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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/079 - Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

NajwyŜsza Izba Kontroli  
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler 1. Andrzej Przybylski, główny specjalista kontroli państwowej,  
upowaŜnienie do kontroli nr 080788 z 27.06.2012 r.;  

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brodnicy, ul. Zamkowa 13a,  
87-300 Brodnica (zwany dalej „Inspektoratem Powiatowym”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Witold Sosnowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (zwany dalej 
„Inspektorem Powiatowym”). 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości działalność Inspektoratu Powiatowego w badanym zakresie. 
 
Wyniki kontroli wykazały, Ŝe Inspektorat Powiatowy realizuje wszystkie zadania 
przypisane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1, (zwaną dalej „ustawą 
Prawo budowlane). Stwierdzono w toku kontroli nieprawidłowości – nie mające 
wpływu na ogólną ocenę pozytywną – dotyczyły one m. in. braku: 
- podjęcia działań związanych z pozyskaniem pracowników na zastępstwo,  
w związku z długotrwałą chorobą dwóch pracowników, 
- weryfikacji przedkładanych kopii zaświadczeń o wpisie na listę członków Polskiej 
Izby InŜynierów Budownictwa oraz Architektów RP, 
- podjęcia działań w związku z pozyskaniem informacji o planowanym rozpoczęciu 
robót budowlanych w terminie krótszym niŜ 7 dni od czasu zawiadomienia, 
- prowadzenia pełnej ewidencji w związku z art. 84 ust. 2 pkt 2 w odniesieniu do 
danych opisanych w art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. c  
Nieprawidłowością było takŜe: 
- wyraŜenie zgody na dodatkowe zatrudnienie pracowników z naruszeniem 
przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŜbie cywilnej2, 
- nieprzygotowanie rocznych planów kontroli, co było sprzeczne z obowiązującym 
Regulaminem organizacyjnym. 
 
 
 

                                                 
1 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
2 Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Przygotowanie organizacyjne i kadrowe inspektoratu 

1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) powiatowego inspektoratu 
nadzoru budowlanego do realizacji zadań 

1.1. Struktura organizacyjna 

Obowiązujący „Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego” podpisany przez Inspektora Powiatowego 8 lutego 2007 r. nie był 
zmieniany do czasu kontroli NIK. W § 2 Regulaminu zapisano m. in., Ŝe 
„Inspektorat działa na podstawie: 1) odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane”. W § 8 zapisano, Ŝe Inspektorat realizuje zadania z 
zakresu: 1) inspekcji 2) orzecznictwa i obsługi prawnej 3) organizacyjno- 
administracyjnego.  
W § 9 zapisano, Ŝe: 
1. Do zakresu działań inspekcji naleŜy w szczególności: 
1) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu 
procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, 
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania 
katastrofy budowlanej, 
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora. 
W § 10 zapisano, Ŝe: 
1. W zakresie orzecznictwa i obsługi prawnej Inspektor prowadzi: 
 1) postępowanie administracyjne w zakresie właściwości Powiatowego 
Inspektora,  
 2) postępowanie egzekucyjne. 
Kompetencje Powiatowego Inspektora określono w § 4, 5 i 7. 
Struktura organizacyjna była dostosowana do realizacji  zadań i obowiązków 
wynikających z przepisów ustawy-Prawo budowlane.  

[Dowód: akta kontroli str.6, 8-12 ] 

1.2. Zatrudnienie w inspektoracie 

W kontrolowanym okresie liczba pracowników zatrudnionych w Inspektoracie 
pozostawała na stałym poziomie 5 osób, przy czym liczba pracowników 
przeprowadzających kontrolę budów i obiektów budowlanych takŜe była 
niezmienna i wyniosła 4 osoby (w przeliczeniu na etaty 3,5).  
 
Zgodnie z wyjaśnieniami Inspektora Powiatowego docelowy plan zatrudnienia 
wynosi 7 etatów. Realizacja tego planu nie była moŜlwa z uwagi na jednoznacznie 
zakreślone co roku ramy finansowe. Wykorzystanie środków finansowych  
w badanych okresie wyniosło 100%. 
W związku z losowymi przypadkami (przewlekłe choroby 2 pracowników) od  
2008 r. Inspektorat Powiatowy działa w 50% swoich moŜliwości.  
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego  
w 2011 r. (z nagrodami i 13 pensją) wynosiło 3.605 zł i w porównaniu do 2009 r. 
było wyŜsze o 223 zł, tj. o 7%). 

 [Dowód: akta kontroli str. 13, 17] 

 

 

Opis stanu 
faktycznego. 
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1. Pomimo przewlekłej choroby dwóch pracowników od 2008 r. Inspektor 
Powiatowy nie podjął działań związanych z zatrudnieniem na zastępstwo innych 
osób. PowyŜsze mogło mieć wpływ na występowanie nieprawidłowości opisanych 
w dalszych częściach wystąpienia. 

2. W okresie objętym badaniem na lata 2009 – 2011 (dotyczy trzech inspektorów 
nadzoru) oraz do sierpnia 2012 roku (dotyczy dwóch inspektorów nadzoru) zgodę 
na dodatkowe czynności Inspektor Powiatowy określił następująco: 

„(…) wyraŜam zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej na rok (…)  
w zakresie projektowania i nadzorowania bez ograniczeń terytorialnych  
z wyłączeniem sporządzania opracowań oraz czynności związanych z pełnieniem 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które wchodzą w kompetencje 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy”. PowyŜsze było 
sprzeczne z art. 80 ust. 1 ustawy o słuŜbie cywilnej. 

Od sierpnia 2012 r. (w czasie kontroli NIK) powyŜsza treść pozwolenia uległa 
zmianie na następującą (takŜe sprzeczna z treścią ustawy o słuŜbie cywilnej): 

 „(…)wyraŜam zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej na rok 2012 w 
zakresie projektowania bez ograniczeń terytorialnych z wyłączeniem sporządzania 
opracowań oraz czynności związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, które wchodzą w kompetencje Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy” 

[Dowód: akta kontroli str. 14, 53-54] 

2. Plan finansowy Inspektoratu Powiatowego w latach 2009, 2010, 2011 i 2012  

   (I półrocze) 

2.1. Plan finansowy na 2009 r.: 
Plan finansowy na 2009 r., ustalony w kwocie 319.000 zł, po zmianach dokonanych 
w ciągu roku wyniósł 320.113 zł (wzrost 0,3%), został wykonany w wysokości 
320.113 zł, co stanowiło 100% wykonania planu po zmianach. W trakcie roku 
budŜetowego wprowadzono 6 zmian. 
2.1. Plan finansowy na 2010 r.: 
Plan finansowy na 2010 r., ustalony w kwocie 313.000 zł, po zmianach dokonanych 
w ciągu roku wyniósł 316.281 zł (wzrost 1,1 %), został wykonany w wysokości 
316.281 zł, co stanowiło 100% wykonania planu po zmianach. W trakcie roku 
budŜetowego wprowadzono 10 zmian. 
W porównaniu do 2009 r. zrealizowane wydatki w 2010 r. były niŜsze o 3.832 zł, tj. 
o 1,2%.  
2.2. Plan finansowy na 2011 r.: 
Plan finansowy na 2011 r., ustalony w kwocie 314.000 zł, po zmianach dokonanych 
w ciągu roku wyniósł 319.300 zł (wzrost 1,7 %), został wykonany w wysokości 
319.300 zł, co stanowiło 100% wykonania planu po zmianach. W trakcie roku 
budŜetowego wprowadzono 6 zmian. 
W porównaniu do 2010 r. zrealizowane wydatki w 2011 r. były wyŜsze o 3.019 zł, tj. 
o 1,0 %.  
2.3. Plan finansowy na 2012 r.: 
Plan finansowy na 2012 r., ustalony w kwocie 157.250 zł (po zmianach dokonanych 
w I półroczu wyniósł takŜe 157.250 zł), został wykonany w wysokości 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu  
faktycznego 
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150.835,30 zł, co stanowiło 95,9% wykonania planu po zmianach. W okresie I 
półrocza wprowadzono 2 zmiany. 

Kontrola wykazała, Ŝe Starostwo Powiatowe w Brodnicy nie wspomagało 
finansowo Inspektoratu Powiatowego. Wszystkie wydatki pokrywane były ze 
środków budŜetu państwa. 

Pracownicy Inspektoratu Powiatowego posiadali niezbędne wyposaŜenie 
zapewniajace wlaściwą realizację zadań i obowiązków. Ustalono, Ŝe Inspektorat 
Powiatowy wyposaŜony był: w komputery z licencjonowanym oprogramowaniem, 
równieŜ specjalistycznym, monitory, aparaty cyfrowe, przenośne drukarki i 
dalmierze. 

3. Warunki lokalowe  

Inspektorat Powiatowy nie posiadał odpowiedniej powierzchni pomieszczeń do 
przechowywania i archiwizowania dokumentacji. Powierzchnia archiwum wynosiła 
zaledwie 25 m2 i obecnie jest zapełniona w 90%. PowyŜsze utrudnia właściwą 
segregację dokumentacji, jej bezpieczne przechowywanie i sprawne wyszukiwanie 
potrzebnych materiałów. 

[Dowód: akta kontroli str. 18] 

 

4. Szkolenia pracowników 

W latach objętych kontrolą Inspektorat Powiatowy nie prowadził bezpośrednio 
szkoleń dla pracowników merytorycznych oraz nie opracowywał planu szkoleń. 
Odbywały się narady szkoleniowe dotyczące problematyki związanej z 
działalnością organu nadzoru budowlanego. Narady organizowane były przez 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy wg poniŜszego 
zestawienia: 
2009 r.(brak szkolenia) 
2010 r.: 
1) 17.06.2010r. narada szkoleniowa dla pracowników PINB – bieŜąca działalność -
/Koronowo/ - uczestniczyło dwóch pracowników,  
2) 14.10.2010r. narada szkoleniowa powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego-tematyka : bieŜąca działalność PINB /Legbąd Brody/ - uczestniczył 
jeden pracownik. 
2011 r. 
1) 06.07.2010r. narada szkoleniowa dla pracowników PINB – bieŜąca działalność - 
/Osada Karbówko/ - uczestniczyło dwóch pracowników, 
2) 25.11.2010r. narada szkoleniowa dla pracowników PINB – bieŜąca działalność - 
/Ciechocinek/ - uczestniczyło dwóch pracowników.  
2012 r. ( planowano szkolenia na drugie półrocze). 

[Dowód: akta kontroli str. 16] 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Inspektoratu Powiatowego  
w zbadanym zakresie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 
 

Opis stanu  
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego  
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Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

5. Przygotowanie planów pracy 

W obowiązującym „Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego” podpisanym przez Inspektora Powiatowego 8 lutego  
2007 r. w § 9 w ust. 2 zapisano  
       Inspektor: 

a) opracowuje projekty planów kontroli, o których mowa w ust.1 pkt 1, 
b) przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności referatu wraz z 
wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji w terminach 
wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora. 
 

W okresie objętym badaniem Inspektorat Powiatowy niezgodnie z powyŜszymi 
zapisami nie opracowywał planów kontroli. 

[Dowód: akta kontroli str. 8-12, 99-101] 

6. Realizacja planów pracy 

W kontrolowanym okresie Inspektorat Powiatowy ograniczył się wyłącznie do 
podejmowania kontroli obowiązkowych lub wynikających z interwencji albo 
zgłoszeń od osób trzecich. Inspektorat Powiatowy nie podejmował wcześniej 
zaplanowanych działań prewencyjnych.  

Szacunkowo zadania wykonywane w terenie stanowią 30% czasy pracy 
pracownika merytorycznego. Pozostałe 70 % to przygotowanie do kontroli 
obejmujące zlokalizowanie obiektu, ustalenie stron postępowania poprzez wypisy 
z rejestru gruntów, co związane jest z przygotowaniem wniosku i wystąpieniem do 
stosownej instytucji o udostępnienie danych osobowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 8-12, 19] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w powyŜszym zakresie. 
 

7. Kontrole obiektów budowlanych, robót budowlanych oraz stosowania 
wyrobów budowlanych 

 W okresie 2009 –2012 r. (I półrocze) Inspektorat Powiatowy przeprowadził ogółem 
419 kontroli, w tym: w wyniku skarg 156 kontroli, tj. 37,2%, kontroli wynikających ze 
zgłoszeń organów i urzędów 105, tj. 25,1%, kontroli z urzędu 158, tj. 37,7%.  
Kontroli planowanych nie realizowano. 

Inspektorat Powiatowy działając na obszarze 1039 km2. wystawił w 
kontrolowanym okresie ogółem 100 mandatów na łączną kwotę 10 tys. zł,  
z których do czasu zakończenia kontroli zostało zapłaconych 94 na kwotę 9 tys. zł 
(90 %). Najczęstsze wykroczenia wynikały z pkt 4, 6 i 8 art. 94 ustawy Prawo 
budowlane. 

Liczba pracowników posiadających upowaŜnienia do nakładania grzywien w 
drodze mandatu karnego w badanym okresie wynosiła 4. 

[Dowód: akta kontroli str. 84, 85-88, 104] 

 

Opis stanu faktycznego 
– ustalone 
nieprawidłowości 
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8. Kontrole doraźne 

Liczba kontroli doraźnych stanowiła 100% wszystkich kontroli 
przeprowadzonych przez PINB w kontrolowanym okresie (kontroli planowanych nie 
przeprowadzano). 

Największy udział w kontrolach doraźnych miały skargi i interwencje oraz 
zgłoszenia urzędów i innych organów. 

[Dowód: akta kontroli str. 84] 

9. Liczba realizowanych robót budowlanych 

Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania obiektów 
budowlanych była prowadzona w sposób zgodny z zasadami określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i 
sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania 
obiektów budowlanych3.  

W zakresie prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których 
mowa w art. 84 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego ustalono, Ŝe nie prowadzono 
wymaganych ewidencji w odniesieniu do kopii innych decyzji, postanowień i 
zgłoszeń wynikających z przepisów zawartych w art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. c. 
Odpowiedzialnym za powyŜszą nieprawidłowość jest Inspektor Powiatowy Witold 
Sosnowski. 

 [Dowód: akta kontroli str. 46] 

10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót 

 Kontrola 30 spraw związanych z decyzjami o pozwoleniu na uŜytkowanie 
wykazała, Ŝe we wszystkich przypadkach inwestorzy wywiązali się z obowiązku 
zawiadomienie Inspektora Powiatowego o zamiarze rozpoczęcia robót. W Ŝadnej 
ze spraw nie wystąpił przypadek przekroczenia 3 letniego terminu rozpoczęcia 
budowy od momentu otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę.  

• W badanych 30 aktach spraw do akt dotyczących zawiadomień o planowanym 

rozpoczęciu robót budowlanych nie dołączono notatek słuŜbowych lub adnotacji 
sporządzanych przez pracownika Inspektoratu Powiatowego na okoliczność 
przedłoŜenia przez inwestora oryginałów zaświadczeń o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego lub (w przypadku braku przedłoŜenia 
oryginału zaświadczenia lub potwierdzonej za zgodność kopii) na okoliczność 
weryfikacji zgodności przedłoŜonych kopii - z wpisem do elektronicznej bazy 
danych osób zrzeszonych w Polskiej Izbie InŜynierów Budownictwa oraz 
Architektów RP. PowyŜsze było naruszeniem obowiązującej zasady pisemności 
zawartej w KPA.  
Inspektor Powiatowy wyjaśnił, Ŝe obecnie – po uwagach kontrolera NIK - 
wymagane zaświadczenie weryfikowane jest poprzez porównanie danych w 
bazie elektronicznej, a na kopii zaświadczenia odnotowuje się potwierdzenie 
przeprowadzonej weryfikacji. 

• W badanych 8 aktach spraw (27% badanych) znajdowały się zawiadomienia 

inwestora o deklarowanym terminie rozpoczęcia budowy z terminem krótszym niŜ 7 
dni od dnia wpływu zawiadomienia, co było niezgodne z art. 41 ust. 4 ustawy 
Prawo budowlane. Inspektor Powiatowy nie podjął działań związanych z oceną 
stanu faktycznego, tj. nie wyjaśniono, czy rzeczywiście termin rozpoczęcia naruszał 

                                                 
3 Dz. U. Nr 120, poz. 1130 

Opis stanu  
faktycznego  

Opis stanu 
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art. 41 ust. 4. i tym samym nie podjęto działań związanych z oceną, czy konieczne 
będzie zastosowania sankcji w związku z art. 93 pkt 4 ww. ustawy. 

[Dowód: akta kontroli str. 24-27, 106-107] 

 

11. Kontrole sprawdzające 

Nie stwierdzono braku podejmowania działań celem realizacji obowiązków 
wynikających z wydanych decyzji i postanowień w zakresie sprawdzenia ich 
wykonania (art. 84a ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane). Inspektor Powiatowy 
posiadał dokumentację umoŜliwiającą weryfikację tych działań w szczególności 
dotyczących art. 48, 55, 56 i 66 ustawy Prawo budowlane. 
I tak np.: 

• w odniesieniu do art. 48: - wydano ogółem 18 decyzji o rozbiórce obiektu 

budowlanego. Akta 15 spraw znajdowały się w siedzibie Inspektoratu 
Powiatowego, natomiast komplet akt dotyczących 3 spraw związanych z decyzjami 
o rozbiórce znajdował się w WSA Bydgoszczy; - wydano 29 postanowień o 
wstrzymaniu robót lub uŜytkowania. Akta 24 spraw znajdowały się w siedzibie 
Inspektoratu Powiatowego, natomiast komplet akt dotyczących 5 spraw związanych 
z postawieniami dotyczącymi wstrzymania robót lub uŜytkowania znajdował się w 
WSA Bydgoszczy. 

• w odniesieniu do art. 66: - wydano 3 decyzje nakazujące usunięcie 

nieprawidłowości w oparciu o art. 66 ustawy Prawo budowlane. Akta spraw 
znajdowały się w Inspektoracie Powiatowym. 

 [Dowód: akta kontroli str. 107-110] 

12. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie 

• W opraciu o próbę 30 spraw dotyczących pozwoleń na uŜytkowanie obejmującą  

m. in. inwestycje własne samorządów, budowę stacji benzynowych oraz budynków 
przemysłowych ustalono, Ŝe: wszystkie pozwolenia były poprzedzone obowiązkową 
kontrolą na miejscu budowy, sprawdzano zgodność obiektu budowlanego  
z projektem architektoniczno-budowlanym, przestrzegano 21 dniowego terminu 
przeprowadzenia kontroli od dnia wręczenia wezwania, wszystkie osoby realizujące 
kontrole posiadały uprawnienia budowlane i działały z upowaŜnienia Inspektoratu 
Powiatowego i były tam zatrudnione. 
 

• W badanych 19 aktach spraw (63% badanych) nie odnotowano pisemnie faktu 

zawiadomienia inwestora o terminie kontroli w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania do kontroli. (art. 59c ustawy Prawo budowlane). PowyŜsze było 
niezgodne z obowiązujące zasadą pisemności wg KPA. 

• W badanych 21 aktach spraw (70% badanych) w protokołach kontroli 

obowiązkowej (sporządzonych wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej 
kontroli  - Dz. U. Nr 132, poz. 1231) nie wyszczególniono w pkt 8.3. „Wyroby 
budowlane …” rodzaju wyrobów, których dokumentacja poddana została 
sprawdzeniu. 
Inspektor Powiatowy wyjaśnił m. in., Ŝe od połowy 2011 r. w odpowiedniej rubryce 
wpisywane są konkretne wyroby budowlane mające wpływ na bezpieczeństwo 
konstrukcji i uŜytkowania oraz bezpieczeństwo poŜarowe, z podaniem ich 
dokumentów odniesienia”. 

[Dowód: akta kontroli str. 30-35, 110-112] 
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13. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie obowiązkowej kontroli 

W okresie objętym badaniem w trakcie obowiązkowej kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości skutkujących koniecznością wymierzenia kary  

[Dowód: akta kontroli str. 113] 
 

14. Katastrofy budowlane 

W okresie objętym badaniem nie odnotowano w powiecie brodnickim przypadku 
katastrofy budowlanej. 

[Dowód: akta kontroli str. 113] 

 

15. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 

Zgodnie z zaleceniami GINB z lipca 2007 r. Inspektorat Powiatowy posiadał bazę 
obiektów wielko-powierzchniowych podlegających kontrolom okresowym dwa razy 
w roku. Dane zawarte w bazie obiektów podlegających kontrolom okresowym 2 
razy w roku wykorzystywane są do przeprowadzenia kontroli w obiekcie 
uŜytkowanym w momencie braku protokołu z kontroli okresowej. 

[Dowód: akta kontroli str. 113-114] 
  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w 
badanym zakresie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 
 

Postępowania administracyjne, nakładanie kar i ustalania opłat 
legalizacyjnych 

16. Terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych 

W badanym okresie Inspektorat Powiatowy rozpatrzył ogółem 515 spraw, tj.: 
-128 skarg (38 w 2009 r., 27 w 2010 r., 44 w 2011 r. i 19 w I półroczu  
2012 r.), w tym liczba zasadnych skarg 3, 
- 36 odwołań (15 w 2009 r., 11 w 2010 r., 8 w 2011 r. i 2 w I półroczu 2012 r.), w tym 
liczba zasadnych odwołań 16, 
- 28 zaŜaleń (5 w 2009 r., 17 w 2010 r. 4 w 2011 r. i 2 w I półroczu 2012 r.), w tym 
liczba zasadnych zaŜaleń 18, 
- 323 decyzji (107 w 2009 r., 98 w 2010 r., 91 w 2011 r. i 27 w I półroczu 2012 r.). 

Termin załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niŜ w ciągu 
jednego miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych, nie później niŜ w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania był przez Inspektorat Powiatowy 
dotrzymywany. 

Analiza terminowości załatwiania spraw w okresie objętym kontrolą wykazała, 

Ŝe: 

• udział skarg nie załatwionych przez ponad 2 miesiące wynosił w 2009 r. 18%, 

w 2010 r. 22%, w 2011 r. 18% i w I połowie 2012 r. 6%. Odsetek załatwionych 

skarg w terminie do 1 miesiąca wynosił w 2009 r. 56%, w 2010 r. 63%,  

w 2011 r. 61% i w I połowie 2012 r. 68%., 

• udział odwołań nie załatwionych przez ponad 2 miesiące wynosił w 2009 r. 

93%, w 2010 r. 86%, w 2011 r. 100% i w I połowie 2012 r. 50%. Odsetek 

załatwionych odwołań w terminie do 1 miesiąca wynosił w 2009 r. 0%,  

w 2010 r. 0%, w 2011 r. 0% i w I połowie 2012 r. 50 %., 
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• udział zaŜaleń nie załatwionych przez ponad 2 miesiące wynosił w 2009 r. 

100%, w 2010 r. 95%, w 2011 r. 50% i w I połowie 2012 r. 50%. Odsetek 

załatwionych zaŜaleń w terminie do 1 miesiąca wynosił w 2009 r. 0%, w 2010 r. 

5%, w 2011 r. 50% i w I połowie 2012 r. 50%., 

• udział decyzji nie załatwionych w ciągu ponad 2 miesięcy wynosił w 2009 r. 

26%, w 2010 r. 26%, w 2011 r. 16% i w I połowie 2012 r. 11%. Odsetek 

załatwionych decyzji w terminie do 1 miesiąca wynosił w 2009 r. 73%, w 2010 r. 

73%, w 2011 r. 81% i w I połowie 2012 r. 89%. 

Udział skarg oraz decyzji nie załatwionych pomimo upływu 1 roku lub 

załatwionych po upływie 1 roku w powiatowym inspektoracie nadzoru 

budowlanego w 2009 r. wynosił odpowiednio 5% i 18%, w 2010 r. 11% i 15%,  

w 2011 r. 4% i 3% oraz w I połowie 2012 r. 0% i 0%. 

Uwzględniając średnią liczbę pracowników (merytorycznych) zatrudnionych w 
inspektoracie, tj. 3,5 osoby (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych), jeden 
pracownik załatwił w ciągu roku średnio ok. 122 sprawy, w tym: 35 skarg, 4 
odwołania, 3 zaŜalenia, 80 decyzji. 

[Dowód: akta kontroli str. 73-78] 

17. Rozbiórki obiektów budowlanych 

W kontrolowanym okresie PINB wydał ogółem 18 decyzji o rozbiórce obiektów 
budowlanych, z których do dnia zakończenia kontroli 8 wykonano, tj. 44%, a 10 nie 
wykonano, tj. 56%. Wśród przyczyn niewykonania decyzji naleŜy wymienić: nakaz 
ponownego rozpatrzenia, uchylenie decyzji na wniosek prokuratury lub WINB, 
wdroŜenia postępowania naprawczego. 

PINB w postanowieniach w 1 przypadku ustalił wartość opłat legalizacyjnych 
na kwotę 5 tys. zł – opłata została wniesiona. 

[Dowód: akta kontroli str. 125-126] 

18. Nielegalne uŜytkowanie obiektów budowlanych 

Nie stwierdzono przypadku uŜytkowania obiektu budowlanego przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie. 
 

19. Kontrola wewnętrzna  

System kontroli wewnętrznej – z uwagi na wielkość jednostki - oparty jest o bieŜące 
nadzorowanie pracy pracowników merytorycznych poprzez codzienną analizę 
wykonywanych czynności. Jako wyznacznik w ocenie pracy osób merytorycznych 
przyjęto obowiązujący Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy oraz zakres 
czynności poszczególnych pracowników. 

[Dowód: akta kontroli str. 123-124] 
 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w 
badanym obszarze. Odpowiedzialnym za stwierdzone nieprawidłowości opisane w 
tym  wystąpieniu był Inspektor Powiatowy. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie 
działań mających na celu wprowadzenie: 
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1 Procedur zapewniających coroczne przygotowanie planów kontroli zgodnie  
z Regulaminem organizacyjnym. 
2 Stosownych zastrzeŜeń do zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie pracowników 
celem przestrzegania przepisów ustawy o słuŜbie cywilnej. 
3. Ewidencji, o której mowa w art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 
4. Procedur zapewniajacych faktyczną weryfikację pozyskanych informacji dotyczą-
cych rozpoczęcia robót budowlanych w terminie krótszym niŜ 7 dni od dnia 
zawiadomienia. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w 
Bydgoszczy. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeŜeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Bydgoszcz, dnia                   

Kontroler Dyrektor Delegatury 

Andrzej Przybylski 
Główny specjalista kontroli państwowej 

NajwyŜszej Izby Kontroli  

w Bydgoszczy 

Jarosław Wenderlich 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

 
 
 
 
 
 
 

Prawo zgłoszenia 
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