
Do druku nr 994 

LEWIATAN 

Warszawa, 25 listopada 2016 r. 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS KL/490/238/AK/2016 

L dz ........................................................... .. 

Data wpływu ......... ?..~:..J.L..?.~JL ......... . 

Pan 
Wojdech Murdzek 
Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

W nawiązaniu do prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 

otoczenia prawnego przedsiębiorców, przesyłam w załączeniu stanowisko Konfederacji lewiatan w tej 

sprawie. Zwracam się również z prośbą o przekazanie stanowiska pozostałym członkom komisji. 

Do wiadomości: 

Pani Agnieszka Kaczmarska, p.o. Szefa Kancelarii Sejmu 

Załączniki: 

1. Stanowisko Konfederacji lewiatan ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 

prawnego przedsiębiorców 
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Warszawa, 25 listopada 2016 r. 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawv o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 

otoczenia prawnego przedsiebiorców 

l. Uwagi ogólne 

Założenia procedowanego obecnie przez Sejm pakietu 11 100 zmian dla Firm", na który składają się liczne 

nowelizacje obowiązujących aktów prawnych, mogą stanowić dobry krok w kierunku upraszczania 

systemu prowadzenia działalności gospodarczej. W ocenie Konfederacji Lewiatan konieczne jest jednak, 

aby w zakresie przeprowadzanego procesu legislacyjnego, normy zostały doprecyzowane w taki sposób 

by podmioty zainteresowane miały pewność, że zaproponowane zmiany faktycznie będą likwidować 

bariery w różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a nie dodatkowo tworzyć 

kolejne prawne przeszkody w rozwoju. Istotne jest również, aby zmiany legislacyjne nie ograniczały się 

jedynie do zagadnień ogólnych, ale by adresowały problemy odnoszące się do poszczególnych branż, 

które cechują się dużym potencjałem rozwoju i mają wpływ na gospodarkę oraz kwestie społeczne. 

Ponadto, należy docenić sposób przygotowania przez projektodawców uzasadnień do procedowanych 

projektów aktów prawnych, które przedstawiają w sposób syntetyczny i możliwie wyczerpujący cel oraz 

zakres nowych przepisów, wraz z określeniem praktycznych implikacji oraz odwołaniem do stanowisk 

doktryny l orzecznictwa. Taki sposób opracowania uzasadnienia nowelizacji przepisów, sam w sobie, 

może być uznawany za ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, opartej na dynamicznie 

zmieniającym się otoczeniu prawnym. Jako taki powinien stanowić wzór również dla innych podmiotów 

odpowiedzialnych za opracowanie aktów prawnych. Powszechną aktualnie praktyką jest bowiem 

przygotowywanie uzasadnień, które ograniczają się do ogólnego opisu wprowadzanych regulacji tub 

parafrazowania brzmięnia przepisów, bez jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień. W przypadku 

przepisów budzących w okresie swojego funkcjonowania wątpliwości interpretacyjne, tego typu 

uzasadnienia, okazują się bezużyteczne, jako wskazówka interpretacyjna, dla organów administracji 

i sądów prowadzących na ich podstawie postępowania. W tym kontekście postulujemy, aby wzmocnione 

zostały wymagania wobec przygotowywanych projektów aktów prawnych, tak aby wszystkie 

odpowiadały wyznaczonym przez Ministerstwo Rozwoju standardom. 
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11. Uwagi szczegółowe 

Uwogi do propozycji zmian w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks procy (Dz. U. z 201.4 r. poz. 

1.502, z p6źn. zm. 

J.) Art. 2 ust. 1 projektu-zmiany w ustawie z dniQ 26 czerwca 1.974 r. - Kodeks pracy- zmiana art. 7]2 

Zmiana ma na celu podniesienie progu zatrudnianych pracowników z 20 pracowników do 50 

pracowników, z którym wiąże się obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia (nowy art. 772 

k. p.). 

Jednocześnie pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników i mniej niż 50 ma być zobowiązany 

do przyjęcia regulaminu wynagradzania, jeżeli z takim winsokiem wystąpi zakładowa organizacja 

związkowa {nowy art. 772 k.p.). 

W uzasadnieniu do projektu ustawy trafnie wskazano, iż obecny próg 20 pracowników, który ma 

zastosowanie również w innych przepisach prawa pracy regulujących dodatkowe obowiązki 

pracodawców, często staje u podstaw negatywnej decyzji o zwiększaniu stanu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 9 k. p. regułamin wynagradzania, regulamin pracy są źródłami 

prawa pracy. Przygotowanie tych aktów w praktyce wymaga często profesjonalnego wsparcia, 

zewnętrznej obsługi, a to oznacza zwiększenie kosztów. 

Konfederacja Lewiatan popiera zaproponowane zmiany w art. 772§1 Kodeksu praey, które zmniejszą 

obciążenia w przypadku małych przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników. 

Jednocześnie pewne wątpliwości budzi propozycja nowego art. 77Z§12 k.p., zgodnie z którym 

pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników będzie zobowiązany 

do przyjęcia regulaminu wynagradzania, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja 

związkowa. Obowiązek przyjęcia regulaminu wynagradzania w praktyce oznacza, iż tacy pracodawcy 

będą mieli do czynienia z powszechnymi problemami we wprowadzaniu i zmienianiu regulaminu 

wynagradzania. 

Konfederacja Lewiatan od dawna postuluje o przyjęcie regulacji, która pozwoli pracodawcy na 

samodzielne ustalenie bądź zmianę regulaminu wynagradzania przez pracodawcę w przypadku braku 

zgody zakładowej organizacji związkowej. 

Przepis art. 772 § 4 k.p. i związany z nim art. 30 ustawy o związkach zawodowych uniemożliwiają 

pracodawcy samodzielne podjęcie decyzji w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz 

regulaminu nagród i premiowania, jeżeli organizacje związkowe przedstawią wspólnie uzgodnione 
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stanowisko w terminie 30 dni. Przywołane przepisy wyłączają możliwość samodzielnego ustalenia bądź 

zmiany regulaminu wynagradzania przez pracodawcę w przypadku braku zgody zakładowej organizacji 

związkowej. W praktyce pracodawca nie może wydać regulaminu wynagradzańia bez zgody związku 

zawodowego pomimo istnienia takiego obowiązku. 

2} Art. 2 ust. 2 projektu -zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy- zmiana art. 97 

Konfederacja lewiatan popiera zaproponowane zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy. 

Regulacje dotyczące obowiązku wydawania świadectwa pracy odrębnie dla umów terminowych 

i umowy na czas nieokreśłony, a także okresu 24 miesięcy na wydanie zbiorczego świadectwa pracy dla 

umów terminowych, nie mają żadnego uzasadnienia. 

Pracodawca powinien mieć możliwość wydawania zbiorczego świadectwa pracy bez względu na rodzaj 

zawartych umów o pracę. Ponadto przepis powinien uwzględniać możliwość zaistnienia krótkich przerw 

w zatrudnieniu (7 dni), które nie obligowałyby pracodawcy do bezwzględnego wydawania świadectwa. 

W kontekście wprowadzanych zmian w zasadach wydawani a świadectwa pracy warto rozważyć zmianę 

art. 171 § 3 Kodeksu pracy regulującego możliwość przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego 

na okres trwania kolejnej umowy o pracę w miejsce obowiązku wypłaty ekwiwalentu. Obecnie 

pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony 

postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie 

kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. 

Mając na uwadze, iż prawo do urlopu wypoczynkowego powinno być realizowane w naturze, 

a rekompensata pieniężna powinna mieć charakter wyjątkowy, proponujemy przyznanie stronom 

stosunku pracy prawa do uzgodnienia przeniesienia prawa do urlopu wypoczynkowego na kolejną 

umowę o pracę, o ile zawarcie kolejnej umowy o pracę z tymi samymi stronami nastąpi w ciągu 7 dni 

od dnia rozwiązania poprzedniej umowy o pracę. Forma uzgodnienia gwarantuje, iż w żaden sposób 

interesy pracodawcy czy pracownika nie zostaną naruszone, a pracownik może zachować prawo do 

wypoczynku w naturze. Tym samym art. 177 § 3 Kodeksu pracy otrzymałby następujące brzmienie: 

§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, 

w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika 

w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą w ciągu 7 
dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. 

Powyższe rozwiązanie byłoby zgodne z dyrektywą 2003/88/WE w sprawie niektórych aspektów 

organizacji czas pracy, która reguluje m.in. prawo do urlopu wypoczynkowego. 
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3} Art. 2 ust. 3 projektu -zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy- zmiana art. 104 

Konfederacja Lewiatan popiera przedłożoną propozycję, która zmniejszy obciążenia po stronie małych 

pracodawców, zatrudniających mniej niż 50 pracowników. W przypadku regulaminu pracy, rozważenia 

wymaga celowość wprowadzania przepisu art. 104 § 3, który zobowiązuje pracodawcę zatrudniającego 

nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników do wprowadzenia regulaminu pracy, jeżeli zakładowa 

organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie. 

4} Art. 2 ust. 4 projektu -zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy-zmiana art. 125 

§ 1 zdanie drugie 

Proponowana zmiana polega na wprowadzeniu wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla 

umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone. Tym samym forma 

pisemna umowy będzie zastrzeżona pod rygorem nieważności. 

Konfederacja Lewiatan nie zgłasza uwag. 

5) Art. 2 ust. 6 projektu -zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy- zmiana art. 264 

§1 

Propozycja odzwierciedla treść uchwały strony pracodawców i pracowników Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 19.10.2016 r. Strona pracodawców i pracowników przedstawiła uzgodniony projekt zmiany 

ustawy Kodeks pracy w sprawie wydłużenia terminów na odwołanie, ale także wprowadzenia do 

Kodeksu pracy rozwiązań promujących alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. 

Uwagi do propozycji zmian w ustawie z dnia 7/ipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 

290} 

1) art. 5 ust. 6 projektu- zmiany w ustawie z dnia 71ipca 1994 r. -Prawo budowlane {Dz. U. z 2016 r. poz. 

290) -zmiana Art. 30 

Zgodnie z proponowanym nowym przepisem, przebudowa budynków, które wymagają pozwolenia na 

budowę, nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, z wyłączeniem przebudów dotyczących przegród 

zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych. Oznacza to w praktyce, że większość prac 

wykonywanych m.in. w budynkach wielorodzinnych, będzie wykonywana bez pozwolenia na budowę. 

Nie negując tej koncepcji, zwracamy jednak uwagę, że l stycznia 2017 r. wejdzie w życie przepis art. 30 

ust. 7 i nast. ustawy z dnia 24 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, w następującym brzmieniu: 
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n7. Jeżeli użytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego lub 

budynek użyteczności publicznej nie jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6, właściciel 

jest obowiązany wyposażyć budynek w taką instalację w przypadku rozbudowy, nadbudowy lub 

przebudowy budynku związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej 

wewnątrz budynku. 

8. W przypadku gdy inwestor występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę dotyczącym rozbudowy, 

nadbudowy . lub przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania 

zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową 

instalacji technicznej wewnątrz budynku, a: 

l) budynek jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. fi do wniosku o pozwolenie na budowę 

dołącza się oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń, o istnieniu w budynku takiej instalacji; 

2) budynek nie jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6, wnioskiem należy objąć również 

budowę takiej instalacji. 

9. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, jest obowiązany do zaw(Jrcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''; 

W naszej ocenie, wprowadzenie przepisu wykluczającego obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. 

dla większości prac wykonywanych w budynku, pozbawi całkowicie praktycznego znaczenia, oczekujące 

na wejście w życie przepisy, dot. wyposażania istniejących budynków w instalacje telekomunikacyjne. 

Tym samym postulujemy dokonanie uzgodnień z Ministerstwem Cyfryzacji, w celu wprowadzenia 

odpowiednich zmian w ustawie o wspieraniu rozwoju ( ... }, tak, aby możliwe było osiągnięcie celu jej 

nowych przepisów, równolegle z wprowadzeniem ułatwień formalnych dla przebudów w budynkach. 

2) art. 5 projektu -zmiany w ustawie z dnia 7/ipca 1.994 r. - Prowo budowlane (Dz. U. z 201.6 r. poz. 290} 

-zmiana art. 30 ust. 2a 

Dotychczasowe brzmienie art. 30 ust. 2a wskazuje, że zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, 

wykonywanie remontu obiektów budowlanych, z wyjątkiem remontu obiektów budowlanych, których 

budowa nie wvmaąa uzyskania pozwolenia na budowę. Oznacza to wprost, że nie wymaga zgłoszenia 

np. remont kanalizacji kablowej, która nie wymaga uzyskania potwolenia na budowę. 

Projektowane brzmienie wskazuje natomiast, że zgłoszenia właściwemu organowi wymaga 

wykonywanie remontu obiektów budowlanych z wyjątkiem dotyczącego budowli~ których budowa 

wvmaga uzyskania pozwolenia na budowę. 
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Taka zmiana oznaczałaby utrzymanie zasady obowiązkowego zgłoszenia remontu obiektu budowlanego, 

natomiast nie byłoby konieczne zgłoszenie remontu budowli (czyli obiektu budowalnego z wyłączeniem 

budynków i obiektów małej infrastruktury) wymagającej pozwolenia na budowę. Nie została natomiast 

uregulowana kwestia obowiązku zgłoszenia wobec budowli, które nie wymagają pozwolenia na budowę. 

Konsekwentnie więc, roboty budowlane polegające na remoncie budowli nie wymagające pozwolenia 

na budowę, powinny być zgłaszane. W przypadku przywołanej powyżej kanalizacji kablowej konieczne 

byłoby więc zgłoszenie jej remontu. Oznacza to znaczne pogorszenie sytuacji właścicieli tego typu 

obiektów. 

W uzasadnieniu wskazano: 

.,{ ... ) obecnie taki remont (obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę} 

wymaga zgłoszenia, jednakże obowiązek jest zdecydowanie zbyt rygorystyczny. Proponuje się, aby 

zgłoszenia wymagały takie remonty, które dotyczyłyby: obiektów budowlanych innych niż budynki, 

których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, oraz przegród zewnętrznych albo 

elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę". 

Biorąc pod uwagę, prawdopodqbne intencje projektodawców, rekonstruowane na podstawie brzmienia 

uzasadnienia, wydaje się, w żadnym wypadku nie jest celem pogorszenie warunków dla realizacji 

remontów obiektów niewymagających pozwolenia na budowę. Tym samym proponujemy nadanie, art. 

30 ust. 2a) następującego brzmienia: 

"2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w ort. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego: 

a) budowli lub obiektów małej infrastruktury, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, 

b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę;" 

3} art. 5 ust. 1.1. projektu -zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1.994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 201.6 r. 

poz. 290}-zmiana art. 48 

W zmodyfikowanym art. 48 ust. 2, dotyczącym budowy obiektu budowlanego bez wymaganego 

pozwolenia na budowę, dodano możliwość zgłoszenia zaiałenia na postanowienie o wstrzymaniu 

prowadzenia robot budowlanych. Postulujemy, aby identyczne rozwiązanie dodać w art. 49b, 

dotyczącym budowy bez wymaganego zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia. 

Uwagi do propozycji zmian w ustawie z dnia 4 marca 1.994 r. o za/dQdoWYm funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111 i 2199} 
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Nowelizacja ustawy o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych jest kolejnym elementem zmniejszania 

obciążeń w stosunku do pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na 

pełne etaty. Proponuje się bowiem podniesienie progu z 20 do 50 pracowników, z którym wiąże się 

obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednocześnie pracodawca 

zatrudniający poniżej 50 pracowników będzie miał możliwość utworzenia Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, a w przypadku pracodawców zatrudniających nie mniej niż 20 i mniej niż 50 

pracowników, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, będzie ona mogła wystąpić 

z wnioskiem o utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Konfederacja Lewiatan popiera 

przedłożoną propozycję nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

Uwagi do propozycji zmian ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chor6b zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242) 

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocena zmianę zaproponowaną w art. 14 Projektu dotyczącą 

modyfikacji art. 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. Zmiana ta ma na celu określenie zasad regulujących tryb ustalania wysokości stopy 

procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w 

przypadkach zaniżenia jej wysokości przez płatnika. W świetle propozycji przyjęcie stopy procentowej 

składki na dany rok będzie następować tylko w tych przypadkach, gdy płatnik mimo wezwania uchyla się 

od złożenia odpowiedniej informacji do ZUS lub korygujących dokumentów rozliczeniowych w ciągu 14 

dni od wezwania. 

Uwagi do propozycji zmian w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnośd gospodarc:zej 

{Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) 

Na aprobatę zasługują zmiany przewidywane w ustawie z dnia 21ipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej w zakresie uwolnienia przedsiębiorcy od negatywnych konsekwencji zmiany wykładni 

prawa przez organ administracji (art. 15 pkt 1 Projektu). Proponowane w tym zakresie rozwiązania 

przyczynią się do wzmocnienia pewności prawa, która jest elementem konstytucyjnej zasady 

demokratycznego państwa prawa. Zastrzeżenia budzi jednak zmiana proponowana w zakresie 

ograniczania do dziesięciu ilości przedmiotów działalności gospodarczej według PKD wpisywanych do 

rejestru CEIDG. Brak przepisów przejściowych tym zakresie rodzi uzasadnione wątpliwości co do tego, 

czy ograniczenie to dotyczy jedynie przedsiębiorców dokonujących wpisu do rejestru CEIDG po wejściu 

w życie przepisów Projektu, czy także przedsiębiorców figurujących już dotychczas w tym rejestrze. 
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Doprecyzowania wymagają także uregulowania, dotyczące "analizy prawdopodobieństwa naruszenia 

prawa», o których mowa w art. 15 pkt 10 Projektu. Przepisy Projektu w tym zakresie zostały 

zredagowane na zbyt wysokim poziomie ogólności, co w konsekwencji uniemożliwia określenie sposobu 

ich funkcjonowania w praktyce. Z przepisów tych nie wynika, na jakich zasadach będzie podejmowana 

decyzja o przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Dodatkowo Projekt 

przewiduje, że jedynym źródłem wskazującym sposób przeprowadzania analizy będzie nienormatywny 

"ogólny opis sposobu przeprowadzania analizy" zamieszczany przez organ kontroli w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Wątpliwości wzbudza również katalog przypadków, w których przeprowadzenie kontroli nie będzie 

wymagało uprzedniej analizy ryzyka. Postułujemy modyfikację wspomnianych przepisów poprzez 

zawężenie katalogu przypadków, do których przepisy o analizie ryzyka nie będą miały zastosowania. 

Analogiczna uwaga odnosi się do kwestii nie przeprowadzania kontroli w sytuacji, gdy ma ona dotyczyć 

zakresu objętego uprzednio zakończoną kontrolą. Projektodawca przewidział szeroki zakres wyjątków 

od tej ogólnej zasady. Przepisy Projektu w tym zakresie również wymagają doprecyzowania. 

Konfederacja negatywnie ocenia także zmiany proponowane do art. 79 USDG, przewidujące możliwość 

przeprowadzenia wobec przedsiębiorcy czynności kontrolnych w postaci pobierania próbek, 

dokonywania oględzin, lub pomiarów przed upływem siedmiodniowego terminu od doręczenia 

zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Ponadto zastrzeżenia wzbudza również przewidywana 

w Projekcie możliwość doręczenia zawiadomienia "zarządzającemu w imieniu kontrolowanego 

zakładem lub inną wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa lub kierownikowi wyodrębnionej komórki 

. organizacyjnej przedsiębiorstwa" w razie nieobecności kontrolowanego, lub osoby przez niego 

upoważnionej. Zestawienie tych przepisów wskazuje, że w przypadku wejścia Projektu w życie, możliwe 
będzie dokonywanie określonych czynności kontrolnych zaraz po doręczeniu zawiadomienia, nawet 

w braku obecności przedsiębiorcy oraz osoby przez niego upoważnionej. 

Konfederacja Lewiatan, Warszawa, 25/istopada 201.6 r. 

KL/490/238/AK/2016 
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