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Za!"cznik nr 1 do zarz"dzenia nr 6/09 G!ównego Inspektora Pracy z dnia 5 marca 2009 r. 

Za!"cznik nr 1.12 

WZÓR 

........................................................................... 
(oznaczenie jednostki organizacyjnej) 

…………………..., dnia _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

 
UPOWA#NIENIE Nr _ _ _ - _ _ _ _ _ - 01300 - _ _ _ _ _ / _ _ _ _ 

do przeprowadzenia przez organ (pracownika) Pa$stwowej Inspekcji Pracy kontroli dzia!alno%ci 
gospodarczej przedsi&biorcy oraz kontroli spe!niania przez wyroby zasadniczych 

lub innych wymaga$ 
A. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: 
Art. 24 i art. 22 ust.3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pa!stwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz.589, z pó". zm. ). 
Art. 40 ust. 1 i art. 40f ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno#ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó"n. 
zm.). 

B. Oznaczenie organu kontroli (inspektora pracy): 

Nazwisko: Imi&: Stanowisko s!u'bowe: 
Numer legitymacji 
s!u'bowej: 

    

    

C. Oznaczenie przedsi&biorcy obj&tego kontrol": 
Firma/Oddzia$/adres: 
 
 

D. Zakres przedmiotowy kontroli:           (*)niepotrzebne skre#li%) E. Przewidywany okres kontroli: 

Prawna ochrona pracy oraz przepisy dot. Legalno#ci zatrudnienia(*) Data rozpocz&cia kontroli: _ _ . _ _ . _ _ _ _ r. 
Techniczne bezpiecze!stwo i higiena pracy oraz spe$nianie przez 

wyroby zasadniczych lub innych wymaga!(*)  

Przewidywany termin zako!czenia 
kontroli: _ _ . _ _ . _ _ _ _ r. 

F. Miejsce wykonywania kontroli: 
Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie przedsi&biorcy oraz w miejscach wykonywania dzia$alno#ci gospodarczej. 
Poszczególne czynno#ci kontrolne, polegaj'ce w szczególno#ci na kontroli dokumentów finansowych i kadrowych – je(eli 
przedsi&biorca wyrazi na to zgod& – mog' zosta% przeprowadzone w siedzibie organu kontroli. 

G. Dzia!alno%( gospodarcza przedsi&biorcy jest / nie jest(*) obj&ta zakresem przedmiotowym Konwencji nr 81 dotycz"cej 
inspekcji pracy w przemy%le i handlu (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450). 
(*)niepotrzebne skre#li% 
H. Przeprowadzenie kontroli jest / nie jest(*) niezb&dne dla przeciwdzia!ania pope!nienia przest&pstwa lub wykroczenia 
(*)niepotrzebne skre#li%  
I. Przeprowadzenie kontroli jest / nie jest(*)  uzasadnione bezpo%rednim zagro'eniem 'ycia lub zdrowia 
(*)niepotrzebne skre#li% 

J. Osoba udzielaj"ca upowa'nienia: 
K. Potwierdzenie dor&czenia upowa'nienia wraz z 
pouczeniem: 
Nazwisko, imi&, funkcja: 
 

Data potwierdzenia:  Podpis: ……………………………………………………………………….. 
(podpis i piecz&% osoby udzielaj'cej upowa(nienia) _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.  
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POUCZENIE 
o prawach i obowi!zkach kontrolowanego  

Inspektor pracy przeprowadza kontrol& dzia!alno%ci gospodarczej przedsi&biorcy oraz kontrol& spe!niania przez wyroby 
zasadniczych lub innych wymaga$ po okazaniu legitymacji s!u'bowej i okazaniu upowa'nienia do przeprowadzenia kontroli 
(art. 24 i art. 22 ust. 3 ustawy o Pa$stwowej Inspekcji Pracy, art. 40 ust. 1 i art. 40f ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodno%ci, 
art. 77ust. 1 ustawy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia!alno%ci gospodarczej, Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z 
pó)n. zm.). 

Je(eli podj&cie czynno#ci kontrolnych jest niezb&dne dla przeciwdzia$ania pope$nieniu przest&pstwa lub wykroczenia, a tak(e gdy 
przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo#rednim zagro(eniem (ycia lub zdrowia, kontrola mo(e by% podj&ta po okazaniu 
legitymacji s$u(bowej. Kontrolowanemu nale(y niezw$ocznie, nie pó"niej jednak ni( w terminie 3 dni od dnia podj&cia kontroli, dor&czy% 
upowa(nienie do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ust. 2 ustawy o swobodzie dzia$alno#ci gospodarczej). 
Inspektor pracy oraz inne osoby wykonuj'ce kontrol& podlegaj' wy$'czeniu na zasadach okre#lonych w przepisach ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks post&powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pó"n. zm.) dotycz'cych wy$'czenia 
pracownika lub organu. 
Zmiana organu (inspektora pracy) lub osoby upowa(nionej do przeprowadzenia kontroli , jak równie( zakresu przedmiotowego kontroli 
wymaga ka(dorazowo wydania odr&bnego upowa(nienia. Zmiany te nie mog' prowadzi% do wyd$u(enia przewidywanego wcze#niej 
terminu zako!czenia kontroli. 
Do kontroli dzia$alno#ci gospodarczej przedsi&biorcy stosuje si& w szczególno#ci nast&puj'ce zasady (art. 77-84d ustawy o swobodzie 
dzia$alno#ci gospodarczej): 
Organ kontroli zawiadamia przedsi&biorc& o zamiarze wszcz&cia kontroli. 
Zawiadomienia o zamiarze wszcz&cia kontroli nie dokonuje si&, w przypadku gdy: 
  1)   kontrola ma zosta% przeprowadzona na podstawie bezpo#rednio stosowanych przepisów powszechnie obowi'zuj'cego prawa 

wspólnotowego albo na podstawie przepisów Konwencji MOP nr 81; 
  2)   przeprowadzenie kontroli jest niezb&dne dla przeciwdzia$ania pope$nieniu przest&pstwa lub wykroczenia; 
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  3)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo#rednim zagro(eniem (ycia lub zdrowia; 
  4)   przedsi&biorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub dor&czanie pism na podane adresy by$o bezskuteczne lub 

utrudnione. 
Kontrol& wszczyna si& nie wcze#niej ni( po up$ywie 7 dni i nie pó"niej ni( przed up$ywem 30 dni od dnia dor&czenia zawiadomienia o 
zamiarze wszcz&cia kontroli. Je(eli kontrola nie zostanie wszcz&ta w terminie 30 dni od dnia dor&czenia zawiadomienia, wszcz&cie 
kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 
Na wniosek przedsi&biorcy kontrola mo(e by% wszcz&ta przed up$ywem 7 dni od dnia dor&czenia zawiadomienia. 
Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszcz&cia kontroli umieszcza si& w ksi'(ce kontroli i protokole kontroli. 
W razie nieobecno#ci kontrolowanego przedsi&biorcy lub osoby przez niego upowa(nionej, czynno#ci kontrolne mog' by% wszcz&te po 
okazaniu legitymacji s$u(bowej pracownikowi kontrolowanego, który mo(e by% uznany za osob&, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó"n. zm.), lub w obecno#ci przywo$anego #wiadka, którym powinien by% 
funkcjonariusz publiczny, nieb&d'cy jednak pracownikiem organu przeprowadzaj'cego kontrol&. 
W przypadku wszcz&cia czynno#ci kontrolnych po okazaniu legitymacji s$u(bowej, przed podj&ciem pierwszej czynno#ci kontrolnej, 
osoba podejmuj'ca kontrol& ma obowi'zek poinformowa% kontrolowanego przedsi&biorc& lub osob&, wobec której podj&to czynno#ci 
kontrolne, o jego prawach i obowi'zkach w trakcie kontroli. 
Czynno#ci kontrolnych dokonuje si& w obecno#ci kontrolowanego lub osoby przez niego upowa(nionej. 
Powy(szej zasady nie stosuje si&, w przypadkach gdy: 
  1)   do przedsi&biorcy stosuje si& przepisy Konwencji MOP nr 81; 
  2)   przeprowadzenie kontroli jest niezb&dne dla przeciwdzia$ania pope$nieniu przest&pstwa lub wykroczenia; 
  3)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo#rednim zagro(eniem (ycia lub zdrowia. 
Kontrolowany jest obowi'zany do pisemnego wskazania osoby upowa(nionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w 
szczególno#ci w czasie jego nieobecno#ci. 
Do czasu trwania kontroli nie wlicza si& czasu nieobecno#ci kontrolowanego przedsi&biorcy lub osoby przez niego upowa(nionej, je(eli 
stanowi to przeszkod& w przeprowadzeniu czynno#ci kontrolnych. 
W razie nieobecno#ci kontrolowanego lub osoby przez niego upowa(nionej albo niewykonania przez kontrolowanego obowi'zku 
wskazania osoby upowa(nionej do reprezentowania przedsi&biorcy czynno#ci kontrolne mog' by% wykonywane w obecno#ci innego 
pracownika kontrolowanego, który mo(e by% uznany za osob&, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny, lub w obecno#ci przywo$anego #wiadka, którym powinien by% funkcjonariusz publiczny, nieb&d'cy jednak pracownikiem organu 
przeprowadzaj'cego kontrol&. 
Kontrol& przeprowadza si& w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania dzia$alno#ci gospodarczej oraz w godzinach pracy 
lub w czasie faktycznego wykonywania dzia$alno#ci gospodarczej przez kontrolowanego. 
Kontrola lub poszczególne czynno#ci kontrolne, za zgod' kontrolowanego, mog' by% przeprowadzane równie( w siedzibie organu 
kontroli, je(eli mo(e to usprawni% prowadzenie kontroli. 
Czynno#ci kontrolne powinny by% przeprowadzane w sposób sprawny i mo(liwie niezak$ócaj'cy funkcjonowania kontrolowanego 
przedsi&biorcy. W przypadku gdy przedsi&biorca wska(e na pi#mie, (e przeprowadzane czynno#ci zak$ócaj' w sposób istotny 
dzia$alno#% gospodarcz' przedsi&biorcy, konieczno#% podj&cia takich czynno#ci powinna by% uzasadniona w protokole kontroli. 
Przedsi&biorca jest obowi'zany prowadzi% i przechowywa% w swojej siedzibie ksi'(k& kontroli oraz upowa(nienia i protoko$y kontroli. 
Ksi'(ka kontroli mo(e mie% form& zbioru dokumentów. Ksi'(ka kontroli s$u(y przedsi&biorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania 
kontroli jego dzia$alno#ci. 
Ksi'(ka kontroli mo(e by% prowadzona tak(e w formie elektronicznej. Przedsi&biorca, który prowadzi ksi'(k& kontroli w formie 
elektronicznej, dokonuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w ksi'(ce kontroli. Domniemywa si&, (e dane zawarte w ksi'(ce 
kontroli prowadzonej w formie elektronicznej znajduj' potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsi&biorc&, 
Przedsi&biorca jest obowi'zany dokonywa% w ksi'(ce kontroli wpisu informuj'cego o wykonaniu zalece! pokontrolnych b'd" wpisu o 
ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrz&dny albo s'd administracyjny. 
W przypadku wszcz&cia kontroli, przedsi&biorca jest obowi'zany niezw$ocznie okaza% kontroluj'cemu ksi'(k& kontroli albo kopie 
odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest ksi'(ka kontroli, po#wiadczone przez 
siebie za zgodno#% z wpisem w ksi'(ce kontroli. 
Przedsi&biorca jest zwolniony z okazania ksi'(ki kontroli, je(eli jej okazanie jest niemo(liwe ze wzgl&du na udost&pnienie jej innemu 
organowi kontroli. W takim przypadku przedsi&biorca okazuje ksi'(k& kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od 
dnia zwrotu tej ksi'(ki przez organ kontroli. 
Nie mo(na równocze#nie podejmowa% i prowadzi% wi&cej ni( jednej kontroli dzia$alno#ci przedsi&biorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy: 
  1)   do przedsi&biorcy stosuje si& przepisy Konwencji MOP nr 81; 
  2)   przeprowadzenie kontroli jest niezb&dne dla przeciwdzia$ania pope$nieniu przest&pstwa lub wykroczenia; 
  3)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo#rednim zagro(eniem (ycia lub zdrowia; 
Je(eli przedsi&biorca wykonuje dzia$alno#% gospodarcz' w wi&cej ni( jednym zak$adzie lub innej wyodr&bnionej cz&#ci swojego 
przedsi&biorstwa, zasada okre#lona powy(ej odnosi si& do zak$adu lub cz&#ci przedsi&biorstwa . 
W zak$adzie lub cz&#ci przedsi&biorstwa, w której przeprowadzana jest kontrola, dopuszczalne jest równoczesne przeprowadzenie 
czynno#ci kontrolnych niezb&dnych do zako!czenia innej kontroli u tego przedsi&biorcy (zasady nie stosuje si& do kontroli dzia$alno#ci 
gospodarczej przedsi&biorcy, o którym mowa w art. 104 i 105 ustawy o swobodzie dzia$alno#ci gospodarczej). 
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsi&biorcy w jednym roku kalendarzowym nie mo(e przekracza%: 
  1)   w odniesieniu do mikroprzedsi&biorców - 12 dni roboczych; 
  2)   w odniesieniu do ma$ych przedsi&biorców - 18 dni roboczych; 
  3)   w odniesieniu do #rednich przedsi&biorców - 24 dni roboczych; 
  4)   w odniesieniu do pozosta$ych przedsi&biorców - 48 dni roboczych. 
 Ogranicze! czasu kontroli nie stosuje si&, w przypadkach gdy: 
  1)   do przedsi&biorcy stosuje si& przepisy Konwencji MOP nr 81; 
  2)   przeprowadzenie kontroli jest niezb&dne dla przeciwdzia$ania pope$nieniu przest&pstwa lub wykroczenia; 
  3)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo#rednim zagro(eniem (ycia lub zdrowia; 
Przed$u(enie czasu trwania kontroli jest mo(liwe jedynie z przyczyn niezale(nych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na pi#mie. 
Uzasadnienie dor&cza si& przedsi&biorcy i wpisuje do ksi'(ki kontroli przed podj&ciem dalszych czynno#ci kontrolnych. Przed$u(enie 
czasu trwania kontroli nie mo(e narusza% terminów dotycz'cych czasu trwania wszystkich kontroli. 
Je(eli wyniki kontroli wykaza$y ra('ce naruszenie przepisów prawa przez przedsi&biorc&, mo(na przeprowadzi% powtórn' kontrol& w 
tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie mo(e przekracza% 7 dni. Czasu trwania 
powtórnej kontroli nie wlicza si& do czasu trwania wszystkich kontroli. 
Organ kontroli mo(e, po pisemnym zawiadomieniu przedsi&biorcy, przerwa% kontrol& na czas niezb&dny do przeprowadzenia bada! 
próbki produktu lub próbki kontrolnej, je(eli jedyn' czynno#ci' kontroln' po otrzymaniu wyniku badania próbki b&dzie sporz'dzenie 
protoko$u kontroli. Czasu przerwy nie wlicza si& do czasu trwania wszystkich kontroli, o ile podczas przerwy przedsi&biorca mia$ 
mo(liwo#% wykonywania dzia$alno#ci gospodarczej oraz mia$ nieograniczony dost&p do prowadzonej przez siebie dokumentacji i 
posiadanych rzeczy, z wyj'tkiem zabezpieczonej w celu kontroli próbki. 
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W przypadku okre#lonym powy(ej dor&czenie przedsi&biorcy protoko$u kontroli nie wymaga ponownego wszcz&cia kontroli, a dnia, w 
którym dor&czono przedsi&biorcy protokó$ kontroli, nie wlicza si& do czasu trwania kontroli. Dopuszcza si& dor&czenie protoko$u kontroli 
w trakcie trwania kontroli innego organu. 
Uzasadnienie czasu trwania przerwy organ kontroli obowi'zany jest wpisa% do ksi'(ki kontroli przedsi&biorcy. 
Ogranicze! okre#lonych w art. 79, art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie dzia$alno#ci gospodarczej (przedstawionych 
powy(ej) nie stosuje si& do kontroli wszcz&tej w toku post&powania prowadzonego w wyniku z$o(enia wniosku przez przedsi&biorc& we 
w$asnej sprawie, na podstawie przepisów odr&bnych ustaw oraz bezpo#rednio stosowanych przepisów powszechnie obowi'zuj'cego 
prawa wspólnotowego. 
Przedsi&biorca mo(e wnie#% sprzeciw wobec podj&cia i wykonywania przez organy kontroli czynno#ci z naruszeniem przepisów art. 79-
79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie dzia$alno#ci gospodarczej. 
Sprzeciw przedsi&biorca wnosi na pi#mie do inspektora pracy. 
Sprzeciw wnosi si& w terminie 3 dni roboczych od dnia wszcz&cia kontroli przez inspektora pracy. Przedsi&biorca musi uzasadni% 
wniesienie sprzeciwu. 
W przypadku gdy naruszenie przepisu okre#laj'cego $'czny czas trwania kontroli wyst'pi$o w trakcie prowadzonej kontroli, bieg terminu 
na z$o(enie sprzeciwu, rozpoczyna si& w dniu, w którym nast'pi$o przekroczenie limitu czasu trwania kontroli. 
Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynno#ci kontrolnych przez inspektora pracy do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w 
przypadku wniesienia za(alenia do czasu jego rozpatrzenia. 
Wniesienie sprzeciwu powoduje równie( wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia dor&czenia 
przedsi&biorcy postanowienia o rozpatrzenia sprzeciwu, albo do dnia rozpatrzenia za(alenia na postanowienie o rozpatrzeniu 
sprzeciwu. 
W przypadku wniesienia sprzeciwu inspektor pracy mo(e, w drodze postanowienia, dokona% zabezpieczenia dowodów maj'cych 
zwi'zek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpieczeniu podlegaj' dokumenty, informacje, próbki 
wyrobów oraz inne no#niki informacji, je(eli stanowi' lub mog' stanowi% dowód w toku kontroli. 
Inspektor pracy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o: 
  1)   odst'pieniu od czynno#ci kontrolnych; 
  2)   kontynuowaniu czynno#ci kontrolnych. 
Na postanowienie o rozpatrzeniu sprzeciwu przedsi&biorcy przys$uguje za(alenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. 
Rozstrzygni&cie za(alenia nast&puje w drodze postanowienia, nie pó"niej ni( w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. 
W przypadku wydania postanowienia o rozpatrzeniu sprzeciwu inspektor pracy mo(e kontynuowa% czynno#ci kontrolne od dnia, w 
którym postanowienie dor&czono przedsi&biorcy, a w przypadku wniesienia za(alenia, od dnia dor&czenia przedsi&biorcy postanowienia 
w sprawie rozpatrzenia tego za(alenia. 
Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez inspektora pracy postanowienia o odst'pieniu 
od czynno#ci kontrolnych. 
Nierozpatrzenie za(alenia w terminie jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez okr&gowego inspektora pracy postanowienia 
uznaj'cego s$uszno#% wniesionego za(alenia. 
Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezb&dne dla przeciwdzia!ania pope!nieniu 
przest&pstwa lub wykroczenia. 
Przedsi&biorcy, który poniós! szkod& na skutek przeprowadzenia czynno%ci kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w 
zakresie kontroli dzia!alno%ci gospodarczej przedsi&biorcy, przys!uguje odszkodowanie. 
Dochodzenie roszczenia o odszkodowanie nast&puje na zasadach i w trybie okre#lonych w odr&bnych przepisach. 
Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli dzia!alno%ci 
gospodarczej przedsi&biorcy, je'eli mia!y istotny wp!yw na wyniki kontroli, nie mog" stanowi( dowodu w 'adnym 
post&powaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotycz"cym kontrolowanego przedsi&biorcy. 
 
Inspektor pracy ma prawo (art. 23 ustawy o Pa$stwowej Inspekcji Pracy) do: 
   1) swobodnego wst&pu na teren oraz do obiektów i pomieszcze! podmiotu kontrolowanego; 
 2) przeprowadzania ogl!dzin obiektów, pomieszcze", stanowisk pracy, maszyn i urz#dze" oraz przebiegu procesów 

technologicznych i pracy; 
 3) $#dania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które s# lub by%y zatrudnione, albo 
które wykonuj# lub wykonywa%y prac! na jego rzecz na innej podstawie ni$ stosunek pracy, w tym osób wykonuj#cych na w%asny 
rachunek dzia%alno&' gospodarcz#, pisemnych i ustnych informacji w sprawach obj!tych kontrol# oraz wzywania i przes%uchiwania tych 
osób w zwi#zku z przeprowadzan# kontrol#; 
 4) $#dania okazania dokumentów dotycz#cych budowy, przebudowy lub modernizacji oraz uruchomienia zak%adu 
pracy, planów i rysunków technicznych, dokumentacji technicznej i technologicznej, wyników ekspertyz, bada" i pomiarów dotycz#cych 
produkcji b#d( innej dzia%alno&ci podmiotu kontrolowanego, jak równie$ dostarczenia mu próbek surowców i materia%ów u$ywanych, 
wytwarzanych lub powstaj#cych w toku produkcji, w ilo&ci niezb!dnej do przeprowadzenia analiz lub bada", gdy maj# one zwi#zek z 
przeprowadzan# kontrol#; 
 5) $#dania przed%o$enia akt osobowych i wszelkich dokumentów zwi#zanych z wykonywaniem pracy przez 
pracowników lub osoby &wiadcz#ce prac! na innej podstawie ni$ stosunek pracy; 
 6) zapoznania si! z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz ich realizacj#; 
 7) utrwalania przebiegu i wyników ogl!dzin, o których mowa w pkt 2, za pomoc# aparatury i &rodków technicznych 
s%u$#cych do utrwalania obrazu lub d(wi!ku; 

   8) wykonywania niezb&dnych dla celów kontroli odpisów lub wyci'gów z dokumentów, jak równie( zestawie! i 
oblicze! sporz'dzanych na podstawie dokumentów, a w razie potrzeby ('dania ich od podmiotu kontrolowanego; 

   9) sprawdzania to(samo#ci osób wykonuj'cych prac& lub przebywaj'cych na terenie podmiotu kontrolowanego, ich 
przes$uchiwania i ('dania o#wiadcze! w sprawie legalno#ci zatrudnienia lub prowadzenia innej dzia$alno#ci zarobkowej; 

 10) korzystania z pomocy bieg%ych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów. 

Je(eli zachodzi uzasadniona obawa, (e udzielenie inspektorowi pracy informacji w sprawach obj&tych kontrol' przez pracownika 
lub osob&, o których mowa w ww. pkt 3, mog$oby narazi% tego pracownika lub osob& na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu 
udzielenia tej informacji, inspektor pracy mo(e wyda% postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczno#ci umo(liwiaj'cych 
ujawnienie to(samo#ci tego pracownika lub osoby, w tym danych osobowych. 
W razie wydania postanowienia okoliczno&ci, o których mowa wy$ej, pozostaj# wy%#cznie do wiadomo&ci inspektora pracy. Protokó% 
przes%uchania pracownika lub osoby wolno udost!pnia' pracodawcy tylko w sposób uniemo$liwiaj#cy ujawnienie danych osobowych 

tego pracownika lub osoby. 
Na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych pracodawcy przys%uguje za$alenie, w terminie 3 dni od dnia 
dor!czenia postanowienia. Za$alenie na postanowienie inspektora pracy rozpoznaje w%a&ciwy okr!gowy inspektor pracy. Post!powanie 
dotycz#ce za$alenia toczy si! bez udzia%u pracodawcy i obj!te jest tajemnic# s%u$bow#. 
W razie uwzgl!dnienia za$alenia protokó% przes%uchania pracownika lub osoby podlega zniszczeniu; zniszczenie protoko%u 
przes%uchania inspektor pracy odnotowuje w protokole pokontrolnym. 
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Inspektor pracy jest upowa(niony do swobodnego poruszania si& po terenie podmiotu kontrolowanego bez obowi'zku uzyskiwania 
przepustki oraz jest zwolniony od rewizji osobistej, tak(e w przypadku, je(eli przewiduje j' wewn&trzny regulamin podmiotu 
kontrolowanego.  

Zgodnie z art. 27 ustawy o Pa!stwowej Inspekcji Pracy podmiot kontrolowany ma obowi'zek zapewni% inspektorowi pracy 
warunki i #rodki niezb&dne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególno#ci niezw$ocznie przedstawi% ('dane dokumenty i 
materia$y, zapewni% terminowe udzielanie informacji, udost&pni% urz'dzenia techniczne oraz, w miar& mo(liwo#ci, oddzielne 
pomieszczenie z odpowiednim wyposa(eniem. 
Przedsi!biorcy albo osobie lub organowi reprezentuj#cemu przedsi!biorc! przys%uguje prawo zg%oszenia, przed podpisaniem protoko%u 
kontroli, umotywowanych zastrze$e" do ustale" zawartych w protokole; zastrze$enia nale$y zg%osi' na pi&mie w terminie 7 dni od dnia 
przedstawienia protoko%u; w razie zg%oszenia zastrze$e" do protoko%u kontroli inspektor pracy przeprowadzaj#cy kontrol! zobowi#zany 
jest je zbada', a w przypadku stwierdzenia zasadno&ci zastrze$e" - zmieni' lub uzupe%ni' odpowiedni# cz!&' protoko%u; odmowa 
podpisania protoko%u przez przedsi!biorc! albo osob! lub organ reprezentuj#cy przedsi!biorc! nie stanowi przeszkody do zastosowania 
przez inspektora pracy stosownych &rodków prawnych przewidzianych ustaw# o Pa"stwowej Inspekcji Pracy; kopi! protoko%u kontroli 
inspektor pracy pozostawia przedsi!biorcy; w przypadku niestwierdzenia uchybie" ustalenia z kontroli mog# by' dokumentowane w 
formie notatki urz!dowej (art. 31 ust. 4 – 10 ustawy o Pa"stwowej Inspekcji Pracy). 

Zgodnie z art.40e-f ustawy o systemie oceny zgodno#ci kontrol& spe$niania przez wyroby zasadniczych lub innych wymaga! 
przeprowadza si& w obecno#ci kontrolowanego lub jego upowa(nionego pracownika. 

Kontrolowany lub jego upowa(niony pracownik s' obowi'zani umo(liwi% wykonywanie kontroli, a w szczególno#ci: 
 1) zapewni% wgl'd w dokumenty obj&te zakresem kontroli; 
 2) wyda' za pokwitowaniem wyroby lub dokumenty, je$eli jest to niezb!dne do przeprowadzenia ich dalszej analizy lub 
dok%adniejszej kontroli; 
 3) udzieli' niezb!dnej pomocy technicznej, je$eli dokumenty b!d#ce przedmiotem kontroli zosta%y zapisane na 
informatycznych no&nikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia%alno&ci podmiotów 
realizuj#cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565); 
 4) udost!pni' obiekty i pomieszczenia, w których znajduj# si! dokumenty i wyroby obj!te zakresem kontroli; 
 5) udziela' wszelkich wyja&nie" w sprawach obj!tych zakresem kontroli; 
 6) udost!pni' dokumenty w celu sporz#dzenia kopii; zgodno&' kopii z orygina%em dokumentu potwierdza kontrolowany. 

W toku kontroli osoba kontroluj'ca w szczególno#ci mo(e: 
 1) bada% akta i dokumenty w zakresie obj&tym kontrol'; 
 2) dokonywa' ogl!dzin terenów, obiektów, pomieszcze", wyrobów i innych rzeczy w zakresie obj!tym kontrol#; 
 3) legitymowa' osoby w celu stwierdzenia ich to$samo&ci, je$eli jest to niezb!dne na potrzeby kontroli; 
 4) $#da' udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyja&nie" w sprawach obj!tych zakresem kontroli; 
 5) przes%uchiwa' osoby w charakterze strony lub &wiadka, je$eli jest to niezb!dne do wyczerpuj#cego wyja&nienia 
okoliczno&ci sprawy; 
 6) zasi!ga' opinii bieg%ych, je$eli jest to niezb!dne na potrzeby kontroli; 
 7) zabezpiecza' dowody; 
 8) pobiera' nieodp%atnie próbki wyrobów do bada"; 
 9) zbiera' inne niezb!dne dowody w zakresie obj!tym kontrol#. 

 

 


