
            
 

KONTROLA  
PLANOWA  

(KOMPLEKSOWA) 

KONTROLA 
DORAŹNA 

Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli z wyłączeniem przypadków 
określonych w art. 48 ust. 11 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.). 

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem  
30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przedsiębiorcy. 

Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

Doręczenie przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej 
upoważnienia do kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej. 

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym  
w wystawionym przez upoważnioną osobę upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. 

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym, 
za wyjątkiem art. 55 ust. 2-7 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), nie może 

przekraczać w odniesieniu do: 
-mikroprzedsiębiorców -12 dni roboczych; 

-małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych; 
- średnich przedsiębiorców -24 dni roboczych; 

- pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych. 

Sporządzenie protokołu kontroli. 

Doręczenie kontrolowanemu przedsiębiorcy lub 
osobie upoważnionej dokumentów z kontroli. 

Postępowanie pokontrolne (zalecenia pokontrolne, 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o zakazie wykonywania działalności 
regulowanej, analiza syntetyczna, brak uwag co do 

prowadzonej działalności). 

Ogólny schemat procedur kontroli wynikający z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, odnoszący się do kontroli 
przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz 

ośrodek szkolenia kierowców 

Podstawa prawna: 
- art. 40, 43, 45-65 ustawy z dnia 6.03.2018  r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
- art. 83b ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.); 
- art. 44 ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.). 

 

 

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
06.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm) – coroczny 
obowiązek przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców wynikający z art. 83b ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) 
oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.).

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
06.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm) – coroczny 
obowiązek przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców wynikający z art. 83b ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) 
oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.).
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