub prowadzenia jego 
spraw, pracowników kontrolowanego oraz 
osób współdziałających z kontrolowanym;

 ● zasięgania opinii biegłych.

Prawo żądania wydania 
próbek, akt i ksiąg

Kontrolujący może też zażądać wydania na 
czas trwania kontroli:

 ● próbek towarów;
 ● akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumen-

tów związanych z przedmiotem kontroli:
–  w razie powzięcia uzasadnionego podej-

rzenia, że są one nierzetelne, lub
–  gdy podatnik nie zapewnia kontrolują-

cym warunków umożliwiających wyko-
nywanie czynności kontrolnych związa-
nych z badaniem tej dokumentacji, 
a w szczególności nie udostępnia kontro-
lującym samodzielnego pomieszczenia 
i miejsca do przechowywania dokumen-
tów (art. 286 § 2 Ordynacji podatkowej).

■ ZAPAMIĘTAJ
Przekazanie próbek, akt i ksiąg następuje 
za pokwitowaniem.

Przeglądanie akt postępowania przygoto-
wawczego i sądowego, akt spraw sądowych, 
a także dokumentów zawierających informa-
cje stanowiące tajemnicę państwową, służbo-
wą lub zawodową oraz sporządzanie z nich 
odpisów i notatek następuje z zachowaniem 
właściwych przepisów.

Kiedy kontrolujący ma prawo 
wstępu na teren jednostki 
kontrolowanej

Kontrolujący ma prawo wstępu na teren, do 
budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolo-
wanego w celu dokonania oględzin, jeżeli:

 ● zostały one wskazane jako miejsce wyko-
nywania działalności gospodarczej lub jako 
siedziba kontrolowanego,

 ● jest to niezbędne dla ustalenia lub określe-
nia wysokości zobowiązania podatkowego 
lub podstawy opodatkowania,

 ● jest to niezbędne do zweryfikowania faktu 
poniesienia wydatków na cele mieszkanio-
we uprawniających do skorzystania z ulg 
podatkowych.
Czynności te, co do zasady, dokonywane są 

za zgodą kontrolowanego. Jeżeli jednak kon-
trolowany nie wyrazi na nie zgody, to czynności 

mogą być dokonane po uzyskaniu, na wniosek 
organu podatkowego, zgody prokuratora rejo-
nowego. W takim przypadku przed przystąpie-
niem do tych czynności kontrolowanemu oka-
zuje się postanowienie prokuratora o wyrażeniu 
na nie zgody. Ponadto sporządzony z takich 
czynności protokół wymaga zatwierdzenia 
przez prokuratora, które ma istotne znaczenie 
dowodowe, ponieważ w przypadku odmowy 
zatwierdzenia protokołu materiały i informacje 
zebrane w toku czynności nie stanowią dowodu 
w postępowaniu podatkowym.

Kontrolujący ma prawo wstępu na teren, do 
budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowa-
nego w celu dokonania oględzin oraz przeszu-
kania lokali mieszkalnych, innych pomiesz-
czeń lub rzeczy, jeżeli powzięto informację 
o prowadzeniu niezgłoszonej do opodatkowa-
nia działalności gospodarczej albo w przypad-
ku, gdy są tam przechowywane przedmioty, 
księgi podatkowe, akta lub inne dokumenty 
mogące mieć wpływ na ustalenie istnienia 
obowiązku podatkowego lub określenie wyso-
kości zobowiązania podatkowego.

Czynności te przeprowadzają upoważnieni 
pracownicy organu podatkowego po uzyska-
niu, na wniosek organu podatkowego, zgody 
prokuratora rejonowego. Przed przystąpie-
niem do tych czynności kontrolujący ma obo-
wiązek okazać kontrolowanemu postanowie-
nie prokuratora o wyrażeniu na nie zgody. 
W praktyce często pojawia się tu wątpliwość, 
jakie wiadomości będą uzasadniały wystąpie-
nie do prokuratora z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności w lokalu miesz-
kalnym. Czy chodzi tutaj o źródło tych wiado-
mości czy o treść, czy też o jedno i drugie? 
Pewne jest, że muszą to być wiadomości, a nie 
np. przypuszczenia. Decydujący głos w tej 
sprawie będzie miał jednak zawsze prokura-
tor. Organ podatkowy musi bowiem każdora-
zowo występować do prokuratora rejonowego 
z wnioskiem o udzielenie zgody na przeprowa-
dzenie oględzin, bez której nie mogłyby być 
przeprowadzone. Należy jednak podkreślić, że 
udzielenie zgody przez prokuratora jest fakul-
tatywne. Prokurator może zatem, ale nie musi, 
wyrazić zgodę na dokonanie oględzin lokalu.

Odpowiednie zastosowanie 
przepisów Kodeksu 
postępowania karnego

W przypadkach określonych wyżej do kon-
trolujących mają zastosowanie przepisy Ko-
deksu postępowania karnego o przeszukaniu, 
odnoszące się do policji, tzn. art. 217–236a 

przeglądanie 
akt

prokurator



Kontrole w firmie

Poradnik Gazety Prawnej nr 47 (813)  | 1917–23 grudnia 2013

Kodeksu postępowania karnego. Kontrolują-
cy w myśl tych przepisów może m.in.:

 ● w wypadkach niecierpiących zwłoki żądać 
wydania rzeczy mogących stanowić dowód 
w sprawie. Osobę mającą rzeczy podlegają-
ce wydaniu wzywa się do wydania ich do-
browolnie. W razie odmowy można prze-
prowadzić ich odebranie;

 ● w celu znalezienia rzeczy mogących stano-
wić dowód, dokonać przeszukania osoby, 
jej odzieży i podręcznych przedmiotów.
Jeśli nieruchomości lub ich części albo rze-

czy znajdują się w posiadaniu osób trzecich, 
osoby te są obowiązane je udostępnić, w celu 
przeszukania lub oględzin, na żądanie orga-
nu podatkowego. Czynności te są wykonywa-
ne za zgodą tych osób. Gdyby jednak nie wy-
raziły one na to zgody, to postanowienie w tej 
sprawie może wydać prokurator według 
wcześniej przedstawionych zasad art. 288 
(§ 2 i 3 Ordynacji podatkowej).

■ ZAPAMIĘTAJ
Kontrolowany jest uprawniony do podej-
mowania wszelkich działań umożliwiają-
cych ustalenie zdarzeń, z którymi prawo 
podatkowe łączy powstanie obowiązku 
podatkowego, a w konsekwencji zobo-
wiązania podatkowego. W tych przypad-
kach sporządzony przez kontrolującego 
protokół wymaga jednak zatwierdzenia 
przez prokuratora. W razie odmowy za-
twierdzenia protokołu materiały i infor-
macje zebrane w toku tych czynności nie 
stanowią dowodu w postępowaniu po-
datkowym.

Prawo wglądu do ksiąg 
i dokumentów

Kontrolujący ma prawo wglądu do wszel-
kiego rodzaju ksiąg i dokumentów oraz spo-
rządzania z nich notatek, odpisów i wycią-
gów. Ustawodawca zaznacza, że przeglądanie 
akt postępowania przygotowawczego i sądo-
wego, akt spraw sądowych, a także dokumen-
tów zawierających informacje niejawne lub 
stanowiące tajemnicę zawodową oraz sporzą-
dzanie z nich odpisów i notatek następuje 
z zachowaniem właściwych przepisów.

Kontrolujący są ponadto uprawnieni do 
wstępu na teren jednostki kontrolowanej oraz 
poruszania się po tym terenie na podstawie 
legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwa-
nia przepustki oraz nie podlegają rewizji oso-
bistej przewidzianej w regulaminie we-
wnętrznym tej jednostki. Podlegają natomiast 

przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy 
obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

Kiedy kontrolujący korzysta 
z pomocy lub asysty policji

Szczególne uprawnienia ustawodawca 
przyznaje kontrolującemu w art. 286a Ordy-
nacji podatkowej. W myśl § 1 tego artykułu 
kontrolujący może w razie uzasadnionej po-
trzeby wezwać, w pilnych przypadkach także 
ustnie, pomocy organu policji, Straży Gra-
nicznej lub straży miejskiej (gminnej), jeżeli 
trafi na opór uniemożliwiający lub utrudnia-
jący przeprowadzenie czynności kontrolnych, 
albo zwrócić się o ich asystę, gdy zachodzi 
uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór 
natrafi. Istotne jest, że ww. organy nie mogą 
odmówić udzielenia pomocy lub asysty.

Szczegółowy zakres obowiązków organów 
udzielających pomocy lub asystujących przy 
wykonywaniu czynności kontrolnych, tryb 
udzielania pomocy lub asysty, sposób doku-
mentowania przebiegu pomocy lub asysty 
oraz właściwość miejscową organów do 
udzielenia pomocy lub asysty określa rozpo-
rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 1 kwietnia 2003 r. Zgodnie 
z § 4 tego rozporządzenia organy udzielające 
pomocy lub asystujące przy wykonywaniu 
czynności kontrolnych mogą stosować środki 
przymusu bezpośredniego jedynie w zakresie 
niezbędnym do umożliwienia przeprowadze-
nia czynności kontrolnych, w szczególności 
w przypadku konieczności odparcia bezpo-
średniego i bezprawnego zamachu na kontro-
lującego oraz inne osoby biorące udział 
w czynnościach kontrolnych. W ust. 2 tego 
paragrafu zastrzeżono, że zastosowanie środ-
ków przymusu bezpośredniego jest dopusz-
czalne jedynie w sytuacji, gdy inne dostępne 
środki odpowiadające potrzebom wynikają-
cym z zaistniałej sytuacji okażą się niewystar-
czające. Nie zmienia to jednak faktu, że kon-
trolujący jest wyposażony w skuteczne środki 
umożliwiające dokonanie czynności kontrol-
nych nawet wtedy, gdy kontrolowany będzie 
starał się uniemożliwić kontrolę.

Jakie są obowiązki 
kontrolującego

Kontrolujący ma natomiast szczególne obo-
wiązki względem kontrolowanego. Przede 
wszystkim kontrolujący ma obowiązek zawia-
domić kontrolowanego (osobę go reprezentu-
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jącą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a 
albo art. 284 § 1 Ordynacji podatkowej) 
o miejscu i terminie przeprowadzenia kontroli. 
Kontrolowany ma zagwarantowane prawo 
uczestniczenia w tych czynnościach. Kontrolę 
wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 
siedmiu dni i nie później niż przed upływem 
30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola 
nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie 
kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Na kontrolującym, zgodnie z tymi przepisa-
mi, również ciążą obowiązki. W tym miejscu 
należy zwrócić uwagę, przede wszystkim, na 
obowiązki wynikające z zasad ogólnych po-
stępowania podatkowego, które w pełni mają 
zastosowanie w kontroli podatkowej.

Jakie są obowiązki 
kontrolowanego

Czynności kontrolnych dokonuje się w obec-
ności kontrolowanego lub osoby przez niego 
wskazanej, chyba że kontrolowany zrezygnuje 
z tego prawa. Jeżeli kontrolowanym jest osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna niemają-
ca osobowości prawnej, czynności kontrolnych 
dokonuje się w obecności osób upoważnio-
nych, w obecności osób upoważnionych do re-
prezentowania kontrolowanego lub prowa-
dzenia jego spraw albo osoby wyznaczonej. 

Kontrolowany może w formie pisemnej 
wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upo-
ważniona do reprezentowania go w zakresie 
kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę 
naczelnikowi urzędu skarbowego właściwe-
mu w sprawie opodatkowania podatkiem 
dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (pre-
zydentowi miasta).

■ ZAPAMIĘTAJ
Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczest-
niczenia w czynnościach kontrolnych nale-
ży składać na piśmie.

W razie odmowy złożenia oświadczenia 
kontrolujący dokonuje odpowiedniej adnotacji 
i dołącza ją do protokołu. Trzeba zaznaczyć, że 
w wyniku takich działań kontrolowany nie 
uniknie czynności kontrolnych, ponieważ i tak 
będą one kontynuowane. W przypadku bo-
wiem, gdy w toku kontroli kontrolowany lub 
osoby go reprezentujące będą nieobecne, 
a jednocześnie nie nastąpiło wskazanie osoby 
upoważnionej, czynności kontrolne mogą być 
wykonywane w obecności innego pracownika 

kontrolowanego, a mianowicie takiego, który 
jest uważany za osobę umocowaną do dokony-
wania czynności prawnych (jest nim osoba 
czynna w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczo-
nym do obsługiwania publiczności), lub 
w obecności przywołanego świadka.

Kontrolowany ma obowiązek na żądanie 
kontrolującego (w zakresie wynikającym 
z upoważnienia):

 ● umożliwić kontrolującemu wstęp na grunt 
oraz do budynków, lokali lub innych po-
mieszczeń;

 ● umożliwić kontrolującemu wstęp do lokali 
mieszkalnych, w przypadku gdy jest to nie-
zbędne do ustalenia stanu faktycznego,

 ● okazać majątek podlegający kontroli oraz 
umożliwić dokonanie jego oględzin;

 ● udostępnić akta, księgi i wszelkiego rodza-
ju dokumenty związane z przedmiotem 
kontroli oraz sporządzić z nich odpisy, ko-
pie, wyciągi, notatki, wydruki;

 ● umożliwić udokumentowane pobieranie 
danych w formie elektronicznej;

 ● umożliwić zbieranie innych niezbędnych 
materiałów w zakresie objętym kontrolą;

 ● umożliwić zabezpieczanie zebranych do-
wodów;

 ● wylegitymować się w celu ustalenia tożsa-
mości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb 
kontroli;

 ● przeprowadzić spis z natury;
 ● umożliwić przesłuchiwanie świadków oraz 

innych osób, a także przeprowadzenie do-
wodu z opinii biegłych;

 ● wydać, na czas trwania kontroli, za pokwi-
towaniem, próbki towarów, akta, księgi 
i dokumenty, w razie powzięcia uzasadnio-
nego podejrzenia, że są one nierzetelne, 
lub gdy podatnik nie zapewnia kontrolują-
cym warunków umożliwiających wykony-
wanie czynności kontrolnych związanych 
z badaniem tej dokumentacji, a w szcze-
gólności nie udostępnia kontrolującym sa-
modzielnego pomieszczenia i miejsca do 
przechowywania dokumentów.
Kontrolowany ma też obowiązek umożliwić 

nieodpłatnie filmowanie, fotografowanie, do-
konywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwa-
lanie stanu faktycznego za pomocą innych 
nośników informacji – jeżeli film, fotografia, 
nagranie lub informacja zapisana na innym 
nośniku może stanowić dowód lub przyczynić 
się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej 
przedmiotem kontroli.

Kontrolowany ma również obowiązek przed-
stawić na żądanie kontrolującego tłumaczenie 
na język polski sporządzonej w języku obcym 
dokumentacji dotyczącej spraw będących 
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przedmiotem kontroli. Czynności te kontrolo-
wany jest obowiązany wykonać nieodpłatnie.

W wyznaczonym terminie kontrolowany 
ma obowiązek:

 ● udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących 
przedmiotu kontroli,

 ● dostarczać kontrolującemu żądane doku-
menty oraz

 ● zapewnić kontrolującemu warunki do pra-
cy, w tym w miarę możliwości udostępnić 
samodzielne pomieszczenie i miejsce do 
przechowywania dokumentów.
Osoby upoważnione do reprezentowania 

kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, 
pracownicy oraz osoby współdziałające z kon-
trolowanym są także obowiązani udzielić 
wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, 
w zakresie wynikającym z wykonywanych 
czynności lub zadań.

KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 284 Ordynacji podatkowej
§ 1. Wszczęcie kontroli podatkowej, z za-
strzeżeniem § 4 i art. 284a § 1, następuje 
przez doręczenie kontrolowanemu lub 
osobie, o której mowa w art. 281a, upo-
ważnienia do jej przeprowadzenia oraz 
okazanie legitymacji służbowej. Kontrolo-
wany jest obowiązany wskazać osobę, 
która będzie go reprezentowała w trakcie 
kontroli, w czasie jego nieobecności, jeżeli 
nie wskazał tej osoby w trybie art. 281a.
§ 2. Jeżeli kontrolowanym jest osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej, upo-  

  ważnienie doręcza się oraz okazuje 
legitymację służbową członkowi za-
rządu, wspólnikowi, innej osobie upo-
ważnionej do reprezentowania kontro-
lowanego lub prowadzenia jego spraw 
albo osobie wyznaczonej w trybie 
art. 281a.

§ 3. W razie nieobecności kontrolowane-
go lub osób, o których mowa w § 2 albo 
w art. 281a, kontrolujący wzywa kontro-
lowanego lub osobę wskazaną w trybie 
art. 281a do stawienia się w miejscu, 
w którym można prowadzić czynności 
kontrolne następnego dnia po upływie 
7 dni od dnia doręczenia wezwania.
§ 4. W przypadku niestawienia się kon-
trolowanego lub osoby, o której mowa 
w art. 281a, w terminie, o którym mowa 
w § 3, wszczęcie kontroli następuje 
w dniu upływu tego terminu. Upoważ-
nienie do kontroli doręcza się kontrolo-
wanemu lub osobie, o której mowa 
w art. 281a, gdy stawi się w miejscu pro-
wadzenia kontroli.
§ 5. W przypadku gdy poprzez nieobec-
ność kontrolowanego, osoby, o której 
mowa w art. 281a lub w art. 284 § 1 
zdanie drugie i § 2, nie jest możliwe 
prowadzenie czynności kontrolnych, 
a w szczególności nie jest zapewniony 
dostęp do dokumentów związanych 
z przedmiotem kontroli, kontrolę za-
wiesza się do czasu umożliwienia prze-
prowadzenia tych czynności.
§ 5a. Przepisu § 5 nie stosuje się do kon-
trolowanego przedsiębiorcy.
§ 6. Do czasu trwania kontroli nie wli-
cza się okresu zawieszenia, o którym 
mowa w § 5.

Jakie prawa i obowiązki 
ma płatnik składek 
podczas kontroli ZUS
Obowiązujące przepisy nie wskazują, jak 
często ZUS powinien kontrolować płatni-
ków. W praktyce częstotliwość kontroli 
jest wyznaczana wymaganiami skutecz-
nego dochodzenia należności z tytułu 
składek. Swoboda organów w zakresie 
czasu trwania, częstotliwości i sposobu 

przeprowadzania postępowania kontrol-
nego jest jednak znacznie ograniczona.

Rutynowej, okresowej kontroli ZUS przed-
siębiorca może się spodziewać mniej więcej 
raz na 3–4 lata. W uzasadnionych przypad-
kach (np. naruszania przepisów przez płatnika 
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czy zgłaszania skarg przez osoby ubezpieczo-
ne) kontrola ZUS może być przeprowadzana 
z większą częstotliwością. Obecnie, ze wzglę-
du na stosunkowo krótki, bo 5-letni okres 
przedawnienia należności składkowych, kon-
trole ZUS uległy nasileniu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przedsiębiorca to każda osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną – wy-
konująca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje 
się także wspólników spółki cywilnej w za-
kresie wykonywanej przez nich działalno-
ści gospodarczej.

Kontrola przedsiębiorstwa
Szczególne ograniczenia w zakresie długo-

ści trwania kontroli oraz trybu jej przeprowa-
dzania nakłada na ZUS ustawa z 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.; 
dalej: sdg). Zasady wskazane w tej ustawie 
ZUS jest zobowiązany respektować w odnie-
sieniu do płatników składek będących przed-
siębiorcami (przedsiębiorstwami) w rozu-
mieniu przepisów o sdg.

■ ZAPAMIĘTAJ
W odniesieniu do płatników składek będą-
cych przedsiębiorcami (przedsiębiorstwa-
mi) ZUS jest zobowiązany przestrzegać nie 
tylko zasad kontroli wskazanych w usta-
wie o systemie ubezpieczeń społecznych, 
ale również szczegółowych ograniczeń, 
które na organy kontroli nakłada ustawa 
o swobodzie działalności gospodarczej.

Warto, aby firma, w której ZUS zapowie-
dział kontrolę, miała tego świadomość. O ile 
bowiem ustawa systemowa wskazuje w prze-
ważającej mierze uprawnienia ZUS oraz obo-
wiązki płatnika w toku kontroli, o tyle ustawa 
o sdg zawiera liczne i istotne ograniczenia, do 
których ZUS musi się zastosować, aby postę-
powanie kontrolne było prowadzone w spo-
sób zgodny z przepisami.

Nie każdy płatnik składek będący przedsię-
biorcą podlega kontroli ZUS. U osób, które 
prowadzą działalność jednoosobowo i odpro-
wadzają składki tylko na własne ubezpiecze-
nia, ZUS zasadniczo nie wszczyna postępowań 
kontrolnych. Nadzór nad prawidłowym reali-
zowaniem obowiązku składkowego przez tych 

płatników jest sprawowany na bieżąco, przez 
pracownika ZUS odpowiedzialnego za prowa-
dzenie konta płatnika. Prawidłowość w zakre-
sie rozliczeń składkowych osób opłacających 
składki wyłącznie za siebie jest również wery-
fikowana, np. przy wystawianiu zaświadcze-
nia o niezaleganiu czy rozpatrywaniu wniosku 
o wypłatę świadczeń. W uzasadnionych przy-
padkach kontrola ZUS może zostać wszczęta 
również u takiego płatnika składek (§ 2 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu prze-
prowadzania kontroli płatników składek 
– Dz.U. nr 164, poz. 1165).

■ ZAPAMIĘTAJ
U płatnika składek – osoby fizycznej opła-
cającej składki tylko na własne ubezpiecze-
nia ZUS zasadniczo nie wszczyna kontroli, 
poza uzasadnionymi przypadkami.

Zawiadomienie o zamiarze 
wszczęcia kontroli ZUS

ZUS ma obowiązek powiadomić przedsię-
biorcę o zamiarze wszczęcia u niego postępo-
wania kontrolnego. Doręczenie zawiadomie-
nia o zamiarze wszczęcia kontroli następuje:

 ● pocztą – za zwrotnym poświadczeniem od-
bioru,

 ● osobiście – przez inspektora kontroli ZUS.
Od momentu skutecznego dostarczenia za-

wiadomienia o planowanej kontroli do mo-
mentu wszczęcia postępowania nie może mi-
nąć mniej niż 7 dni i nie więcej niż 30 dni. 
Przekroczenie 30-dniowego terminu na 
wszczęcie czynności kontrolnych wymaga po-
nownego zawiadomienia.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. 23 sierpnia 2013 r. otrzy-
mała pocztą zawiadomienie o planowa-
nej kontroli ZUS, która miała się rozpo-
cząć 2 września 2013 r. Prezes zarządu, 
upoważniony do reprezentowania spół-
ki, przebywał w tym czasie za granicą 
i nie mógł przyjechać do Polski w ter-
minie wskazanym przez ZUS. Powia do-
miony przez swoich pracowników, 
skontaktował się jednak telefonicznie 
z inspektorem prowadzącym postępowa-
nie, poinformował o przyczynach swojej 
nieobecności w spółce i uzgodnił 

przedawnienie

wypłata 
świadczeń
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nowy termin rozpoczęcia kontroli na 
16  września 2013 r. Ponieważ od daty 
doręczenia pierwszego zawiadomienia 
o zamiarze wszczęcia kontroli do dnia 
uzgodnionego jej rozpoczęcia minie wię-
cej niż 30 dni, ZUS będzie miał obowiązek 
ponownie zawiadomić przedsiębiorcę 
o zamiarze jej przeprowadzenia. Nie ma 
znaczenia fakt, że termin rozpoczęcia 

postępowania został wstępnie ustalony 
między inspektorem kontroli a prezesem 
zarządu kontrolowanej spółki.

Jeżeli kontrola rozpocznie się przed upły-
wem 7 dni od doręczenia płatnikowi zawiado-
mienia lub po upływie 30 dni od doręczenia 
zawiadomienia, przedsiębiorcy przysługuje 
sprzeciw na niezgodne z przepisami prowa-
dzenie postępowania kontrolnego. Warunek 

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli ZUS

Warszawa,16 lipca 2013 r.
Wydział Kontroli Płatników Składek 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
xxx Oddział w Warszawie

Anabela Sp. z o.o.
ul. Wysoka 15
02–798 Warszawa
NIP 527 456 12 23
REGON 02115698744

ZNAK: DI-440000/896/2013

Działając na mocy art. 68 ust. 1 pkt 6, art. 86 ust. 2 i art. 92a ustawy z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) 
w związku z art. 79 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli w za-
kresie:
1)   zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;
2)  prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych skła-

dek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład;
3)  ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świad-

czeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;
4)  prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i ren-

towe;
5)  wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych.
W celu sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych, proszę o kontakt telefoniczny 
z inspektorem kontroli ZUS, p. Anetą Siejką, pod nr. 526 026 025 w godzinach 8.00–15.00, 
w celu ustalenia terminu kontroli. 
Jednocześnie informuję, że kontrolowany jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby 
upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nie-
obecności (art. 80 ust. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 
Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

Andrzej Kopaliński 
kierujący Wydziałem Kontroli 
Płatników Składek 
xxx O/ZUS w Warszawie

Zawiadomienie doręczono w dniu:  .................................................................................
Imię i nazwisko osoby, której doręczono zawiadomienie:  ................................................
Potwierdzenie odbioru zawiadomienia:  ..........................................................................

sprzeciw
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oczekiwania 7 dni od dnia zawiadomienia 
płatnika do rozpoczęcia kontroli nie jest jed-
nak bezwzględny. Jeżeli przedsiębiorca z ja-
kichś przyczyn wolałby, aby kontrola rozpo-
częła się jak najszybciej, to może być ona 
rozpoczęta przed upływem 7 dni. Jest to jed-
nak możliwe tylko na pisemny wniosek płatni-
ka oraz za zgodą inspektora kontroli prowa-
dzącego postępowanie.

PRZYKŁAD

Andrzej B., prowadzący średniej wielko-
ści przedsiębiorstwo rodzinne, 22 sierp-
nia 2013 r. otrzymał zawiadomienie 
z ZUS o zamiarze wszczęcia kontroli. 
Datę rozpoczęcia kontroli wyznaczono 
na 2 września. Z przyczyn od siebie nie-
zależnych Andrzej B. po 10 września nie 
będzie mógł brać udziału w postępowa-
niu, dlatego chciałby, aby kontrola roz-
poczęła się jak najszybciej i aby podczas 
kontroli jak najdłużej mógł być obecny 
w swojej firmie. Andrzej B. skontaktował 
się telefonicznie z inspektorem kontroli 
i poprosił o możliwość rozpoczęcia po-
stępowania od 26 sierpnia. Przepisy po-
zwalają na wszczęcie kontroli w tym ter-
minie, jeżeli płatnik wystąpi do organu 
kontroli z pisemnym wnioskiem w tym 
zakresie.

 
Na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) 

ZUS informuje, że zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przy-
padku, gdy:

 ● płatnik składek nie przebywa w miejscu za-
mieszkania lub zameldowania będącego 
siedzibą firmy lub miejscem prowadzenia 
działalności,

 ● doręczanie pism na podane adresy było 
bezskuteczne lub utrudnione.

Limity dotyczące 
czasu kontroli

Ograniczenia czasu trwania kontroli mają 
chronić przedsiębiorców przed dezorganiza-
cją, do której mogą doprowadzić nasilone, 
długotrwałe, częste kontrole poszczególnych 
organów. Prowadząc postępowanie w przed-
siębiorstwie ZUS musi przestrzegać limitów 
czasowych trwania kontroli. Ograniczenia te 
są dostosowane do poszczególnych grup 
przedsiębiorstw.

Długość kontroli przeprowadzanej przez 
ZUS u przedsiębiorcy nie może przekroczyć 
w danym roku kalendarzowym limitów wska-
zanych w przepisach ustawy o sdg.

Planowany termin zakończenia kontroli po-
winien zostać wskazany najpóźniej w dniu 
wszczęcia postępowania i przekazania płatni-
kowi upoważnienia do przeprowadzenia kon-
troli (art. 89 ust. 1a pkt 6 ustawy z 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, 
poz. 1585 z późn. zm.; dalej ustawa systemo-
wa). Przedłużenie czasu trwania kontroli 
poza termin wskazany w upoważnieniu jest 
możliwe tylko z przyczyn niezależnych od 
ZUS i zawsze wymaga uzasadnienia na pi-
śmie. Uzasadnienie jest doręczane przedsię-
biorcy i wpisywane do książki kontroli przed 
podjęciem dalszych czynności kontrolnych. 
Nawet w przypadku uzasadnionego przedłu-
żenia postępowania łączny czas kontroli nie 
może przekroczyć granicznych terminów 
wskazanych w ustawie o sdg.

PRZYKŁAD

ZUS przeprowadza kontrolę w spółce 
Delta S.A. (płatnik zaliczający się do 
„pozostałych przedsiębiorców” w rozu-
mieniu ustawy o sdg). Jest to pierwsza 
kontrola ZUS u tego płatnika w 2013 r. 
Planowany termin zakończenia kontroli 
przewidziano na 24 września 2013 r. 
W toku kontroli okazało się, że dostęp 
do części dokumentacji kadrowej jest 
utrudniony (spółka restrukturyzowała 
się, przejmowała inny podmiot, zmie-
niała siedzibę i część dokumentów nie 
została jeszcze przejęta od przejmowa-
nej firmy, a część pozostaje w poprzed-
niej siedzibie płatnika). W tej sytuacji 
ZUS może przedłużyć kontrolę poza ter-
min wskazany w upoważnieniu do prze-
prowadzenia kontroli, ale na podstawie 
pisemnego uzasadnienia. Łączny czas 
trwania kontroli nie może jednak prze-
kroczyć 48 dni, które dla tej grupy 
przedsiębiorstw przewiduje ustawa 
o sdg.

Długość kontroli należy liczyć od dnia dorę-
czenia płatnikowi upoważnienia i wpisu do 
książki kontroli do dnia doręczenia płatniko-
wi protokołu kontroli (lub nadania go pocz-
tą). Wliczanie do czasu trwania kontroli tylko 
czasu „efektywnego” prowadzenia postępo-

wniosek 
płatnika

czas 
kontroli
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wania, z pominięciem dni, kiedy inspektor 
nie prowadził czynności w przedsiębiorstwie, 
jest niezgodne z przepisami.

PRZYKŁAD

ZUS kontroluje Alfa Sp. z o.o. Tego płat-
nika obowiązuje 18-dniowy limit czasu 
trwania kontroli. Kontrola została 
wszczęta 26 sierpnia 2013 r. (a zatem 
18 dni roboczych na przeprowadzenie 
postępowania upłynie 18 września 
2013 r.). Inspektor ZUS przebywał 
w kontrolowanej firmie w następują-
cych okresach:

● od 26 do 30 sierpnia (5 dni),
● od 2 do 6 września (5 dni),
● od 12 do 13 września (2 dni),
● od 16 do 17 września (2 dni).
Kontrolujący 18 września 2013 r. po-
nownie pojawił się w spółce w celu kon-
tynuowania kontroli. Płatnik nie wyra-
ził na to zgody i wniósł sprzeciw na 
niezgodne z przepisami prowadzenie 
postępowania kontrolnego. ZUS, jako 
organ kontroli, wykorzystał już w tej fir-
mie 18 dni roboczych przysługujących 
na zakończenie postępowania. Inspek-
tor ZUS utrzymywał jednak, że efektyw-
ny czas przeprowadzanej kontroli to nie 
18, ale dopiero 14 dni roboczych. Było

Tabela 2. Limity czasowe trwania kontroli

Płatnik składek Charakterystyka płatnika w przepisach o sdg Maksymalny czas 
trwania kontroli

1 2 3
Mikroprzedsiębiorca ●  zatrudnienie – średniorocznie mniej niż 

10 pracowników (w przeliczeniu na pełne 
etaty),

●  obroty – roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji fi-
nansowych nie przekracza (w złotych) 
równowartości 2 mln euro lub sumy akty-
wów jego bilansu sporządzonego na ko-
niec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 mln euro

12 dni roboczych 

Mały przedsiębiorca ●  zatrudnienie – średniorocznie mniej niż 
50 pracowników (w przeliczeniu na pełne 
etaty),

●  obroty – roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji fi-
nansowych nie przekracza (w złotych) 
równowartości 10 mln euro lub sumy ak-
tywów jego bilansu sporządzonego na ko-
niec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 10 mln euro

18 dni roboczych

Średni przedsiębiorca ●  zatrudnienie – średniorocznie mniej niż 
250 pracowników (w przeliczeniu na peł-
ne etaty),

●  obroty – roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji fi-
nansowych nie przekracza (w złotych) 
równowartości 50 mln euro lub sumy ak-
tywów jego bilansu sporządzonego na ko-
niec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 43 mln euro

24 dni robocze

Pozostali przedsiębiorcy Pozostałe przedsiębiorstwa, niezaliczające 
się do żadnej z powyższych grup

48 dni roboczych
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to jednak błędne stanowisko. Czas trwa-
nia kontroli liczy się od daty doręczenia 
upoważnienia i wpisu w książce kontro-
li do doręczenia protokołu kontroli. 
Z tego okresu nie wyłącza się dni, w któ-
rych kontrolujący nie prowadził czyn-
ności w przedsiębiorstwie. Inspektor 
kontroli powinien zaprzestać prowa-
dzenia czynności natychmiast po otrzy-
maniu informacji, że kontrolowany 
płatnik złożył sprzeciw. Jeżeli ZUS uzna 
sprzeciw, kontrola nie będzie mogła być 
w tym roku wznowiona. Nie będzie też 
możliwe przeprowadzenie ponownego 
postępowania kontrolnego, bo ZUS wy-
korzystał wszystkie przysługujące na 
dany rok dni, w czasie których mógł 
kontrolować tego płatnika.

W danym roku kalendarzowym ZUS może 
wszcząć ponowną kontrolę w tym samym za-
kresie tylko w przypadku stwierdzenia 
w trakcie poprzedniego postępowania rażą-
cych nieprawidłowości. Łączny czas takiej 
„dodatkowej” kontroli nie może przekroczyć 
7 dni (w tym przypadku ustawa nie wskazuje, 
że chodzi o dni robocze). Tego czasu nie wli-
cza się do liczby dni kontroli, które zostały 
wyznaczone dla poszczególnych grup przed-
siębiorców.

Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się 
w przypadkach wymienionych w ustawie 
o sdg. Z okoliczności wymienionych w art. 83 
ust. 2 tej ustawy, w odniesieniu do kontroli 
ZUS może mieć zastosowanie w zasadzie tyl-
ko kontrola niezbędna dla przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, 
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego 
albo zabezpieczenia dowodów jego popełnie-
nia.

■ ZAPAMIĘTAJ
ZUS nie może rozpocząć kontroli w przed-
siębiorstwie w czasie trwania kontroli in-
nego organu, nawet jeżeli wyraża na to 
zgodę kontrolowany podmiot.

Zakaz jednoczesnego 
prowadzenia dwóch kontroli

ZUS nie może wszcząć kontroli, jeżeli w fir-
mie jest prowadzona kontrola przez inny or-
gan. Zakaz ten jest bezwzględny i nie może 
zostać pominięty nawet na wniosek kontrolo-
wanego przedsiębiorcy.

PRZYKŁAD

Płatnikowi składek – spółce akcyjnej 
9 sierpnia 2013 r. doręczono zawiado-
mienie o zamiarze wszczęcia kontroli 
przez ZUS. Jako termin rozpoczęcia 
kontroli wskazano 19 sierpnia 2013 r. 
Tego dnia inspektor kontroli ZUS poja-
wił się w firmie z zamiarem przekazania 
płatnikowi upoważnienia do przepro-
wadzenia kontroli i wszczęcia postępo-
wania. W trakcie pierwszej rozmowy 
z płatnikiem okazało się, że w firmie 
jest przeprowadzana kontrola innego 
organu (PIP), o czym płatnik wcześniej 
nie powiadomił kontrolującego z ZUS. 
Prezes zarządu oświadczył jednak, że 
zgadza się na jednoczesne wszczęcie 
kontroli ZUS. Do reprezentowania spół-
ki w toku kontroli została wyznaczona 
pracownica księgowości, która może za-
jąć się również drugą kontrolą i udostęp-
nić wszystkie niezbędne dokumenty. 
Mimo oświadczenia płatnika, ZUS nie 
może wszcząć kontroli, która toczyłaby 
się równolegle z postępowaniem innego 
organu. Inspektor powinien odstąpić od 
wszelkich czynności i wyznaczyć inny 
termin na rozpoczęcie postępowania.

■ ZAPAMIĘTAJ
Każdy organ kontroli rozpoczynający po-
stępowanie w przedsiębiorstwie ma obo-
wiązek wpisać się do książki kontroli.

Do ustalenia, czy w firmie nie toczy się rów-
nolegle kontrola innego organu, służy książ-
ka kontroli, którą każdy przedsiębiorca ma 
obowiązek prowadzić i przechowywać w swo-
jej siedzibie, razem z upoważnieniami oraz 
protokołami kontroli. Książka kontroli może 
być prowadzona w formie papierowej lub 
elektronicznej. Jeżeli jest ona prowadzona 
w formie elektronicznej, przedsiębiorca po-
winien na bieżąco dokonywać w niej wpisów 
oraz aktualizacji danych. Na żądanie organu 
kontroli ma obowiązek udostępnić jej wy-
druk, poświadczony przez siebie za zgodność 
z oryginałem. Każdy organ kontroli rozpoczy-
nający postępowanie w danej firmie ma obo-
wiązek wpisać się do książki kontroli.

Prowadzenie książki kontroli nie powinno 
być traktowane jak kolejny zbędny obowią-
zek. Jest ona bowiem ważnym narzędziem 
ochrony interesów przedsiębiorcy, uniemożli-
wiającym prowadzenie w jego firmie jedno-

rok 
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cześnie kilku postępowań kontrolnych, które 
mogą skutecznie zdezorganizować pracę 
przedsiębiorstwa.

Wyjątkiem od zasady nieprowadzenia rów-
nolegle dwóch (lub więcej) kontroli jest postę-
powanie podejmowane w przedsiębiorstwie, 
którego działalność obejmuje więcej niż jeden 
zakład lub inną wyodrębnioną część (przed-
stawicielstwo, delegaturę, oddział itp.). Zakaz 
prowadzenia jednocześnie dwóch lub więcej 
kontroli odnosi się wtedy do wydzielonej 
częś ci przedsiębiorstwa.

Zakazu równoległego prowadzenia dwóch 
(lub więcej) postępowań kontrolnych nie 
stosuje się w przypadkach wymienionych 
w ustawie o sdg. Z okoliczności wymienio-
nych w art. 82 ust. 1 tej ustawy, w odniesie-
niu do kontroli ZUS, ewentualne zastosowa-
nie może mieć sytuacja, gdy kontrola jest 
niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdzia-
łania popełnieniu przestępstwa skarbowego 
lub wykroczenia skarbowego lub zabezpie-
czenia dowodów jego popełnienia. Obecnie 
przeprowadzanie kontroli ZUS równolegle 

z innym organem, na podstawie art. 83 
ust. 2 ustawy sdg, jest w zasadzie incyden-
talne. Zasadą przyjętą przez ZUS jest niemal 
bezwzględne respektowanie zakazu równo-
ległej kontroli.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przedsiębiorstwo prowadzące działalność 
w więcej niż jednej, wyodrębnionej części, 
może być jednocześnie kontrolowane 
przez dwie instytucje.

Zakres kontroli ZUS
Zakres kontroli ZUS jest wskazany w art. 86 

ust. 2 ustawy systemowej. Inspektor kontroli 
ZUS prowadzący postępowanie ma prawo ba-
dać, czy płatnik składek:

 ● w odpowiednich terminach zgłosił do ubez-
pieczeń społecznych i ubezpieczenia zdro-
wotnego wszystkie osoby, które powinien,

 ● obliczył od prawidłowych podstaw wymia-
ru i w prawidłowych wysokościach wszyst-
kie należne składki oraz je zadeklarował,

Tabela 3. Rodzaje postępowania kontrolnego

Rodzaje kontroli przeprowadzanych przez ZUS
Okresowe (planowe) ●  najczęstszy tryb prowadzenia postępowania,

●  rutynowe kontrole przeprowadzane planowo u wszystkich płatni-
ków składek,

●  obejmują stosunkowo najszerszy zakres czynności (inspektor ZUS 
zweryfikuje w zasadzie wszystkie aspekty rozliczeń płatnika zarów-
no dotyczące składek, jak i ustalania wysokości świadczeń oraz do-
kumentowania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych)

Doraźne ●  wszczynane doraźnie, najczęściej na podstawie skargi osoby ubez-
pieczonej, stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS, uzasadnione-
go podejrzenia o działania niezgodne z prawem lub mające na celu 
obejście przepisów prawa,

●  kontrole o stosunkowo wąskim zakresie przedmiotowym – dotyczą 
najczęściej wyjaśnienia dokładnie tej okoliczności, która stała się 
przyczyną kontroli,

●  sprawa wskazana w zakresie kontroli będzie badana bardzo wnikli-
wie, kontrolujący będzie gromadził wszelkie dowody z nią związa-
ne, przeanalizuje dokumentację, przesłucha płatnika, może również 
przeprowadzić dowód z zeznań świadków

Problemowe ●  kontrola w celu zbadania jednego, konkretnego aspektu rozliczeń 
płatnika (np. zbadanie wszystkich zawieranych umów zlecenia, pra-
widłowość rozliczania składek na konkretny fundusz, prawidłowość 
ustalania podstawy wymiaru świadczeń itp.),

●  wszczynana z reguły w sytuacji, gdy w wyniku analizy konta płatnika 
zostają stwierdzone powtarzające się błędy w danym obszarze, gdy 
z posiadanych przez ZUS informacji wynika, że płatnik stosuje praktyki 
bezprawne lub mające na celu obejście prawa, a także gdy w przepisach 
zaszły znaczące zmiany mające wpływ na rozliczenia płatników z ZUS

przestępstwo 
skarbowe

zakaz 
równoległej 
kontroli
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 ● prawidłowo obliczył wysokość świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych i udokumento-
wał do nich prawo, wypłacił te świadczenia 
i prawidłowo rozliczył je w ciężar składek,

 ● terminowo i bez błędów opracował wnioski 
o emerytury i renty,

 ● rzetelnie wystawił zaświadczenia i zgłosił 
dane do celów ubezpieczeniowych.
Oprócz tego inspektorzy kontroli ZUS mają 

prawo dokonywania oględzin i spisu składni-
ków majątku płatników, którzy zalegają z re-
alizacją swoich zobowiązań finansowych na 
rzecz ZUS.

Zakres kontroli powinien zostać szczegóło-
wo wskazany w upoważnieniu do przeprowa-
dzenia kontroli, przekazywanym płatnikowi 
w dniu wszczęcia postępowania. Warto do-
kładnie zapoznać się z tym upoważnieniem, 
ponieważ inspektorowi kontroli nie wolno 
wykraczać poza zakres w nim wskazany.

Postępowania kontrolne są przez ZUS robo-
czo dzielone na trzy rodzaje – w zależności od 
tego, z jakiej przyczyny zostało wszczęte po-
stępowanie oraz jaki zakres rozliczeń będzie 
w związku z tym badany.

■ ZAPAMIĘTAJ
Inspektor ZUS ma prawo przeprowadza-

nia kontroli wyłącznie w zakresie wskaza-
nym w upoważnieniu do przeprowadzenia 
kontroli.

Doręczenie upoważnienia 
i wszczęcie postępowania

Do przeprowadzania kontroli płatników 
składek upoważnieni są wyłącznie inspekto-
rzy kontroli ZUS. W razie stwierdzenia oko-
liczności, które mogą mieć wpływ na bez-
stronność w postępowaniu osoby prowadzącej 
postępowanie, powinna ona zostać wyłą-
czona z jego prowadzenia. Obowiązek za-
chowania tajemnicy trwa również po ustaniu 
zatrudnienia na stanowisku inspektora kon-
troli ZUS.

Przepisy pozwalają również na uczestnic-
two w czynnościach kontrolnych osobie, któ-
ra nie jest jeszcze inspektorem kontroli ZUS 
(są to najczęściej kandydaci na inspektorów 
kontroli, odbywający przeszkolenie do wyko-
nywania tej funkcji po złożeniu egzaminu). 
Uczestnictwo takiej osoby w kontroli wymaga 
dla niej odrębnego, imiennego upoważnienia 
(§ 6 rozporządzenia w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu przeprowadzania kontroli 
płatników składek). Kontrolujący, oprócz 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, 

ma obowiązek okazać kontrolowanemu płat-
nikowi legitymację służbową.

Datą wszczęcia kontroli jest dzień dorę-
czenia kontrolowanemu płatnikowi składek 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 
Upoważnienie powinno zawierać:

 ● wskazanie podstawy prawnej do przepro-
wadzenia kontroli,

 ● oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS, 
która prowadzi postępowanie,

 ● datę i miejsce wystawienia upoważnienia,
 ● imię i nazwisko inspektora kontroli ZUS 

oraz numer jego legitymacji służbowej,
 ● oznaczenie kontrolowanego płatnika skła-

dek (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres 
siedziby, NIP, REGON),

 ● wskazanie daty rozpoczęcia kontroli oraz 
przewidywanego terminu jej zakończenia,

 ● zakres przedmiotowy kontroli,
 ● podpis osoby udzielającej upoważnienia 

wraz z podaniem zajmowanego stanowi-
ska lub funkcji,

 ● pouczenie o prawach i obowiązkach kon-
trolowanego płatnika składek.
Dokument, który nie zawiera wskazanych 

informacji, nie jest podstawą do wszczęcia 
kontroli w przedsiębiorstwie.

Płatnik może upoważnić dowolną osobę 
do reprezentowania go podczas kontroli 
(np. kadrową, księgową, innego pracowni-
ka, członka zarządu itp.). Osoba upoważnio-
na przez płatnika do reprezentowania go 
w trakcie czynności kontrolnych musi posia-
dać pisemne upoważnienie, które powinno 
zawierać sformułowanie, że „osoba upoważ-
niona reprezentuje płatnika składek podczas 
kontroli prowadzonej przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych”. Takie jest zarówno ofi-
cjalne stanowisko ZUS, jak i przyjęta prakty-
ka. ZUS nie uznaje w takich okolicznościach 
pełnomocnictwa ogólnego.

■ ZAPAMIĘTAJ
ZUS nie uznaje ogólnego pełnomocnictwa 
upoważniającego daną osobę do repre-
zentowania spółki (przedsiębiorcy); w ta-
kim przypadku niezbędne jest imienne 
upoważnienie do reprezentowania płatni-
ka w czasie kontroli ZUS.

PRZYKŁAD

Do reprezentowania Clarix Spółki 
z o.o. jest upoważniony (zgodnie z KRS) 
prezes jej zarządu łącznie z proku-

emerytura

osoba 
upoważniona
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rentem. ZUS rozpoczął kontrolę u tego 
płatnika 3 września 2013 r. Upoważ-
nienie do przeprowadzenia kontroli 
zostało dostarczone prezesowi i pro-
kurentowi, którzy potwierdzili jego 
otrzymanie, a także zapoznanie się 
z zakresem kontroli i prawami kontro-
lowanego płatnika. Następnie obydwaj 
poinformowali, że do reprezentowania 
spółki w toku kontroli ZUS, na mocy 
posiadanego aktualnego pełnomocnic-
twa, upoważ niona jest główna księgo-
wa spółki. Pełnomocnictwo ogólne wy-
stawione księgowej obejmuje m.in. 
reprezentowanie spółki we wszystkich 
sprawach prowadzonych przez upo-
ważnione do tego organy. Inspektor 
ZUS poinformował płatnika, że takie 
pełnomocnictwo jest niewystarczają-
ce. Konieczne było sporządzenie od-
rębnego upoważnienia, w którym 
spółka imiennie upoważniła księgową 
do reprezentowania płatnika w czasie 
kontroli ZUS wszczętej 3 września 
2013 r. Upoważnienie to musiało zo-
stać podpisane zarówno przez prezesa 
zarządu, jak i prokurenta, ze względu 
na określoną w KRS łączną reprezen-
tację spółki.

Miejsce 
przeprowadzenia kontroli

Czynności kontrolne ZUS prowadzone są 
w siedzibie płatnika składek oraz w miej-
scach prowadzenia przez niego działalności 
(art. 90 ust. 1 ustawy systemowej). Kontro-
lujący ma prawo wstępu oraz poruszania się 
po terenie siedziby kontrolowanego płatnika 
lub miejscu prowadzenia przez niego dzia-
łalności, bez potrzeby uzyskiwania i okazy-
wania przepustki. Nie podlega również rewi-
zji osobistej, nawet jeżeli jest przewidziana 
w wewnętrznym regulaminie kontrolowane-
go przedsiębiorstwa. Musi za to stosować się 
do obowiązujących na terenie kontrolowa-
nego zakładu zasad bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Kontrola ZUS może być przeprowadzana 
w siedzibie przedsiębiorstwa, miejscu 
prowadzenia działalności, w siedzibie fir-
my usługowej prowadzącej rozliczenia 
płatnika, a także – na podstawie pisemnej 
zgody – w oddziale terenowym ZUS.

Możliwe jest również postępowanie 
w miejscach prowadzenia działalności przez 
osoby trzecie, w związku z powierzeniem 
tym osobom niektórych czynności na pod-
stawie odrębnych umów. Chodzi o dosyć 
częstą sytuację, kiedy rozliczenia płacowe są 
zlecane zewnętrznej firmie. W takiej sytuacji 
dokumentacja płacowo-księgowa znajduje 
się nie u płatnika, ale np. w biurze rachunko-
wym, które prowadzi jego rozliczenia. ZUS 
może wówczas prowadzić czynności kontrol-
ne w siedzibie biura rachunkowego albo in-
nej firmy, usługowo prowadzącej rozliczenia 
przedsiębiorstwa. Za zgodą płatnika kontro-
la może zostać przeprowadzona w siedzibie 
ZUS, jeżeli może to usprawnić kontrolę. 
Zgodę na czynności kontrolne w siedzibie 
ZUS płatnik składek wyraża na piśmie.

Bez zgody płatnika inspektor kontroli 
może przenieść postępowanie do ZUS w sy-
tuacji, gdy wyznaczone przez płatnika skła-
dek pomieszczenie:

 ● nie spełnia warunków technicznych (na 
przykład brak miejsca do pisania, siedze-
nia, niska temperatura, brak zabezpiecze-
nia przed hałasem, pomieszczenie stwa-
rza zagrożenie dla życia lub zdrowia);

 ● nie posiada zabezpieczenia przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem oraz dostępem 
do dokumentacji przez osoby nieupraw-
nione (art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy syste-
mowej).
W takiej sytuacji płatnik ma obowiązek, na 

żądanie inspektora kontroli, wydać badaną 
dokumentację na czas niezbędny do prze-
prowadzenia postępowania – nie dłuższy 
jednak niż 3 tygodnie. Z wydania dokumen-
tów sporządza się protokół, w którym zosta-
ją one szczegółowo wyliczone, a protokół 
musi zostać podpisany przez inspektora kon-
troli i przez płatnika składek. ZUS zapewnia 
płatnikowi, na jego żądanie, dostęp do wy-
danych dokumentów.

Niektóre czynności kontrolne mogą zostać 
przeniesione do siedziby ZUS (również bez 
zgody płatnika) w sytuacji, gdy:

 ● zachodzi konieczność przesłuchania 
świadka, ubezpieczonego – byłego pra-
cownika płatnika składek,

 ● płatnik składek nie zgłosił zmiany adresu 
siedziby do ZUS, nie dokonał wykreślenia 
i zmiany adresu siedziby firmy w CEIDG 
lub KRS, a pod wskazanym adresem dzia-
łalność nie jest prowadzona.
Spis składników majątku płatnika przepro-

wadzany do celów dochodzenia zaległych 
należności prowadzi się w miejscach ich po-
łożenia lub przechowywania.

siedziba 
płatnika

biuro 
rachunkowe
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 Badanie dokumentacji 
i zabezpieczanie dowodów

Sprawdzając prawidłowość rozliczeń 
płatnika, ZUS porównuje dane w doku-
mentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej 
złożonej do ZUS z dokumentacją źródło-
wą, która odzwierciedla faktyczny stan zo-
bowiązań płatnika wobec ZUS. Badane są 
zatem:

 ● zbiorcze i szczegółowe listy płac,
 ● karty zasiłkowe,
 ● plan kont obowiązujący w firmie oraz 
wydruki z poszczególnych kont księgo-
wych.
Badając prawidłowość zgłoszeń do 

ubezpieczeń społecznych oraz ubezpie-
czenia zdrowotnego inspektor kontroli 
może zażądać umów zawieranych z za-
trudnionymi osobami oraz innych doku-
mentów przechowywanych w ich aktach 
osobowych. Wszystkie te dokumenty płat-
nik składek ma obowiązek udostępnić. Je-
żeli dokumentacja finansowo-księgowa 
lub osobowa jest sporządzona w obcym 
języku, płatnik musi przedstawić kontro-
lującemu jej tłumaczenie na język polski. 
Kontrolujący ma prawo sporządzić kopie 
dokumentacji źródłowej. Kopie dokumen-
tów, poświadczone za zgodność z orygi-
nałem, zostaną ponumerowane i włączo-
ne do akt kontroli. Płatnik ma obowiązek 
zapewnić warunki do prawidłowego za-
bezpieczenia dowodów, udostępnić nie-
zbędne urządzenia, sporządzić i wydać 
kontrolującemu kopie dokumentów zwią-
zanych z zakresem kontroli – jeżeli in-
spektor kontroli zażąda takich kopii. 
Wszystkie te czynności płatnik ma obo-
wiązek wykonać nieodpłatnie.

Przesłuchanie świadków 
i płatnika

Jeżeli po zbadaniu dokumentacji płatni-
ka pozostały jeszcze okoliczności niewyja-
śnione, a mające wpływ na wynik postępo-
wania kontrolnego, to do złożenia zeznań 
często zostają wezwani świadkowie. Gdy 
wymagają tego okoliczności i nie ma możli-
wości ustalenia stanu faktycznego w inny 
sposób, przesłuchany może zostać również 
sam płatnik – w charakterze strony postę-
powania, a także osoby ubezpieczone. 
Przesłuchanie płatnika i ubezpieczonych 
przeprowadza się tylko w sytuacji, gdy 
w braku lub po wyczerpaniu innych środ-

ków dowodowych pozostały niewyjaśnione 
okoliczności mające znaczenie dla postępo-
wania kontrolnego (art. 87 ust. 1 pkt 6 
ustawy systemowej).

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań 
w charakterze świadka. Ta ogólna zasada 
nie dotyczy jedynie:

 ● małżonka strony,
 ● wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony,
 ● powinowatych pierwszego stopnia,
 ● osób pozostających ze stroną w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Prawo odmowy zeznań trwa także po 

ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opie-
ki lub kurateli.

Osoba zeznająca jako świadek może od-
mówić odpowiedzi na niektóre pytania, 
gdy taka odpowiedź mogłaby narazić ją lub 
jej bliskich na odpowiedzialność karną, 
hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową 
albo spowodować naruszenie obowiązku 
zachowania prawnie chronionej tajemnicy 
zawodowej (art. 83 § 1 i 2 Kodeksu postę-
powania administracyjnego).

Świadkami nie mogą być:
 ● osoby niezdolne do spostrzegania lub 
komunikowania swych spostrzeżeń,

 ● osoby zobowiązane do zachowania w ta-
jemnicy informacji niejawnych na okolicz-
ności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały 
w trybie określonym obowiązującymi 
przepisami zwolnione z obowiązku zacho-
wania tej tajemnicy,

 ● duchowni co do faktów objętych tajem-
nicą spowiedzi.
Płatnik składek ma prawo czynnie uczestni-

czyć w postępowaniu kontrolnym na każdym 
jego etapie. Dlatego musi zostać zawiadomio-
ny o miejscu i terminie przeprowadzenia do-
wodu z zeznań świadków, tak aby mógł 
w nim uczestniczyć.

Zarówno świadkowie, jak i płatnik zezna-
ją pod rygorem odpowiedzialności karnej 
(art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny – Dz.U. nr 88, poz. 553 
z późn. zm.). O tym fakcie, a także o sank-
cjach za złożenie fałszywych zeznań oraz 
o możliwości odmowy zeznań w określo-
nych okolicznościach muszą zostać poin-
formowani przed rozpoczęciem składania 
zeznań.

■ ZAPAMIĘTAJ
Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo 
do uczestniczenia w przesłuchaniu świad-
ków przez inspektora ZUS i powinien zo-
stać powiadomiony o terminie i miejscu 
tego przesłuchania.

lista
 płac

tajemnica 
zawodowa



Kontrole w firmie

32 | www.pgp.infor.pl

PRZYKŁAD

ZUS zakwestionował tytuł do ubezpie-
czeń Katarzyny M., która krótko po okre-
sie świadczenia pracy rozpoczęła korzy-
stanie z długookresowego zwolnienia 
lekarskiego, a później z zasiłku macie-
rzyńskiego z bardzo wysoką podstawą 
wymiaru świadczeń. W firmie zatrudnia-
jącej Katarzynę M. została wszczęta kon-
trola ZUS. Inspektor zbadał najpierw 
akta osobowe Katarzyny M. oraz rozli-
czenia z ZUS i US dotyczące tej ubezpie-
czonej. Ponieważ w dokumentacji były 
braki, nie było możliwości, aby jedno-
znacznie stwierdzić, czy stosunek pracy, 
który uprawnił ubezpieczoną do świad-
czeń, faktycznie został zawarty. W tej sy-
tuacji inspektor kontroli ZUS wezwał do 
złożenia zeznań w charakterze świadka 
osoby, które były zatrudnione w firmie 
razem z Katarzyną M. Celem przesłucha-
nia było ustalenie, czy i na jakich warun-

kach Katarzyna M. świadczyła pracę na 
rzecz tej firmy, ponieważ sama doku-
mentacja nie pozwalała na jednoznacz-
ne rozstrzygnięcie tej kwestii.

Zakończenie 
postępowania kontrolnego

Postępowanie kontrolne, wszczęte w dniu 
dostarczenia płatnikowi upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli, kończy się doręcze-
niem mu (bądź wysłaniem drogą pocztową) 
protokołu kontroli. Protokół zawiera wszystkie 
ustalenia dokonane w toku kontroli. Płatnik 
nie ma możliwości odwołania się od ustaleń 
protokołu do wyższej instancji – może jedynie 
wnieść do niego zastrzeżenia. Jednak do za-
strzeżeń tych odniesie się wyłącznie inspektor 
przeprowadzający postępowanie.

Podważenie ustaleń kontroli może nastąpić 
dopiero po wydaniu przez ZUS decyzji, która 
kończy postępowanie przed organem rento-
wym i od której przysługuje płatnikowi odwo-
łanie do sądu.

PRZYKŁAD

W firmie Bud-Rem Sp. z o.o. zakończyła się kontrola ZUS. Płatnik nie zgadza się z ustale-
niami inspektora kontroli, które skutkują obowiązkiem opłacenia zaległych składek wraz 
z odsetkami. Aby skutecznie zakwestionować ustalenia kontroli, płatnik powinien:
Krok 1
Poczekać na dostarczenie mu protokołu kontroli, w którym będą wyszczególnione wszyst-
kie stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazane podstawy prawne, na podstawie któ-
rych ZUS dokonał przypisu składek.
Krok 2
Złożyć zastrzeżenia do protokołu kontroli w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Wzór pisma z zastrzeżeniami do protokołu pokontrolnego

 Gdańsk, 16 września 2013 r.
Bud-Rem Sp. z o.o.
ul. Spawalnicza 14
80–856 Gdańsk
NIP 456 123 78 98

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
Wydział Kontroli Płatników Składek
ul. Mickiewicza 15
81-987 Gdańsk

Wnoszę zastrzeżenia do ustaleń kontroli przeprowadzonej w firmie Bud-Rem 
Sp. z o.o. w dniach 12–26 sierpnia 2013 r., zawartych w protokole kontroli z 26 sierp-
nia 2013 r.

ustalenia 
kontroli
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Inspektor kontroli zarzucił spółce niesłuszne wyłączenie z podstawy wymiaru składek  
kwot opłaconych przez spółkę abonamentów medycznych dla pracowników. Wskutek 
ustaleń kontroli w protokole został wykazany przypis składek na kwotę 15 498,36 zł, 
zdaniem płatnika ustalony bezpodstawnie.
Wśród przychodów zwolnionych ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
zostały wymienione m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pra-
cy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające na 
uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, 
przedmiotów lub usług, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
Dokonując ustaleń w toku kontroli inspektor prowadzący postępowanie pominął fakt, 
że za abonamenty, przyznane naszym pracownikom na podstawie regulaminu wyna-
gradzania, ponoszą oni częściową odpłatność w wysokości 25 zł miesięcznie. Tym sa-
mym, jako świadczenia przyznane na podstawie ww. przepisu rozporządzenia, abona-
menty medyczne przyznawane w naszej firmie są w całości zwolnione ze składek. Na 
poparcie naszego stanowiska dysponujemy interpretacją indywidualną ZUS z 10 grud-
nia 2012 r., w którym ZUS potwierdził prawo do wyłączenia wartości abonamentów 
medycznych z podstawy wymiaru składek.
W związku z powyższym uznajemy ustalenia kontroli we wskazanym zakresie za nie-
prawidłowe.

 Andrzej Malinowski
 Prezes zarządu

Krok 3
Inspektor ZUS odniesie się pisemnie do zastrzeżeń wniesionych do protokołu kontroli. Je-
żeli uzna zastrzeżenia, protokół zostanie aneksowany i sprawa zakończy się na tym etapie.
Krok 4
Inspektor ZUS nie uznał zastrzeżeń płatnika. W tej sytuacji przedsiębiorca powinien wy-
stąpić do ZUS o wydanie decyzji. W decyzji ZUS ustali podstawy wymiaru składek zgod-
nie z protokołem kontroli oraz szczegółowo uzasadni swoje stanowisko. Jeżeli przedsię-
biorca nie wystąpi o wydanie decyzji, ale w terminie 30 dni od otrzymania protokołu 
kontroli nie skoryguje dokumentacji zgodnie z nim, ZUS wyda decyzję z urzędu.
Krok 5
Wniesienie odwołania do sądu od decyzji organu, za pośrednictwem oddziału ZUS, który 
wydał decyzję, w terminie 1 miesiąca od jej dostarczenia.

O zasadności stanowisk obu stron (przed-
siębiorcy i ZUS) rozstrzygnie sąd, uchylając 
sporną decyzję ZUS lub oddalając odwołanie 
płatnika.

Ostatnim obowiązkiem związanym z postę-
powaniem kontrolnym jest złożenie korekty 
dokumentacji zgodnie z ustaleniami kontroli 
oraz opłacenie zaległych składek wraz z od-

setkami – jeżeli w wyniku kontroli dokonano 
przypisu składek.

Płatnik składek jest zobowiązany dokonać 
korekty w złożonych do ZUS dokumentach 
w terminach:

 ● 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli,
 ● 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji 

ZUS.

Tabela 4. Prawa przedsiębiorcy na poszczególnych etapach postępowania kontrolnego ZUS

Etap Obowiązki przedsiębiorcy w toku postępo-
wania kontrolnego ZUS Podstawa prawna

1 2 3

Przygotowawczy otrzymanie zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli ZUS

art. 79 ust. 1 ustawy o sdg

sąd

decyzja ZUS
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1 2 3

rozpoczęcie kontroli w ściśle określonym 
czasie – nie wcześniej niż po 7 dniach i nie 
później niż po 30 dniach od daty doręcze-
nia zawiadomienia

art. 79 ust. 4 ustawy o sdg

wnioskowanie o rozpoczęcie kontroli wcze-
śniej niż po 7 dniach od zawiadomienia

art. 79 ust. 5 ustawy o sdg

zakaz podejmowania ponownej kontroli 
przez ten sam organ, w tym samym zakre-
sie, w danym roku kalendarzowym (z wy-
jątkiem stwierdzenia rażących nieprawi-
dłowości)

art. 83 ust. 4 ustawy o sdg

zakaz podejmowania kontroli w czasie, 
gdy w przedsiębiorstwie jest prowadzona 
kontrola innego organu

art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o sdg

Przeprowadzania 
czynności 
kontrol nych

otrzymanie upoważnienia do przeprowa-
dzenia kontroli z wyszczególnionym jej 
zakresem i planowanym terminem zakoń-
czenia

art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o sdg
art. 89 ust. 1 ustawy syste-
mowej

zapoznanie z prawami płatnika w toku 
kontroli ZUS

art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o sdg

okazanie płatnikowi legitymacji służbowej 
inspektora kontroli

art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o sdg
art. 89 ust. 1 ustawy syste-
mowej

prowadzenie kontroli w sposób sprawny 
i niezakłócający działalności przedsię-
biorstwa

art. 80b ustawy o sdg

prowadzenie czynności kontrolnych 
w obecności płatnika lub osoby przez nie-
go upoważnionej (w tym przeprowadza-
nie dowodu z zeznań świadków i ubezpie-
czonych w obecności płatnika)

art. 80 ust. 1 ustawy o sdg
art. 89 ust. 4 ustawy syste-
mowej

zawiadomienie o miejscu i terminie prze-
prowadzenia dowodu z zeznań świadków 
lub oględzin, w sposób umożliwiający mu 
udział w przeprowadzaniu tego dowodu

art. 89 ust. 5 ustawy syste-
mowej

badanie i gromadzenie dowodów wyłącz-
nie w zakresie wskazanym w upoważnie-
niu do przeprowadzenia kontroli

art. 79a ust. 8 ustawy o sdg

złożenie sprzeciwu na niezgodny z prze-
pisami sposób przeprowadzania kontroli 
(skutkuje wstrzymaniem czynności kon-
trolnych)

art. 84 c ustawy o sdg

Po zakończeniu 
postępowania

otrzymanie ustaleń pokontrolnych w for-
mie protokołu kontroli

art. 91 ust. 1 ustawy syste-
mowej

wniesienie zastrzeżeń do protokołu kon-
troli

art. 91 ust. 3 ustawy syste-
mowej

uzyskanie decyzji ZUS w spornej sprawie art. 83 ust. 1, art. 91 ust. 5 
ustawy systemowej

odwołanie od decyzji ZUS do sądu art. 83 ust. 2 ustawy syste-
mowej
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1 2 3

zachowanie przez inspektora kontroli 
ZUS w tajemnicy informacji, które uzyskał 
w związku z wykonywaniem swoich obo-
wiązków, również po ustaniu zatrudnienia 
w ZUS

art. 92 ustawy systemowej

 
Tabela 5. Obowiązki przedsiębiorcy w czasie kontroli ZUS

Obowiązki przedsiębiorcy w toku postępowa-
nia kontrolnego ZUS Podstawa prawna

udostępnienie wszelkich ksiąg, dokumen-
tów i innych nośników informacji związanych 
z zakresem kontroli, które są przechowywane 
u płatnika oraz u osób trzecich (na podstawie 
odrębnych umów, np. w biurze rachunkowym)

art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej

udostępnienie do oględzin składników mająt-
ku, których badanie wchodzi w zakres kontro-
li – jeżeli płatnik zalega z opłatą należności 
z tytułu składek

art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy systemowej

sporządzenie i wydanie kopii dokumentów 
związanych z zakresem kontroli

art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy systemowej

zapewnienie niezbędnych warunków do prze-
prowadzenia czynności kontrolnych, w tym 
udostępnienie środków łączności (z wyjąt-
kiem środków transportowych) oraz innych 
niezbędnych środków technicznych do wyko-
nania czynności kontrolnych, którymi dyspo-
nuje płatnik

art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej

udzielanie wyjaśnień kontrolującemu art. 88 ust. 1 pkt 5 ustawy systemowej

przedstawienie tłumaczenia na język polski 
sporządzonej w języku obcym dokumentacji 
finansowo-księgowej i osobowej przedłożonej 
w toku kontroli

art. 88 ust. 1 pkt 6 ustawy systemowej

prowadzenie książki kontroli, przechowywa-
nie upoważnień do przeprowadzenia kontroli 
oraz protokołów kontroli

art. 81 ust. 1 ustawy o sdg

JOANNA STOLARSKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 77 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej
1. Kontrola działalności gospodarczej 
przedsiębiorców przeprowadzana jest 
na zasadach określonych w niniejszej 
ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli 
wynikają z bezpośrednio stosowanych 
przepisów powszechnie obowiązujące-
go prawa wspólnotowego albo z ratyfi-
kowanych umów międzynarodowych.

1a. Przepisów niniejszego rozdziału 
nie stosuje się do kontroli przedsiębior-
cy w zakresie przestrzegania warunków 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony ra-
diologicznej.
2. W zakresie nieuregulowanym w ni-
niejszym rozdziale stosuje się przepisy 
ustaw szczególnych.
3. Zakres przedmiotowy kontroli dzia-
łalności gospodarczej przedsię bior cy 
oraz organy upoważnione do jej 
przeprowadzenia określają odrębne 
ustawy.
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4. Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę 
na skutek przeprowadzenia czynności 
kontrolnych z naruszeniem przepisów 
prawa w zakresie kontroli działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy, przysługu-
je odszkodowanie.
5. Dochodzenie roszczenia, o którym 
mowa w ust. 4, następuje na zasadach 
i w trybie określonych w odrębnych 
przepisach.

6. Dowody przeprowadzone w toku 
kontroli przez organ kontroli z narusze-
niem przepisów prawa w zakresie kon-
troli działalności gospodarczej przedsię-
biorcy, jeżeli miały istotny wpływ na 
wyniki kontroli, nie mogą stanowić do-
wodu w żadnym postępowaniu admini-
stracyjnym, podatkowym, karnym lub 
karno-skarbowym dotyczącym kontro-
lowanego przedsiębiorcy.

Kontrola pracodawcy 
przez inspektora pracy
Pracodawca powinien umożliwić inspek-
torowi pracy, który przeprowadza kon-
trolę, swobodne poruszanie się po tere-
nie zakładu pracy. W żadnym wypadku 
pracodawca nie może zastosować wobec 
inspektora kontroli osobistej. Nie ma 
również potrzeby wydawania dla niego 
przepustki.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli przez inspektora pracy u pracodawcy 
wywołuje wiele obaw wśród osób odpowie-
dzialnych za kadry, księgowość oraz bhp 
w zakładzie pracy. Można ich uniknąć, znając 
wcześniej swoje prawa i obowiązki oraz za-
kres zagadnień podlegających kontroli in-
spektora.

Podstawa działania 
inspektora pracy

Zakres działania i organizację PIP, a także 
szczegółowe uregulowania dotyczące trybu 
przeprowadzania przez inspektorów pracy 
kontroli, jak również ich obowiązki i upraw-
nienia określa ustawa z 13 kwietnia 2007 r. 
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 404 z późn. zm.).

W kwestiach nieokreślonych w ustawie sto-
suje się przepisy Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego.

Najczęściej kontrolowane 
zagadnienia

Kontrole przeprowadzane przez inspekto-
rów mają różny zakres tematyczny. Często in-
spektor trafia do danego pracodawcy w wyni-

ku skargi złożonej przez pracownika lub 
grupę pracowników. Nie może jednak tego 
ujawniać pracodawcy, chyba że zaintereso-
wany wyraził na to zgodę. W takim przypad-
ku inspektor przeważnie ogranicza się do 
zbadania zagadnienia wskazanego w skardze 
i wówczas zakres tematyczny kontroli jest 
wąski.

Bardziej czasochłonne są kontrole tema-
tyczne, gdy inspektor bada kompleksowo 
np. wynagrodzenia i inne świadczenia ze sto-
sunku pracy, urlopy pracownicze itp.

Kontrole w zakresie prawnej ochrony pracy 
obejmują przede wszystkim zagadnienia do-
tyczące:

 ● stosunku pracy,
 ● wypłaty wynagrodzenia i innych świad-

czeń ze stosunku pracy,
 ● urlopów pracowniczych,
 ● czasu pracy,
 ● uprawnień związanych z rodzicielstwem,
 ● zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 ● zatrudniania młodocianych,
 ● legalności zatrudnienia.
Badanie przestrzegania przepisów bhp po-

lega w szczególności na:
 ● kontroli badań lekarskich pracowników 

(badania wstępne, okresowe, kontrolne),
 ● kontroli szkoleń w zakresie bhp,
 ● sprawdzeniu, czy pracodawca dokonał oce-

ny ryzyka zawodowego na poszczególnych 
stanowiskach pracy,

 ● sprawdzeniu funkcjonowania w zakładzie 
pracy służby bhp.
W trakcie wykonywania czynności kontrol-

nych w zależności od zakresu tematycznego 
kontroli pracodawca udostępnia inspektorowi:

 ● akta osobowe pracowników (sposób ich 
prowadzenia oraz warunki ich przechowy-
wania),

inspektor
 pracy

skarga
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 ● akty wewnątrzzakładowe: układ zbiorowy 
pracy, regulamin pracy, regulamin wyna-
gradzania,

 ● ewidencję czasu pracy, listy obecności pra-
cowników lub inne dokumenty służące do 
rejestracji czasu pracy, jak np. wydruki 
wejść i wyjść rejestrowane w czytnikach 
kart elektronicznych,

 ● harmonogramy czasu pracy, które praco-
dawca powinien tworzyć dla pracowników 
zatrudnionych w różnych dniach i godzi-
nach,

 ● druki delegacji, z których wynikają infor-
macje o czasie odbytych przez pracowni-
ków podróży służbowych,

 ● umowy o pracę,
 ● wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

lub związanych z dużym wysiłkiem fizycz-
nym,

 ● plan urlopów, wnioski urlopowe składane 
przez pracowników,

 ● zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Dzia-
łalności Gospodarczej bądź odpisu z reje-
stru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku kontroli legalno-
ści zatrudnienia),

 ● pisemną umowę o współpracy z jednostką 
medycyny pracy, jeśli taka została zawarta,

 ● zaświadczenia lekarskie potwierdzające 
badania lekarskie pracowników,

 ● zaświadczenia potwierdzające odbycie 
szkoleń bhp przez pracowników, programy 
szkoleń w zakresie bhp oraz dzienniki 
szkoleń,

 ● dokumenty potwierdzające dokonanie oce-
ny ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy, oświadczenia pracowników o zapo-
znaniu się z ryzykiem zawodowym,

 ● rejestr wypadków przy pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Postępowanie kontrolne ma na celu ustale-
nie stanu faktycznego w zakresie prze-
strzegania prawa pracy, w szczególności 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, a także przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia oraz udokumento-
wanie dokonanych ustaleń.

Dokumenty upoważniające 
inspektora do kontroli

Dokumentem uprawniającym do podjęcia 
kontroli u pracodawcy, i którego pracodawca 
ma prawo żądać do przedstawienia, jest legi-
tymacja służbowa. Inspektor pracy nie musi 
– w celu przeprowadzenia kontroli – uzyski-

wać przepustki, nawet jeżeli taki obowiązek 
nakładają na pracowników przepisy we-
wnątrzzakładowe kontrolowanego praco-
dawcy.

Drugim dokumentem – obok legitymacji 
służbowej – uprawniającym do przeprowa-
dzenia kontroli jest upoważnienie. Ma ono 
jednak zastosowanie wyłącznie w odniesie-
niu do kontrolowanych przedsiębiorców, 
a więc do podmiotów działających na podsta-
wie ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej. Jeżeli okoliczności faktycznie uza-
sadniają niezwłoczne wszczęcie kontroli 
przedsiębiorcy, może być ona podjęta po oka-
zaniu legitymacji służbowej, a kontrolowane-
mu należy niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia kon-
troli, okazać upoważnienie do jej przeprowa-
dzenia.

■ ZAPAMIĘTAJ
Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się 
po okazaniu legitymacji służbowej i upo-
ważnienia do jej przeprowadzenia.

Zakres i termin 
przeprowadzania kontroli

Pracodawca powinien o każdej porze dnia 
i nocy umożliwić inspektorom pracy przepro-
wadzanie kontroli przestrzegania przepisów 
prawa pracy oraz stanu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, a także przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia. Z reguły jednak kon-
trole przeprowadzane są w godzinach pracy 
zakładu.

Inspektor pracy nie ma obowiązku uprze-
dzania pracodawcy o zamiarze skontrolowa-
nia jego zakładu pracy. Tego typu działanie 
stosowane jest sporadycznie, przeważnie doty-
czy kontroli w zakresie legalności zatrudnie-
nia. W zdecydowanej większości przypadków 
inspektorzy uprzedzają pracodawcę o zamia-
rze skontrolowania jego firmy i dokonują 
najczęściej ustaleń telefonicznie najpóźniej 
w przeddzień kontroli, dając czas pracodawcy 
na przygotowanie stosownych dokumentów 
niezbędnych do dokonania kontroli.

■ ZAPAMIĘTAJ
Inspektorzy pracy są uprawnieni do prze-
prowadzania, bez uprzedzenia i o każdej 
porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w szczególności 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
kontroli przestrzegania przepisów doty-
czących legalności zatrudnienia.
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Kontrola przeprowadzana jest w obecności 
pracodawcy lub osoby reprezentującej praco-
dawcę, która powinna mieć kompetencje do 
udzielania stosownych informacji i wydawa-
nia poleceń w imieniu pracodawcy. Kontrolo-
wany jest zobowiązany do pisemnego wska-
zania osoby uprawnionej do reprezentowania 
go w trakcie kontroli, a szczególnie w czasie 
jego nieobecności. Niewykonanie powyższe-
go obowiązku jest wykroczeniem. W kontroli 
mogą również uczestniczyć biegli i specjaliści 
– na podstawie imiennego upoważnienia wy-
stawionego przez głównego lub okręgowego 
inspektora pracy.

Czynności kontrolne polegają w szczegól-
ności na dokonaniu oględzin stanowisk 
i miejsc pracy oraz terenu zakładu lub innych 
miejsc wykonywania pracy. Poza tym polega-
ją na badaniu dokumentów źródłowych, za-
rządzeń wewnątrzzakładowych, zapoznaniu 
się z analizami, ocenami, ekspertyzami, księ-
gami itp. dokumentacją będącą w posiadaniu 
zakładu pracy. 

Czynności kontrolne mogą również polegać 
na wykonywaniu fotografii dla udokumento-
wania stanu faktycznego, przesłuchaniu 
świadków, żądaniu od pracowników lub by-
łych pracowników kontrolowanego zakładu 
składania pisemnych i ustnych informacji. 

Kontrola może też dotyczyć zapoznania się 
z decyzjami (i ich realizacją) wydanymi przez 
PIP oraz inne organy kontroli i nadzoru nad 
warunkami pracy, oceny przyczyn i okoliczno-
ści wypadków przy pracy, a także chorób za-
wodowych i oceny stopnia realizacji obowiąz-
ków z zakresu bhp przez pracodawcę oraz inne 
osoby kierujące zespołami pracowników.

Miejsce 
przeprowadzania kontroli

Przeważnie kontrolę przeprowadza się 
w siedzibie podmiotu kontrolowanego, czyli 
w zakładzie pracy lub w innych miejscach wy-
konywania jego zadań. Z uwagi na to, że pra-
codawcy coraz częściej korzystają z obsługi 
kadrowej i księgowej przez firmy zewnętrzne 
– w takich sytuacjach nie ma potrzeby spro-
wadzania dokumentów związanych z zatrud-
nieniem pracowników do siedziby kontrolo-
wanej firmy. Inspektor pracy może bowiem 
przeprowadzać czynności kontrolne również 
w miejscu przechowywania dokumentów ka-
drowych lub finansowych, czyli np. w biurze 
prowadzącym sprawy kadrowo-finansowe 
kontrolowanego pracodawcy. Jednak kontro-
la przeprowadzana w takim biurze może do-

tyczyć tylko kwestii związanych z kontrolo-
wanym zakładem, a nie np. warunkami pracy 
w biurze rachunkowym.

Mogą również zaistnieć okoliczności powo-
dujące konieczność przeprowadzenia części 
czynności kontrolnych w siedzibie jednostki 
organizacyjnej PIP, np. w sytuacji gdy przed-
miot kontroli wymaga analizowania znacznej 
liczby dokumentów, np. ewidencji czasu pra-
cy lub gdy w siedzibie kontrolowanej firmy 
nie ma warunków technicznych do przepro-
wadzenia kontroli.

Decyzję o przeprowadzeniu danej czynno-
ści kontrolnej w jednostce organizacyjnej PIP 
podejmuje inspektor pracy, ale jest możliwe 
również wystąpienie z taką propozycją przez 
pracodawcę.

■ ZAPAMIĘTAJ
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie 
podmiotu kontrolowanego oraz w innych 
miejscach wykonywania jego zadań lub 
przechowywania dokumentów finanso-
wych i kadrowych. Poszczególne czynności 
kontrolne mogą być wykonywane także 
w siedzibie jednostki organizacyjnej Pań-
stwowej Inspekcji Pracy.

Obowiązki pracodawcy 
i uprawnienia inspektora 
podczas kontroli

W trakcie kontroli pracodawca ma obowią-
zek zapewnienia inspektorowi pracy swobod-
nego poruszania się po terenie zakładu pracy 
i nie musi wydawać mu przepustki do prze-
prowadzania oględzin obiektów, stanowisk 
pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu pro-
cesów technologicznych. Należy podkreślić, 
że pracodawca nie może dokonać rewizji oso-
bistej inspektora pracy na terenie kontrolo-
wanego podmiotu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Inspektor pracy jest upoważniony do swo-
bodnego poruszania się po terenie pod-
miotu kontrolowanego bez obowiązku 
uzyskiwania przepustki oraz jest zwolnio-
ny od rewizji osobistej, także w przypadku, 
jeżeli przewiduje ją wewnętrzny regulamin 
podmiotu kontrolowanego.

Inspektor pracy może także żądać od praco-
dawcy oraz od wszystkich pracowników lub 
osób, które są lub były zatrudnione albo które 
wykonują lub wykonywały pracę na rzecz kon-
trolowanego podmiotu na innej podstawie niż 
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stosunek pracy, w tym od osób wykonujących 
działalność gospodarczą lub osób korzystają-
cych z agencji zatrudnienia, pisemnych i ust-
nych informacji w sprawach objętych kontrolą. 
Może również wzywać i przesłuchiwać te osoby 
w związku z przeprowadzaną kontrolą doku-
mentacji technicznej i technologicznej, wyni-
ków ekspertyz, badań i pomiarów dotyczących 
produkcji bądź innej działalności zakładu. Pra-
codawca ma obowiązek przekazać próbki su-
rowców i materiałów używanych, wytwarza-
nych lub powstających w toku produkcji w ilości 
niezbędnej do przeprowadzenia analiz lub ba-
dań, gdy mają one związek z przeprowadzoną 
kontrolą. Pracodawca przedkłada także akta 
osobowe oraz dokumenty związane z zatrud-
nianiem pracowników lub innych osób wykonu-
jących pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) 
w celu sprawdzenia przez inspektora tożsamo-
ści osób wykonujących pracę w danym zakła-
dzie pracy.

Odmowa udzielenia inspektorowi żądanej 
informacji lub uniemożliwienie wglądu do 
dokumentacji może być potraktowane jako 
utrudnienie w działalności organów inspekcji 
pracy zagrożone odpowiedzialnością karną.

Inspektor może utrwalać przebieg i wyniki 
oględzin za pomocą aparatury i środków 
technicznych służących do utrwalania obrazu 
i dźwięku (aparatów fotograficznych, kamer, 
dyktafonów itp.). Może także sporządzać od-
pisy lub wyciągi z dokumentów, robić zesta-
wienia i obliczenia na podstawie dokumen-
tów, a w razie potrzeby żądać tego od 
podmiotu kontrolowanego, jeśli jest to nie-
zbędne dla wyników kontroli.

Inspektor pracy zobowiązany jest do zacho-
wania w tajemnicy informacji powziętych 
w związku z kontrolą, a obowiązek ten trwa 
również po ustaniu jego zatrudnienia w PIP.

Pracodawca, jeśli może, powinien zapew-
nić inspektorowi pomieszczenie do pracy 
w zakładzie i warunki niezbędne do sprawne-
go przeprowadzenia kontroli.

■ ZAPAMIĘTAJ
Podmiot kontrolowany ma obowiązek za-
pewnić inspektorowi pracy warunki i środ-
ki niezbędne do sprawnego przeprowadze-
nia kontroli.

Ograniczenia w możliwości prowadzenia 
kontroli pracodawcy–przedsiębiorcy, polega-
jące na:

 ● dokonywaniu czynności kontrolnych 
w obecności kontrolowanego lub osoby 
przez niego upoważnionej,

 ● zakazie równoczesnego podejmowania 
i prowadzenia więcej niż jednej kontroli, 
ograniczeniu czasu trwania wszystkich 
kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku 
kalendarzowym,
nie odnoszą się do organów inspekcji pracy.
Inspektor zobowiązany jest również do 

współdziałania w trakcie kontroli ze związka-
mi zawodowymi, organami samorządu zało-
gi, radami pracowników i społeczną inspekcją 
pracy.

Dokumentowanie kontroli

Wszystkie ustalenia dokonane podczas 
kontroli podlegają udokumentowaniu. Decy-
zje administracyjne wydawane przez inspek-
tora pracy lub okręgowego inspektora pracy 
wymagają formy protokołu kontroli.

Protokół kontroli powinien zawierać dane 
dotyczące:

 ● opisu stwierdzonych naruszeń prawa oraz 
inne informacje mające istotne znaczenie 
dla wyników kontroli,

 ● treści decyzji ustnych i poleceń oraz infor-
mację o terminach ich realizacji,

 ● informacji o osobach, w których obecności 
przeprowadzano kontrolę,

 ● wzmianki o informacjach objętych tajem-
nicą przedsiębiorstwa – na wniosek pod-
miotu kontrolowanego,

 ● wyszczególnienia załączników stanowią-
cych składową część protokołu.
Kontrolowanemu pracodawcy przysługuje 

prawo zapoznania się z treścią protokołu przed 
jego podpisaniem. Z tego prawa podmiot kon-
trolowany nie tylko może, ale powinien skorzy-
stać. Musi mieć na względzie to, że na bazie 
ustaleń zawartych w protokole formułowane są 
nie tylko środki prawne (nakazy, wnioski w wy-
stąpieniu), lecz również ewentualne zarzuty 
w razie pociągnięcia osoby winnej niedopełnie-
nia obowiązków do odpowiedzialności za wy-
kroczenia przeciwko prawom pracownika.

W terminie 7 dni od dnia przedstawienia 
protokołu pracodawcy przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie uzasadnionych zastrze-
żeń do ustaleń zawartych w protokole. In-
spektor pracy w odpowiedzi na zastrzeżenia 
– w przypadku stwierdzenia ich zasadności 
– jest zobowiązany zmienić lub uzupełnić od-
powiednią część protokołu.

Protokół powinien być podpisany przez osobę 
kontrolującą oraz przez pracodawcę lub organ 
reprezentujący go. Jednak odmowa podpisania 
protokołu przez ww. podmioty nie stanowi 
przeszkody do zastosowania przez inspektora 
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pracy stosownych środków prawnych (nakazy, 
wnioski w wystąpieniu). Pracodawca powinien 
pamiętać, że może domagać się otrzymania od 
inspektora pracy kopii protokołu kontrolnego.

■ ZAPAMIĘTAJ
Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje 
prawo zgłoszenia, przed podpisaniem proto-
kołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń 
do ustaleń zawartych w protokole. Zastrze-
żenia należy zgłosić na piśmie w terminie 
7 dni od dnia przedstawienia protokołu.

Jeżeli inspektor w czasie kontroli nie 
stwierdzi uchybień – może sporządzić za-
miast protokołu notatkę urzędową, którą 
podpisuje wyłącznie ten inspektor.

Skutki kontroli

W następstwie ustaleń dokonanych pod-
czas kontroli pracodawca musi zastosować 
się do decyzji inspektora pracy w zakresie:

 ● wydanych decyzji administracyjnych,
 ● sformułowanych wniosków w wystąpieniu,
 ● wniesionego powództwa,
 ● występowania przed sądem pracy w postę-

powaniu w sprawach o ustalenie istnienia 
stosunku pracy.
Inspektor pracy w ramach uprawnienia do 

wydawania decyzji administracyjnych zwa-
nych nakazami lub zakazami może nakazać 
usunięcie stwierdzonych uchybień. Gdy naru-
szenie dotyczy przepisów oraz zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, może nakazać 
wstrzymanie prac lub działalności, nakazać 
skierowanie do innych prac, nakazać wstrzy-
manie eksploatacji maszyn i urządzeń w razie 
stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia 
przepisów prawa pracy, nakazać ustalenie 
okoliczności i przyczyn wypadku, nakazać wy-
płatę należnego wynagrodzenia. Zakazuje 
również wykonywania pracy lub prowadzenia 
działalności w miejscach, w których stan wa-
runków jest zagrożeniem dla pracowników.

Wystąpienie inspektora pracy z wnioskami 
do wykonania powinno zawierać określenie 
wniosków, podstawę prawną ich wystosowania 
oraz uzasadnienie faktyczne (na podstawie pro-
tokołu z kontroli), a także termin na wykonanie 
wniosków. Na wystąpienie inspektora zawsze 
należy odpowiedzieć w terminie wskazanym 
w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 dni.

■ ZAPAMIĘTAJ
Inspektor pracy zakazuje wykonywania 
pracy lub prowadzenia działalności w miej-

scach, w których stan warunków jest za-
grożeniem dla pracowników.

Pisemne upomnienie o wykonanie nakazu 
płatniczego, czyli wypłacenia pracownikom 
ich należności, stosuje się w przypadku nie-
wykonania nakazu płatniczego. Z tym będzie 
się wiązać również obowiązek uiszczenia 
kosztów upomnienia.

Jeżeli mimo upomnienia pracodawca nie 
wykona nakazu, inspektor pracy sporządza 
tytuł wykonawczy oraz nakłada grzywnę 
w wysokości do:

 ● 10 000 zł – dla osoby fizycznej,
 ● 50 000 zł – dla osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej.
Grzywny mogą być nakładane kilkakrotnie 

w tej samej lub wyższej wysokości, z tym że 
łączna kwota nałożonych grzywien nie może 
przekroczyć:

 ● 50 000 zł – w przypadku osoby fizycznej,
 ● 200 000 zł – dla osoby prawnej lub jednost-

ki organizacyjnej nieposiadającej osobowo-
ści prawnej.
Gdy mimo nałożonych grzywien praco-

dawca ciągle uchyla się od wykonania naka-
zu, inspektor przekaże tytuł wykonawczy do 
urzędu skarbowego, który przystąpi do eg-
zekucji świadczeń.

Jest również możliwe nałożenie grzywny 
w drodze mandatu w wysokości do 2000 zł, 
a w przypadku recydywy do 5000 zł. Przed na-
łożeniem mandatu inspektor pracy ma obowią-
zek pouczyć pracodawcę o możliwości odmowy 
jego przyjęcia, o wysokości grzywny, o zarzuca-
nych wykroczeniach, powinien też pouczyć 
o terminie i miejscu uiszczenia mandatu.

Inspektor pracy z zasady nie wystawia 
mandatów gotówkowych, a jedynie mandaty 
kredytowane. Przewidzianą w nich grzywnę 
należy uiścić we właściwym miejscowo urzę-
dzie wojewódzkim w terminie 7 dni.

KATARZYNA PIECYK

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 23 ustawy o Państwowej Inspek-
cji Pracy
1. W toku postępowania kontrolnego in-
spektor pracy ma prawo:
1)  swobodnego wstępu na teren oraz 

do obiektów i pomieszczeń podmio-
tu kontrolowanego;
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2)  przeprowadzania oględzin obiek-
tów, pomieszczeń, stanowisk pra-
cy, maszyn i urządzeń oraz prze-
biegu procesów technologicznych 
i pracy;

3)  żądania od podmiotu kontrolowa-
nego oraz od wszystkich pracowni-
ków lub osób, które są lub były za-
trudnione, albo które wykonują lub 
wykonywały pracę na jego rzecz na 
innej podstawie niż stosunek pracy, 
w tym osób wykonujących na wła-
sny rachunek działalność gospodar-
czą, a także osób korzystających 
z usług agencji zatrudnienia, pi-
semnych i ustnych informacji 
w sprawach objętych kontrolą oraz 
wzywania i przesłuchiwania tych 
osób w związku z przeprowadzaną 
kontrolą;

4)  żądania okazania dokumentów do-
tyczących budowy, przebudowy lub 
modernizacji oraz uruchomienia za-
kładu pracy, planów i rysunków 
technicznych, dokumentacji tech-
nicznej i technologicznej, wyników 
ekspertyz, badań i pomiarów doty-
czących produkcji bądź innej dzia-
łalności podmiotu kontrolowanego, 
jak również dostarczenia mu próbek 
surowców i materiałów używanych, 
wytwarzanych lub powstających 
w toku produkcji, w ilości niezbęd-
nej do przeprowadzenia analiz lub 
badań, gdy mają one związek z prze-
prowadzaną kontrolą;

5)  żądania przedłożenia akt osobo-
wych i wszelkich dokumentów zwią-
zanych z wykonywaniem pracy 
przez pracowników lub osoby świad-
czące pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy;

6)  zapoznania się z decyzjami wydany-
mi przez inne organy kontroli i nad-
zoru nad warunkami pracy oraz ich 
realizacją;

7)  utrwalania przebiegu i wyników 
oględzin, o których mowa w pkt 2, 
za pomocą aparatury i środków 
technicznych służących do utrwala-
nia obrazu lub dźwięku;

8)  wykonywania niezbędnych dla ce-
lów kontroli odpisów lub wyciągów 
z dokumentów, jak również zesta-
wień i obliczeń sporządzanych na 
podstawie dokumentów, a w razie

potrzeby żądania ich od podmiotu 
kontrolowanego;

 9)  sprawdzania tożsamości osób wyko-
nujących pracę lub przebywających 
na terenie podmiotu kontrolowane-
go, a także osób korzystających 
z usług agencji zatrudnienia, ich 
przesłuchiwania i żądania oświad-
czeń w sprawie legalności zatrud-
nienia lub prowadzenia innej dzia-
łalności zarobkowej;

10)  korzystania z pomocy biegłych 
i specjalistów oraz akredytowanych 
laboratoriów.

2. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, 
że udzielenie inspektorowi pracy infor-
macji w sprawach objętych kontrolą 
przez pracownika lub osobę, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3, mogłoby narazić 
tego pracownika lub osobę na jakikol-
wiek uszczerbek lub zarzut z powodu 
udzielenia tej informacji, inspektor pra-
cy może wydać postanowienie o zacho-
waniu w tajemnicy okoliczności umożli-
wiających ujawnienie tożsamości tego 
pracownika lub osoby, w tym danych 
osobowych.
3. W razie wydania postanowienia, 
określonego w ust. 2, okoliczności, 
o których mowa w tym przepisie, pozo-
stają wyłącznie do wiadomości inspek-
tora pracy. Protokół przesłuchania pra-
cownika lub osoby wolno udostępniać 
pracodawcy tylko w sposób uniemożli-
wiający ujawnienie danych osobowych, 
o których mowa w ust. 2.
4. Na postanowienie w sprawie za-
chowania w tajemnicy danych osobo-
wych, o których mowa w ust. 2, 
pracodawcy przysługuje zażalenie 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
postanowienia. Zażalenie na postano-
wienie inspektora pracy rozpoznaje 
właściwy okręgowy inspektor pracy. 
Postępowanie dotyczące zażalenia to-
czy się bez udziału pracodawcy i z wy-
łączeniem jawności.
5. W razie uwzględnienia zażalenia pro-
tokół przesłuchania pracownika lub 
osoby podlega zniszczeniu; o zniszcze-
niu protokołu należy uczynić wzmiankę 
w protokole pokontrolnym.
6. Główny Inspektor Pracy określi zasa-
dy postępowania z protokołami przesłu-
chań i innymi dokumentami, o których 
mowa w ust. 2–5.
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Kontrole w firmie
Kiedy w firmie jest dopuszczalne prowadzenie 
równoczesnej kontroli przez ZUS i inną instytucję

PYTANIE
Tydzień temu w naszej spółce roz-
poczęła się kontrola PIP. Dzisiaj 
otrzymaliśmy zawiadomienie o za-
miarze wszczęcia kontroli przez 
ZUS. Słyszałem, że w firmie nie 
mogą odbywać się dwie kontrole 
równocześnie. Co powinienem zro-
bić w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ
Kontrola rozpoczęta w Państwa 

spółce przez PIP powinna zostać 
wpisana do książki kontroli. Po 
otrzymaniu zawiadomienia o za-
miarze wszczęcia kontroli przez 
ZUS osoba uprawniona do repre-
zentowania spółki powinna skon-
taktować się z inspektorem, który 
ma prowadzić postępowanie, i po-
informować go o trwającej w firmie 
kontroli PIP. Na tej podstawie ZUS 
jako organ kontroli, który zamierza 
rozpocząć kontrolę jako drugi, po-
winien odstąpić od podjęcia czyn-
ności kontrolnych i ustalić z Pań-
stwem inny termin wszczęcia 
postępowania. Jeżeli termin ten 
przypadnie po okresie dłuższym niż 
30 dni od daty doręczenia zawiado-
mienia, wszczęcie kontroli przez 
ZUS będzie wymagało kolejnego za-
wiadomienia.

WYJAŚNIENIE
ZUS nie może rozpocząć postępo-

wania, jeżeli w przedsiębiorstwie 
kontrolę prowadzi już inny organ. Za-
kaz ten nie może zostać pominięty na-
wet na wniosek kontrolowanego 
przedsiębiorcy.

Osoba, która rozpoczyna kontrolę 
w przedsiębiorstwie, ma obowiązek 
wpisania do książki kontroli daty jej 
rozpoczęcia. Książka kontroli powin-
na być prowadzona przez każde 
przedsiębiorstwo. Może być prowa-
dzona w formie papierowej lub elek-
tronicznej. Przedsiębiorca, który pro-

wadzi książkę kontroli w formie 
elektronicznej, powinien na bieżąco 
dokonywać w niej wpisów oraz aktu-
alizacji danych. Na żądanie organu 
kontroli ma obowiązek udostępnić jej 
wydruk, poświadczony przez siebie 
za zgodność z oryginałem. Orygina-
łem jest w tym przypadku wpis 
w elektronicznej książce kontroli.

Inspektor pracy, który rozpoczął 
kontrolę w Państwa spółce tydzień 
temu, w dniu rozpoczęcia postępowa-
nia powinien dokonać stosownego 
wpisu w książce kontroli. Po uzyska-
niu informacji o trwającej w Państwa 
firmie kontroli innego organu, udoku-
mentowanej wpisem w książce kon-
troli, ZUS przełoży rozpoczęcie swoje-
go postępowania na inny termin, 
który przypadnie po zakończeniu 
kontroli PIP. Poza wyjątkowymi sytu-
acjami wskazanymi w przepisach 
kontrola jednego organu w zasadzie 
zamyka drogę kolejnemu organowi 
do wszczęcia własnej kontroli w tym 
samym czasie.

Odmiennie uregulowana jest sytu-
acja przedsiębiorstw, które prowadzą 
działalność gospodarczą w więcej niż 
jednym zakładzie lub w wyod-
rębnionej części przedsiębiorstwa 
(np. w przedstawicielstwie, delegatu-
rze, oddziale itp.). Zakaz prowadze-
nia jednocześnie dwóch lub więcej 
kontroli jednocześnie odnosi się wte-
dy do wydzielonej części przedsię-
biorstwa (zasada ta nie dotyczy 
mikroprzedsiębiorców i małych przed-
siębiorców w rozumieniu art. 104 i 105 
ustawy o swobodzie działalności gos-
podarczej).

PRZYKŁAD

Spółka VIDIX S.A. (będąca śred-
nim przedsiębiorcą w rozumie-

niu art. 106 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej) pro-
wadzi działalność na terenie całej 
Polski. Przedsiębiorstwo to ma 
wyodrębnione przedstawiciel-
stwa, które prowadzą działalność 
na różnych obszarach. Spółka 
9 stycznia br. otrzymała zawiado-
mienie o zamiarze wszczęcia kon-
troli przez ZUS w przedstawi-
cielstwie przedsiębiorstwa na 
południową Polskę. Termin roz-
poczęcia tej kontroli został ustalo-
ny na 21 stycznia. Jednocześnie 
od 17 stycznia 2013 r. w przedsta-
wicielstwie spółki na region pół-
nocno-zachodni trwa kontrola 
skarbowa. Mimo kontroli prowa-
dzonej przez urząd skarbowy 
w przedstawicielstwie spółki na 
Polskę północno-zachodnią ZUS 
rozpoczął swoją kontrolę w in-
nym, wyodrębnionym przedsta-
wicielstwie spółki w tym samym 
czasie. Jest to działanie dopusz-
czalne przez przepisy.

Zakaz równoczesnej kontroli nie 
dotyczy sytuacji, gdy:

 ● ratyfikowane umowy międzynaro-
dowe stanowią inaczej,

 ● przeprowadzenie kontroli jest nie-
zbędne w celu przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa lub wy-
kroczenia, przeciwdziałania popeł-
nieniu przestępstwa skarbowego lub 
wykroczenia skarbowego, lub za-
bezpieczenia dowodów jego popeł-
nienia,

 ● kontrola jest prowadzona w toku 
postępowania prowadzonego na 
pod stawie przepisów ustawy z 16 lu-
tego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów,

 ● przeprowadzenie kontroli jest uza-
sadnione bezpośrednim zagroże-
niem życia, zdrowia lub środowiska 
naturalnego,
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 ● kontrola dotyczy zasadności doko-
nania zwrotu podatku od towarów 
i usług przed dokonaniem tego 
zwrotu,

 ● przeprowadzenie kontroli jest re-
alizacją obowiązków wynikają-
cych z przepisów prawa wspólno-
towego o ochronie konkurencji 
lub przepisów prawa wspólnoto-
wego w zakresie ochrony intere-
sów finansowych Wspólnoty Eu-
ropejskiej,

 ● kontrola dotyczy zasadności doko-
nania zwrotu podatku od towarów 
i usług na podstawie przepisów 
o zwrocie osobom fizycznym nie-
których wydatków związanych 
z budownictwem mieszkaniowym 
(art. 82 ust. 1 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej).
Dopuszczalne jest również przepro-

wadzenie czynności kontrolnych nie-

zbędnych do zakończenia innej kon-
troli u tego przedsiębiorcy (art. 82 
ust. 1b ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej).

PRZYKŁAD

W CAREX Sp. z o.o. trwa kon-
trola planowa ZUS w zakresie 
obowiązków składkowych. Po 
ty godniu od rozpoczęcia postę-
powania kontrolnego przez ZUS 
w jednym z zakładów pracy tej 
spółki pojawili się inspektorzy 
pracy. Kontrola PIP została 
wszczęta na skutek skargi pra-
cownika, który zawiadomił or-
gan o przypadkach rażącego na-
ruszania przez pracodawcę za-

sad bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Ponieważ przeprowadze-
nie kontroli przez PIP jest uza-
sadnione bezpośrednim zagro-
żeniem zdrowia zatrudnionych 
w spółce pracowników, inspek-
torzy pracy mają prawo rozpo-
cząć czynności bezzwłocznie, 
mimo że w spółce jednocześnie 
swoje postępowanie prowadzi 
ZUS.

Od dnia doręczenia zawiadomienia 
o zamiarze wszczęcia kontroli ZUS 
ma 30 dni na rozpoczęcie postępowa-
nia w Państwa firmie. Przekroczenie 
30-dniowego terminu będzie wyma-
gało ponownego zawiadomienia spół-
ki o zamiarze wszczęcia kontroli 
(art. 79 ust. 4 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej).

KSIĄŻKA KONTROLI

Nazwa przedsiębiorcy Exlibris Sp. z o.o.

Adres prowadzenia działalności gospodarczej Toruń 87-100, ul. Kwiatowa 45

NIP 526 526 32 32

REGON 061561111

Data założenia książki kontroli 01.01.2013 r.
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PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 79 ust. 4, art. 82 i 104–106 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, 

poz. 1447 z późn. zm.).
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Kiedy i jak 
pracodawca 
może kontrolować 
pracowników

Stan prawny na 1 grudnia 2013 r. 

SEBASTIAN KRYCZKA

specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii 
(Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od kilkunastu lat specjalizuje się w problema-

tyce prawa pracy oraz w wybranych zagadnieniach prawa cywilnego i administracyjnego, 
autor wielu artykułów i komentarzy z tej dziedziny, współpracuje m.in. z Ministerstwem Pracy 

i Polityki Społecznej oraz Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy

Zasadą jest, że pracownik wykonuje pracę w spo-
sób wskazany przez pracodawcę i pod jego kierow-
nictwem. Pracodawca ma zatem możliwość weryfi-
kacji sposobu i jakości pracy świadczonej przez 
zatrudnionego. Taka kontrola może przybierać róż-
ne formy, przy czym każda powinna być odpowied-
nio uzasadniona. Nie wszystkie formy kontroli są 
legalne i potrzebne pracodawcy z punktu widzenia 
jego uprawnień nadzorczych w procesie pracy. 
Możliwość kontrolowania pracownika przez praco-
dawcę odbywa się bowiem na pograniczu prawa 
pracy i prawa cywilnego.

Podstawy prawne kontroli

Jedną z podstawowych cech zatrudnienia pracownicze-
go jest podporządkowanie pracownika pracodawcy, który 
jest uprawniony do wydawania wiążących poleceń doty-
czących pracy. Pracownik jest zobowiązany stosować się 
do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, a nie są 
sprzeczne z prawem lub umową o pracę (art. 100 § 1 Ko-
deksu pracy; dalej: k.p.). Wykonuje on zatem pracę pod-

porządkowaną kierownictwu pracodawcy. Kierownictwo 
to nie sprowadza się tylko do wydawania poleceń – ozna-
cza również możliwość kontroli ich realizacji.

Kontrola dotycząca szeroko pojętej jakości świadczo-
nej pracy jest zatem kwestią naturalną i całkowicie zro-
zumiałą z punktu widzenia interesu pracodawcy. Nie-
które rodzaje i formy kontroli mogą jednak wykraczać 
poza uzasadnione potrzeby pracodawcy w ramach 
uprawnień kierowniczych w procesie pracy. Ogranicze-
niem możliwości i uprawnień kontrolnych pracodawcy 
są przepisy o ochronie dóbr osobistych. Jednym z pod-
stawowych obowiązków pracodawcy jest bowiem ochro-
na godności i innych dóbr osobistych pracownika 
(art. 111 k.p.). Katalog pozostałych dóbr jest zawarty 
w art. 23 k.c., w którym ustawodawca umieścił dobra 
kluczowe dla tej problematyki, jak wolność czy tajemni-
ca korespondencji. Główna regulacja ograniczająca 
możliwość kontroli pracownika przez pracodawcę wyni-
ka z art. 47 Konstytucji, zgodnie z którym „każdy ma 
prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinne-
go, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim 
życiu osobistym”. Wyżej sformułowane prawo do pry-
watności uzupełniają przepisy konstytucyjne (art. 49 
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Konstytucji) dotyczące ochrony tajemnicy komunikowa-
nia się i prawa jednostki do ochrony danych osobowych.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie takich wa-
runków pracy, aby były przestrzegane dobra osobiste 
pracowników, a metody i formy kontroli nie stanowi-
ły zagrożenia dla tych dóbr oraz zasad współżycia ży-
cia społecznego.

Bieżąca kontrola procesu pracy
Możliwość przeprowadzenia kontroli bieżącej pracy wy-

nika z faktu, że obowiązkiem pracownika jest wykonywa-
nie pracy określonego rodzaju pod kierownictwem praco-
dawcy. Wszystkie unormowane w Kodeksie pracy formy 
stosunku pracy, co do zasady, charakteryzują się mniej-
szym lub większym stopniem podporządkowania. Podpo-
rządkowanie może mieć bardzo ściśle sformalizowany cha-
rakter bądź, jak ma to miejsce w przypadku zadaniowego 
systemu czasu pracy, może sprowadzać się do wskazania 
zadań dla pracownika oraz czasu niezbędnego do ich wy-
konania.

Kierownicza rola pracodawcy w ramach procesu pracy 
oznacza możliwość podejmowania decyzji, a także weryfi-
kacji ich wykonania przez podwładnych. Każdy pracodawca 
ma zatem prawo osobiście bądź przez osoby upoważnione 
kontrolować bieżącą realizację obowiązków pracowniczych 
przez podwładnych, co jest normalną czynnością procesu 
pracy i nie powinno być utożsamiane z przejawem dyskry-
minacji czy mobbingu (jeżeli z tym samym nasileniem doty-
czy ogółu pracowników przy uwzględnieniu obiektywnych 
okoliczności do przeprowadzenia kontroli).

Należy jednak pamiętać, że uprawnienia kierownicze 
pracodawcy w zakresie kontroli wywiązywania się przez 
pracowników z ich obowiązków nie mogą być interpre-
towane w sposób nadmiernie rozszerzający. Fakt, że 
pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy przez 
umówiony czas, rozumiany jako czas pracy, nie oznacza 
automatycznie, że w tym czasie pracodawca jest upraw-
niony do przeprowadzania każdej formy kontroli pod 
pretekstem kontroli bieżącej.

Kontrola osobista pracownika

Podobnie jak w pozostałych przypadkach, przepisy 
prawa pracy nie regulują przeszukania pracownika jako 
jednej z form kontroli. Pośrednio uzasadnieniem dla 
przeprowadzenia kontroli osobistej pracownika może 
być przepis zobowiązujący go do dbania o dobro zakła-
du pracy oraz do ochrony mienia pracodawcy. Kontrola 
osobista może być przeprowadzana, jeżeli istnieje obiek-
tywny usprawiedliwiający interesem pracodawcy cel dla 
tej formy kontroli. Sąd Najwyższy w wyroku z 13 kwiet-
nia 1972 r. (sygn. akt I PR 153/72, OSNC 1972/10/184) 
stwierdził, że:

(...) stosowane szeroko w ramach przepisów regulami-
nów pracy lub ustalonych zwyczajów przeszukiwanie 
członków załogi w celu zapobiegania wynoszeniu mienia 
zakładów pracy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr 
osobistych pracowników (art. 23 i 24 k.c.) wówczas, gdy 
pracownicy zostali uprzedzeni o możności stosowania tego 
rodzaju kontroli w celu ochrony mienia i gdy kontrola ta 
jest wykonywana w porozumieniu z przedstawicielstwem 
załogi w sposób nie pozostający w sprzeczności ze swym 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub z zasadami 
współżycia społecznego (...).

Elementem, który jest niezbędny do legalizacji kontroli 
osobistej przeprowadzanej przez pracodawcę lub jego 
przedstawiciela, jest poinformowanie pracowników oraz 
ich przedstawicieli o możliwości przeprowadzenia kontro-
li. Możliwość stosowania kontroli osobistej powinna być 
ponadto usprawiedliwiona warunkami obiektywnymi.

PRZYKŁAD 

Pracodawca zajmujący się produkcją dużych ele-
mentów metalowych, takich jak śruby napędowe 
do statków i okrętów, postanowił wprowadzić wy-
rywkową kontrolę osobistą pracowników. W tym 
przypadku trudno wyobrazić sobie sytuację, w któ-
rej pracownicy mogliby dopuszczać się kradzieży 
wytwarzanych elementów metalowych, których 
zarówno rozmiar, jak i waga uniemożliwiają 
w obiektywny sposób dokonanie ich przywłaszcze-
nia. Taka kontrola jest zatem nieuzasadniona.

Kontrola osobista jako forma kontroli najbardziej in-
gerująca w prywatność pracownika może być przepro-
wadzona tylko za jego zgodą. W sytuacji gdy pracodaw-
ca poweźmie uzasadnione podejrzenie o popełnieniu 
przez pracownika przestępstwa, np. kradzieży czy wy-
noszenia dokumentów z firmy, może o tym fakcie po-
wiadomić policję, co wynika z art. 304 § 1 k.p.k. Wów-
czas organy postępowania karnego będą uprawnione 
do przeszukania. W takiej sytuacji odmowa pracownika 
poddania się takiej czynności nie ma znaczenia praw-
nego.

Kontrola osobista, jaką może przeprowadzać praco-
dawca, nie powinna być utożsamiana ze szczegółowym 
przeszukaniem mającym formę rewizji osobistej. 
Z punktu widzenia pracodawcy warto zadbać, aby 
np. w regulaminie pracy zostały jasno sformułowane za-
pisy, z których będzie wynikać, kto i w jakich okoliczno-
ściach może dokonywać kontroli osobistej pracowników.

Dostęp do Internetu

W wielu przypadkach podstawowym narzędziem pra-
cy pracownika jest komputer połączony z Internetem. 
Często informacje zawarte w sieci są niezbędne z punk-



Temat na zamówienie

46 | www.pgp.infor.pl

tu widzenia realizacji obowiązków wynikających ze sto-
sunku pracy. W praktyce dostęp do Internetu często 
sprowadza się do wykorzystywania jego zasobów do ce-
lów prywatnych w ramach czasu pracy. Do najczęściej 
spotykanych form używania Internetu niezgodnie 
z przeznaczeniem w czasie pracy należy zaliczyć:

 ● robienie zakupów drogą elektroniczną,
 ● nielegalne pobieranie lub udostępnianie danych,
 ● korzystanie z treści pornograficznych,
 ● przeglądanie stron internetowych niemających związ-

ku z pracą,
 ● używanie służbowej poczty elektronicznej niezgodnie 

z jej przeznaczeniem.
Użytkowanie komputerów podłączonych do sieci 

w sposób, o którym mowa, z punktu widzenia interesu 
pracodawcy jest nieproduktywne i może narazić pra-
cownika na zarzut naruszenia obowiązków pracowni-
czych. Działania tego typu mogą obciążać firmową sieć 
oraz powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa danych 
pracodawcy. Na skutek wykorzystywania komputerów 
połączonych z siecią do celów prywatnych może dojść 
do „zainfekowania” infrastruktury informatycznej pra-
codawcy wirusami komputerowymi i programami szpie-
gującymi, dzięki którym osoby nieuprawnione, spoza 
struktur pracodawcy, mogą uzyskać dostęp do danych 
będących w wyłącznej dyspozycji pracodawcy.

W celu ograniczenia zjawiska używania komputerów 
do celów pozasłużbowych pracodawca może zastosować 
monitoring komputera pracownika. Firmy coraz częściej 
decydują się na kompleksowe zabezpieczenia, których 
stopień skomplikowania powoduje, że niezbędne staje 
się angażowanie specjalistycznej i stałej obsługi.

W czasie pracy pracownik jest zobowiązany realizo-
wać obowiązki związane z pracą. W praktyce może poja-
wić się pytanie, czy pracownik może, w ramach przysłu-
gującej mu przerwy w pracy, skorzystać z Internetu 
w zakresie niezwiązanym z jego obowiązkami służbowy-
mi. W takim przypadku można przyjąć, że jeżeli praco-
dawca nie zablokował witryn internetowych niezwiąza-
nych z pracą wykonywaną przez pracownika, to nie ma 
przeszkód, aby pracownik dokonał np. przelewu banko-
wego czy sprawdził wiadomości na ogólnie dostępnej 
stronie internetowej. Takie przyzwolenie nie oznacza 
jednak, że pracownik w czasie przerwy może wchodzić 
na każdą stronę internetową.

Dobrą praktyką jest ustalenie na poziomie wewnątrz-
zakładowym możliwości korzystania z sieci komputero-
wej, w tym z zasobów Internetu. Pozwoli to na uniknię-
cie w przyszłości sporów między stronami stosunku 
pracy.

Poczta elektroniczna

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na objęcie monitorin-
giem programów pocztowych, to powinien pamiętać, że 
co do zasady monitoringiem powinna być objęta tylko 
tzw. poczta firmowa. Pracodawca nie ma w zasadzie 

uprawnień do kontroli prywatnej poczty pracownika 
(wysyłanej lub odbieranej za pomocą niefirmowego pro-
gramu pocztowego, np. w trakcie przerwy w pracy), na 
co wskazuje art. 23 k.c., który tajemnicę korespondencji 
wymienia jako jedno z dóbr osobistych każdego człowie-
ka. Zagrożenie również tego dobra osobistego daje pod-
stawę do wystąpienia przeciwko pracodawcy z roszcze-
niem o zaniechanie bezprawnych działań. Tajemnica 
korespondencji jest też chroniona na podstawie art. 267 
Kodeksu karnego. Podobnie jak w przypadku korzysta-
nia z Internetu, pracodawca, chcąc wprowadzić monito-
ring poczty elektronicznej, powinien jasno określić zasa-
dy korzystania z tego typu programów.

Pracownicy nie powinni wykorzystywać poczty firmo-
wej do przesyłania i odbierania prywatnej koresponden-
cji. Ponieważ firmowy program pocztowy powinien być 
wykorzystywany tylko do celów służbowych, nie można 
wykluczyć sytuacji, w której pracodawca, kontrolując 
pracowniczą korespondencję, skontroluje również pry-
watne wiadomości pracowników.

Korzystanie z telefonu

Kontrola przeprowadzana przez pracodawcę może do-
tyczyć również korzystania przez pracowników z telefo-
nów zarówno stacjonarnych, jak i komórkowych. Stan-
dardem jest rejestrowanie połączeń, tj. z jakim numerem 
pracownik łączy się ze służbowego telefonu. W praktyce 
niektórzy pracodawcy decydują się na radykalne rozwią-
zanie, jakim jest podsłuch rozmów telefonicznych pra-
cowników. Warto pamiętać, że takie działanie stanowi 
naruszenie art. 49 Konstytucji (prawa do tajemnicy ko-
munikowania się) oraz art. 47 Konstytucji (prawa do 
prywatności). Można w tym miejscu powołać się rów-
nież na art. 267 § 1 k.k., zgodnie z którym popełnia 
przestępstwo ten, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp 
do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając za-
mknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunika-
cyjnej lub przełamując lub omijając elektroniczne, ma-
gnetyczne, informatyczne albo inne szczególne jej 
zabezpieczenie. Takie przestępstwo jest zagrożone karą 
grzywny, ograniczenia wolności lub karą pozbawienia 
wolności do 2 lat. Pracodawcy, argumentując potrzebę 
instalacji podsłuchu, wskazują na próbę ograniczenia 
prywatnych rozmów oraz korzystania z dodatkowych, 
płatnych usług telefonicznych.

Bez względu jednak na motywy, jakimi kieruje się pra-
codawca, należy uznać, że nawet wyrywkowe podsłuchi-
wanie rozmów telefonicznych przez pracodawcę jest 
nielegalne.

W sytuacji gdy pracodawca podejmie decyzję o za-
montowaniu podsłuchu pod pretekstem ograniczenia 
rozmów prywatnych, w pierwszej kolejności powinien 
przeanalizować biling połączeń wykonywanych przez 
pracowników.

Z punktu widzenia pracowników warto mieć świado-
mość, że korzystanie z telefonu służbowego niezgodnie 
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z jego przeznaczeniem, które przyniosło szkodę praco-
dawcy, może być zakwalifikowane w kategoriach cięż-
kiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowni-
czych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p. i skutkować 
rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Geolokalizacja

Satelitarne usługi telekomunikacyjne – geolokaliza-
cja, umożliwiają precyzyjne wskazanie, gdzie w danej 
chwili znajduje się użytkownik danego telefonu służbo-
wego (w sytuacji gdy posiada przy sobie telefon). Praco-
dawcy stosujący geolokalizację argumentują, że oma-
wiany rodzaj monitoringu może przyczynić się do 
polepszenia organizacji pracy pracowników mobilnych 
– kierowców czy przedstawicieli handlowych. Z uwagi 
na brak wyraźnej regulacji dotyczącej możliwości wyko-
rzystywania geolokalizacji, można przyjąć, że dopusz-
czalność jej stosowania wynika z faktu, że praca powin-
na odbywać się w miejscu określonym w umowie lub 
w obrębie większego obszaru. Należy jednak podkreślić, 
że stosowanie geolokalizacji poza godzinami pracy pra-
cowników jest niedopuszczalne. Pracodawca ma prawo 
kontrolować wykorzystywanie telefonów służbowych 
zgodnie z ich przeznaczeniem, uprzedzając jednak 
wcześniej pracowników o możliwości takiej kontroli.

Kamery wideo

Częstym usprawiedliwieniem dla instalowania monito-
ringu wideo jest próba zabezpieczenia przed zagrożenia-
mi z zewnątrz. Rzadziej pojawia się argument, że kamery 
mają na celu ocenę procesu pracy. Nie ulega wątpliwości, 
że zaawansowany system monitoringu może odgrywać 
w praktyce istotną rolę w procesie pracy, pomagając jed-
nocześnie pracownikom w przestrzeganiu obowiązku 
dbałości o mienie i dobro zakładu pracy.

PRZYKŁAD

Pracodawca prowadzący działalność w zakresie pro-
dukcji wyrobów cukierniczych był regularnie okra-
dany przez pracowników. Aby zapobiegać temu 
w przyszłości, zdecydował się na umieszczenie ka-
mer monitorujących linię produkcyjną. Zamontowa-
nie i uruchomienie monitoringu zostało poprzedzo-
ne skierowaną do pracowników oraz organizacji 
związkowych informacją o takich planach, o powo-
dach zamontowania monitoringu oraz umieszcze-
niem stosownych zapisów w regulaminie pracy. Ta-
kie postępowanie pracodawcy było prawidłowe.
Niezależnie od motywów, jakimi się kieruje, praco-
dawca powinien mieć świadomość, że nie należy

instalować kamer w miejscach, gdzie pracownicy lub 
osoby z zewnątrz mają prawo oczekiwać prywatności.

Decydując się na monitorowanie zakładu pracy za po-
mocą kamer, warto pamiętać, że nośniki zawierające na-
grania z monitoringu powinny być właściwie zabezpie-
czone przed dostępem nieuprawnionych osób. Wynika 
to z konieczności zapewnienia ochrony danych osobo-
wych, w tym z prawa do wizerunku. Z punktu widzenia 
pracodawcy warto mieć świadomość sankcji, jakie grożą 
za niewłaściwe przechowywanie danych osobowych. Kto 
bowiem, administrując zbiorem danych lub będąc zobo-
wiązany do ochrony danych osobowych, udostępnia je 
lub umożliwia do nich dostęp osobom nieupoważnio-
nym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo karze pozbawienia wolności do 2 lat (art. 51 ust. 1 
ustawy o ochronie danych osobowych).

Kontrola telepracowników

Proces podporządkowania pracownika pracodawcy 
w procesie pracy i związane z tym kompetencje kontrolne 
dotyczą również telepracowników. Praca może być wyko-
nywana regularnie poza zakładem pracy z wykorzysta-
niem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach usług drogą elektroniczną 
(art. 675 § 1 k.p.). Przepis ten wskazuje że, co do zasady, 
miejscem pracy telepracownika nie jest zakład pracy, lecz 
miejsce usytuowane poza jego obszarem. Prawo pracodaw-
cy do kontroli pracy telepracownika wynika z art. 6714 k.p., 
który określa główną kompetencję pracodawcy do kontroli 
telepracownika w miejscu świadczenia przez niego pracy.

Pracodawca powinien dostosować sposób przeprowa-
dzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i jej cha-
rakteru. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może 
naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani 
utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w spo-
sób zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku gdy te-
lepracownik wykonuje pracę w domu, ograniczenie 
funkcji kontrolnej pracodawcy wynika z faktu, że dom, 
rozumiany jako miejsce zamieszkania, jest objęty zasadą 
prywatności. Kontrola wykonywania pracy przez tele-
pracownika wykonującego obowiązki służbowe w domu 
może być realizowana za pomocą środków porozumie-
wania się na odległość, np. Internetu czy telefonu. Ist-
nieje również możliwość złożenia wizyty w celach kon-
trolnych przez pracodawcę lub osobę przez niego 
upoważnioną. Taka osobista kontrola w przeciwieństwie 
do kontroli przeprowadzanej zdalnie jest ograniczona 
z powodu ochrony prywatności telepracownika w miej-
scu jego zamieszkania.

Kontrola telepracownika nie ogranicza się tylko do kon-
troli wywiązywania się przez niego z obowiązków służbo-
wych. Uprawnienia kontrolne pracodawcy w omawianym 
zakresie dotyczą również zagadnień bezpieczeństwa pra-
cy oraz konserwacji i inwentaryzacji sprzętu.
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WESZŁY W ŻYCIE
21 listopada 2013 r.
POMOC FINANSOWA 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 14 listo-
pada 2013 r. w sprawie przy-
znawania świadczeń na rzecz 
ochrony miejsc pracy

Omawiane rozporządzenie zostało 
wydane na podstawie art. 17 ustawy 
z 11 października 2013 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy (Dz.U. poz. 1291). Rozpo-
rządzenie zawiera:
–  wzór wniosku o przyznanie z Fun-

duszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych środków na wypłatę 
świadczeń na częściowe zaspokoje-
nie wynagrodzenia z tytułu prze-
stoju ekonomicznego i częściowe 
zrekompensowanie wynagrodzenia 
z tytułu obniżenia wymiaru czasu 
pracy oraz środków na opłacenie 
składek na ubezpieczenie społeczne 
pracowników należnych od praco-
dawcy od przyznanych świadczeń;

– wzór umowy o wypłatę świadczeń;
–  wzór wykazu pracowników upraw-

nionych do świadczeń wypłaca-
nych z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych.
Ponadto rozporządzenie reguluje 

sposób i termin rozliczenia się przed-
siębiorcy z otrzymanych środków 
Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych. Przedsiębiorca, 
nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania środków Funduszu 
na wypłatę świadczeń oraz środków 
na opłacenie składek, o których 
mowa w ustawie o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy:
1)  zwraca na rachunek Funduszu, 

z którego otrzymał środki, różnicę 
między kwotą środków otrzyma-
nych na wypłatę świadczeń i na 
opłacenie składek na ubezpiecze-
nia społeczne a kwotą środków wy-
datkowanych na wypłatę świad-
czeń i na opłacenie składek na 
ubezpieczenia społeczne;

2)  przekazuje marszałkowi wojewódz-
twa wykaz zawierający potwier-
dzenia własnoręcznym podpisem, 
otrzymania świadczeń przez upraw-
nionych pracowników lub przekazu-
je poświadczone kopie potwierdzeń 
wypłaty świadczeń przekazem pocz-
towym lub przelewem.

Rozporządzenie określa także wzór 
informacji dla ministra właściwego do 
spraw pracy dotyczącej wykorzystania 
środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych oraz termin 
i sposób przekazywania temu mini-
strowi przez marszałka województwa 
informacji o wykorzystaniu środków 
na wypłatę świadczeń. Marszałek woje-
wództwa przekazuje ministrowi właści-
wemu do spraw pracy w terminie do 
10. dnia roboczego każdego miesiąca 
miesięczną informację o wykorzystaniu 
środków Funduszu na wypłatę świad-
czeń oraz środków, o których mowa 
w ustawie o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z ochroną miejsc pracy. In-
formację sporządza się w postaci papie-
rowej oraz elektronicznej albo wyłącznie 
w postaci elektronicznej.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1349

Rozporządzenie z 14 listopada 
2013 r. w sprawie dofinansowa-
nia z Funduszu Pracy kosztów 
szkolenia pracowników objętych 
szczególnymi rozwiązaniami 
na rzecz ochrony miejsc pracy

Omawiane rozporządzenie zostało 
wydane na podstawie art. 24 ustawy 
z 11 października 2013 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy. Rozporządzenie dotyczy 
dofinansowania z Funduszu Pracy kosz-
tów szkolenia pracowników objętych 
szczególnymi rozwiązaniami na rzecz 
ochrony miejsc pracy i zawiera:
–  wzór wniosku o dofinansowanie 

z Funduszu Pracy kosztów szkolenia 
pracowników objętych szczególnymi 
rozwiązaniami na rzecz ochrony 
miejsc pracy;

–  wzór umowy o dofinansowanie 
z Funduszu Pracy kosztów szkolenia 
pracowników objętych szczególnymi 

rozwiązaniami na rzecz ochrony 
miejsc pracy;

–  wzór informacji dla marszałka woje-
wództwa dotyczącej wykorzystania 
środków przeznaczonych na dofinan-
sowanie kosztów szkoleń pracowni-
ków objętych szczególnymi rozwiąza-
niami na rzecz ochrony miejsc pracy;

–  wzór informacji dla ministra właści-
wego do spraw pracy dotyczącej wy-
korzystania środków przeznaczonych 
na dofinansowanie kosztów szkoleń 
pracowników objętych szczególnymi 
rozwiązaniami na rzecz ochrony 
miejsc pracy.
Ponadto rozporządzenie określa ter-

miny i sposób przekazywania marszałko-
wi województwa przez starostów (prezy-
dentów miast na prawach powiatu) oraz 
ministrowi właściwemu do spraw pracy 
– dysponentowi Funduszu Pracy przez 
marszałków województw informacji do-
tyczącej wykorzystania środków prze-
znaczonych na dofinansowanie kosztów 
szkolenia.

I tak, starosta (prezydent miasta na 
prawach powiatu) przekazuje marszał-
kowi województwa w terminie do 
5. dnia roboczego każdego miesiąca 
miesięczną informację dotyczącą wyko-
rzystania środków przeznaczonych na 
dofinansowanie kosztów szkolenia. 
Z kolei marszałek województwa przeka-
zuje ministrowi właściwemu do spraw 
pracy – dysponentowi Funduszu Pracy, 
w terminie do 10. dnia roboczego każde-
go miesiąca miesięczną zbiorczą infor-
mację dotyczącą wykorzystania środ-
ków przeznaczonych na dofinansowanie 
kosztów szko lenia. Informacje te są spo-
rządzane w postaci papierowej oraz 
elektronicznej albo wyłącznie w postaci 
elektronicznej. Powyższe informacje 
mogą być sporządzone i przekazane wy-
łącznie w postaci elektronicznej tylko 
wtedy, gdy autentyczność ich pochodze-
nia i integralność ich treści jest zagwa-
rantowana bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym w rozumieniu ustawy 
z 18 września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262), we-
ryfikowanym za pomocą ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1348

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 3 GRUDNIA 2013 R.

✔ WYMIAR CZASU PRACY – OKRESY ROZLICZENIOWE*
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozli-
czeniowym oblicza się:
●  mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie roz-

liczeniowym,
●  dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozo-

stałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od ponie-
działku do piątku,

●  odejmując od otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni 
świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym, przypadają-
cych w innym dniu niż niedziela.

*  Wymiar dla osób pracujących w podstawowym systemie czasu pracy od ponie-
działku do piątku.

Dni świąteczne w 2014 r.

Święto Data święta Dzień tygodnia

Nowy Rok 1 stycznia środa
Święto Trzech Króli 6 stycznia poniedziałek
pierwszy dzień Wielkiej Nocy 20 kwietnia niedziela
drugi dzień Wielkiej Nocy 21 kwietnia poniedziałek
Święto Pracy 1 maja czwartek
Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja sobota
pierwszy dzień Zielonych Świątek 8 czerwca niedziela
Boże Ciało 19 czerwca czwartek
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia piątek
Wszystkich Świętych 1 listopada sobota
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada wtorek
pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia czwartek
drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia piątek

1-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres 
rozliczeniowy 

(miesiąc)

Liczba 
dni 

pracy

Liczba 
godzin 
pracy

Wyliczenie wymiaru
czasu pracy

Styczeń 21 168 (4 tygodnie × 40h) + (3 × 8h) – (2 × 8h)
Luty 20 160 (4 tygodnie × 40h)
Marzec 21 168 (4 tygodnie × 40h) + (1 × 8h)
Kwiecień 21 168 (4 tygodnie × 40h) + (2 × 8h) – (1 × 8h)
Maj 20 160 (4 tygodnie × 40h) + (2 × 8h) – (2 × 8h)
Czerwiec 20 160 (4 tygodnie × 40h) + (1 × 8h) – (1 × 8h)
Lipiec 23 184 (4 tygodnie × 40h) + (3 × 8h)
Sierpień 20 160 (4 tygodnie × 40h) + (1 × 8h) – (1 × 8h)
Wrzesień 22 176 (4 tygodnie × 40h) + (2 × 8h)
Październik 23 184 (4 tygodnie × 40h) + (3 × 8h)
Listopad 18 144 (4 tygodnie × 40h) – (2 × 8h)
Grudzień 21 168 (4 tygodnie × 40h) + (3 × 8h) – (2 × 8h)
Łącznie 250 2000

3-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy 
(miesiąc)

Liczba dni pracy Liczba godzin pracy

Styczeń–marzec 62 496
Kwiecień–czerwiec 61 488
Lipiec–wrzesień 65 520
Październik – grudzień 62 496

Podstawa prawna: 
● ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

✔ PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJE-
WÓDZTWACH 
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wojewódz-
twach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, 
z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocz-
nych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacji Polskiej 
– Spółki Akcyjnej w III kwartale 2013 r.

Lp. Województwo
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie (w zł)

1 dolnośląskie 3850,52
2 kujawsko-pomorskie 3385,30
3 lubelskie 3504,31
4 lubuskie 3341,57
5 łódzkie 3558,00
6 małopolskie 3642,28
7 mazowieckie 4742,84
8 opolskie 3514,71
9 podkarpackie 3342,55

10 podlaskie 3424,01
11 pomorskie 3882,14
12 śląskie 4002,29
13 świętokrzyskie 3388,98
14 warmińsko-mazurskie 3259,81
15 wielkopolskie 3547,93
16 zachodniopomorskie 3593,65

Podstawa prawna: 
● obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 29 listo-
pada 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w województwach w trzecim kwartale 2013 r.

✔ RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 
W 2014 R.

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskali:
przychody z działalności gospodarczej prowadzonej 
wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekracza-
jącej:

150 000 euro

przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowa-
dzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólni-
ków spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty:

150 000 euro

przychody z działalności prowadzonej samodzielnie 
lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w for-
mie karty podatkowej lub za część roku w formie kar-
ty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, 
a łączne przychody nie przekroczyły kwoty:

150 000 euro

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podat-
nicy, których przychody z działalności prowadzonej sa-
modzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedza-
jącym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty

25 000 euro

Kwoty euro na walutę polską przelicza się według średniego kursu euro 
ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 1 października roku 
poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro obowiązujący w tym dniu 
wynosił 4,2230 zł, czyli kwoty wynoszą odpowiednio 633 450 zł oraz 
105 575 zł.

Podstawa prawna: 
● ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 
nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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W 2014 roku czeka nas kolejna rewolucja  
w rozliczeniach VAT. Zakres tych zmian 
jest bardzo obszerny i dotyczy wszystkich  
podatników VAT.

Zmieniają się:
 terminy wystawiania faktur,
 terminy odliczania VAT,
  zasady ustalania momentu powstania 
obowiązku podatkowego,

  zasady ustalania wysokości podstawy 
opodatkowania,

  zasady stosowania zwolnienia dla  
towarów używanych.

Autor komentarza do zmian w VAT 2014 r.:
Adam Bartosiewicz, doktor nauk prawnych, doradca podatkowy,  
radca prawny, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego,  
współautor licznych komentarzy podatkowych. 

   KOMENTARZE     REKOMENDACJE     PRZYKŁADY

Autor komentarza do zmian w VAT 2014 r.:

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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