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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 

Kontrolerzy Ryszard Łukajtis, doradca ekonomiczny, nr legitymacji 11933. 

Rafał Wieczorkowski, specjalista kontroli państwowej,  
upoważnienie do kontroli nr 080439z 29.06.2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku (dalej: „Inspektorat”), 80-
769 Gdańsk, ul. Łąkowa 37/38  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Stosik, Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej: 
„Wojewódzki Inspektor”). 

[Dowód: akta kontroli str. 2-3] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1,mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Inspektoratuw okresie 2009-2012 (I półrocze). Zakres kontroli 
obejmował organizację Inspektoratu oraz wykonywanie zadań określonych 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane2. 

Pozytywnie oceniono stopień realizacji planów finansowych oraz rocznych planów 
pracy. Struktura organizacyjna odpowiadała zakresowi zadań Inspektoratu, 
wynikającemu z ustawy Prawo budowlane. 

Nieprawidłowościami natomiast były:  

 przewlekłość w przekazywaniu skontrolowanym organom administracji 
architektoniczno-budowlanej wyników kontroli; 

 prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych3; 

 nieterminowe powiadamianie i niedokumentowanie powiadomienia inwestorów 
o obowiązkowej kontroli; 

 brak sprawdzania podczas kontroli obowiązkowych dokumentacji potwierdzającej 
dopuszczenie do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych; 

 nieterminowe prowadzenie postępowań administracyjnych. 

Formułując powyższą ocenę Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod uwagę, że 
najczęstszą z przyczyn powstania nieprawidłowości był nieodpowiedni poziom 
zatrudnienia w stosunku do ilości załatwianych spraw, co wielokrotnie Wojewódzki 
Inspektor sygnalizował Wojewodzie Pomorskiemu. Zbyt niski poziom zatrudnienia 
wynikałz przyznania niewystarczających środków finansowych. 

                                                      

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
3Dz.U. Nr 120, poz. 1130 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjne i kadrowe  

1.1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) do realizacji zadań 

1.1.1. Struktura organizacyjna 

Obowiązujący w Inspektoracie regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem 
poprzedniego Wojewódzkiego Inspektora nr 11/04 z 4 października 2004 r. 
obejmował swoim zakresem wszystkie zadania przypisane Wojewódzkiemu 
Inspektorowi art. 84 ust. 1 i wynikające z art. 83 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. 

[Dowód: akta kontroli str. 5-18] 

Zadania merytoryczne przypisano następującym komórkom organizacyjnym: 
Wydziałowi Inspekcji i Kontroli (dalej: „WIK”),Zespołowi ds. Budownictwa Obronnego 
i Bezpieczeństwa na Terenach Zamkniętych (dalej: „ZOB”), Wydziałowi Orzeczniczo 
– Prawnemu,Wydziałowi Wyrobów Budowlanych.Struktura organizacyjna była 
dostosowana do realizacji ww. zadań. Jej stan na 1 stycznia 2010 r. był 
przedmiotem analizy Wojewódzkiego Inspektora, który ocenił ją jako prawidłową 
i niewymagającą zmian. 

[Dowód: akta kontroli str. 19-21 i 31-36] 

1.1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 

Średnia liczba pracowników merytorycznych w okresie objętym kontroląNIK 
wyniosła 23 osoby, z tego przeprowadzających kontrole budów i obiektów 
budowlanych -9 osób. Liczba ww.pracowników przeprowadzających kontrole na 
koniec I półrocza 2012 r. wynosiła 10 osób i wzrosła w porównaniu do stanu 
z początku 2009 r. o 1 osobę. 

[Dowód: akta kontroli str. 52-53, 61 i 84] 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (wg umów o pracę) na 
1 pełnozatrudnionego wykonującego czynności kontrolne w I półroczu 2012 r. 
wynosiło2.978,52 zł4i w porównaniu do 2009 r. było wyższe jedynie o 14,58 zł, tj. 
o 0,5%. 

[Dowód: akta kontroli str. 59 i 60] 

Po objęciu stanowiska (od 1.01.2010 r.) Wojewódzki Inspektor dokonał oceny, której 
przedmiotem był m.in.stan kadrowy, lokalowy i sprzętowy, finansowy i stan spraw 
zaległych (wyniki tej analizy przedstawiono Wojewodzie Pomorskiemu). Z analizy 
wynikało, m.in. że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, 
konieczne jest zatrudnienie dodatkowo na stanowiskach merytorycznych minimum 5 
osób w pełnym wymiarze czasu pracy. 

[Dowód: akta kontroli str. 19-21, 31-36 i 424-437] 

Wojewódzki Inspektor wnioskował do Wojewody Pomorskiego o dodatkowe środki 
na zatrudnienie pracowników (m.in. pismami z maja i sierpnia 2010 r.) oraz 
informował o braku wystarczających środków finansowych i zasobów kadrowych do 
podejmowania bezpośrednich, metodycznych działań kontrolnych w terenie. 

[Dowód: akta kontroli str. 37-51 i 438-440] 

Do końca I półrocza 2012 r. nie został osiągnięty wInspektoracie szacowany przez 
Wojewódzkiego Inspektora optymalny poziom 50 etatów. Ogólny poziom 
zatrudnienia zrealizowano w 61,5 %, a poziom zatrudnienia pracowników 

                                                      
4 W I kwartale 2012 r. w województwie pomorskim przeciętne wynagrodzenie (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) 
wyniosło 3.692,18 zł (obwieszczenie Prezesa GUS z 30.05.2012 r.) 
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merytorycznych zrealizowano jedynie w 57%, podczas gdy przyznane środki na 
wynagrodzenia wykorzystano w 100%.  

[Dowód: akta kontroli str. 52-53, 61 i 84] 

Każdy z 24 pracowników merytorycznych zatrudnionych w Inspektoracie posiadał 
kwalifikacje zawodowe określone w załączniku nr 1 do rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk 
urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników 
służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad 
ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby 
cywilnej5, odpowiednie do zajmowanych stanowisk.Dla wszystkich stanowisk 
merytorycznych opracowano opisy stanowisk zawierające realizowane zadania, 
wymagane kompetencje, kwalifikacje oraz funkcję stanowiska w strukturze 
Inspektoratu, wymagane § 1 ust. 2 zarządzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk 
pracy w służbie cywilnej6.Dla każdego pracownika opracowano zakresy czynności.  

[Dowód: akta kontroli str. 54-58] 

Uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego posiadało: 
4 spośród 9 pracowników przeprowadzających kontrole w 2009 r.,a w kolejnych 
latach: 6 spośród 9 ( 2010 r.),7 spośród 9 (2011 r.) i 7 spośród 10 (w I półroczu 2012 
r.). Uprawnieniate wydane przez Wojewodę Pomorskiegozawierały dane 
wymagane§ 3 pkt 2 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 
października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organu nadzoru budowlanego 
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego7. 

[Dowód: akta kontroli str. 54-58, 61 i 211] 

Wojewódzki Inspektor wyraził 1 pracownikowi zgodę na udział w posiedzeniach 
Komisji Arbitrażowej przy Pomorskim Towarzystwie Rzeczoznawców Majątkowych 
w Gdańsku, dotyczących oceny prawidłowości opracowywania operatów 
szacunkowych z wycen nieruchomości. 

[Dowód: akta kontroli str. 54-58] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.2. Plany finansowe 

Podstawą do opracowania planów finansowych Inspektoratu były ustalone przez 
Wojewodę Pomorskiego limity wydatków na dany rok.  

[Dowód: akta kontroli str. 84] 

Środki finansowe przyznane na działalność Inspektoratu w kolejnych latach okresu 
objętego kontrolą były nieznacznie zwiększane.Plan finansowy na 2009 r., 
wynosił2.124,1 tys. zł, a na 2012 r. wynosił 2.272 tys. zł (wzrost o 7 %).Plany 
wykonano w całości. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2009 r. 
wyniosły 1.695,1 tys. zł, w 2010 r. – 1.651,4 tys. zł (spadek o 2,6 %), w 2011 r. – 
1.681,5 tys. zł (wzrost o 1,8 %), a plan wydatków w tym zakresie na 2012 r. wynosił 
1.666 tys. zł i w stosunku do planu roku poprzedniego zmniejszył się o 0,9 %. 

[Dowód: akta kontroli str. 62-88] 

Szacowana przez Wojewódzkiego Inspektora wysokość brakujących środków 
finansowych zapewniających optymalny poziom zatrudnienia i dostosowanie 
organizacyjne do tego poziomu wynosiła w każdym roku objętym kontrolą 1.736 tys. 

                                                      

5 Dz. U. Nr 211, poz. 1630 ze zm. 
6 M.P. Nr 5, poz. 61 
7 Dz. U. Nr 174, poz. 1423 
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zł, a wiec plany wydatków w latach objętych kontrolą były niższe średnio o 44,3 % 
od oczekiwanego. 

[Dowód: akta kontroli str. 94] 

W okresie objętym kontrolą Wojewoda Pomorski dokonał łącznie 12 zmian 
w planach finansowych, ale tylko jedna dotyczyła zwiększenia planu wydatków na 
realizację dodatkowych zadań. W 2010 r. na wniosek Wojewódzkiego Inspektora 
przyznał 4.177 zł na wykonanieoceny stanu technicznego obiektów budowlanych 
uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały 
miejsce w maju 2010 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 89-93] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.3. Szkolenia 

W okresie objętym kontrolą pracownicy merytoryczni Inspektoratu uczestniczyli 
łącznie w 14 szkoleniach z zakresu przepisów budowlanych i orzecznictwa sądu 
administracyjnego, z czego 10 szkoleń przeprowadził GINB, a 4 Wojewódzki 
Inspektor. W poszczególnych szkoleniach przeprowadzonych w Głównym Urzędzie 
Nadzoru Budowlanego (dalej: „GUNB”) uczestniczyło od 1 do 3 pracowników 
merytorycznych, natomiast w szkoleniach przeprowadzonych przez Wojewódzkiego 
Inspektora uczestniczylipracownicy merytoryczni. 
Ponadto Wojewódzki Inspektor poinformował, że w Inspektoracie prowadzone są 
doraźne szkolenia wewnętrzne pracowników merytorycznych w ww. zakresie,ale nie 
były one dokumentowane. 

[Dowód: akta kontroli str. 95-96] 
W okresie objętym kontroląpracownicy Inspektoratu przeprowadzili 10 szkoleń z ww. 
zakresu dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego 
z obszaru województwa pomorskiego (dalej: „pinb”). Spośród 10 ww. szkoleń, jedno 
było zorganizowane także dla pracowników powiatowych organów administracji 
architektoniczno-budowlanej (starostw) z obszaru województwa pomorskiego. 

[Dowód: akta kontroli str. 96-97] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Przygotowanie organizacyjne Inspektoratu do realizacji zadań było adekwatne do 
otrzymywanych środków finansowych, w szczególności pracownicy merytoryczni 
byli należycie przygotowani oraz przeszkoleni do wykonywania nałożonych 
obowiązków. Formułując ww. ocenę NIK wzięła pod uwagę stanowisko 
Wojewódzkiego Inspektora o niewystarczających zasobach kadrowych 
i finansowych dla zapewnienia w pełni prawidłowej pracy Inspektoratu. 

2. Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

2.1. Opracowanierocznych planów 

W Inspektoracie opracowano roczne plany pracy na lata 2009-2012. Zakres 
szczegółowy zamierzeń w tych planach był corocznie taki sam i obejmował zakres 
wszystkich zadań przypisanych wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego 
wynikający z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.  

[Dowód: akta kontroli str. 98-106] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
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2.2. Realizacja rocznych planów 

Z corocznych sprawozdań z realizacji kontroli budów i utrzymania obiektów 
budowlanychwynikało, że wokresie objętym kontrolązrealizowanołącznie 156 
(w poszczególnych latach odpowiednio 46, 47, 50 i 13) ze 161 zaplanowanych 
(w poszczególnych latach odpowiednio 48, 48, 52 i 13), co stanowił 97,5% planu. 
Dodatkowo zrealizowano 1 kontrolę zaplanowaną po I półroczu 2012 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 52-53, 61, 109-120, 123-132, 135-148 i150-153] 

W zakresie realizacji pozostałych zamierzeń Inspektorat sporządzał dla 
GINBsprawozdania:półroczne -GUNB-1 i GUNB-2 oraz roczne - z działalności 
Inspektoratu, które prezentowały ilość załatwianych spraw.Corocznie Inspektorat 
składał Wojewodzie Pomorskiemu także odrębne sprawozdania z realizacji skarg 
i wniosków, które umożliwiały ocenę terminowości ich załatwienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 166-191, 282-301i 554-568] 

Pracownik wykonujący czynności kontrolne w zakresie przestrzegania i stosowania 
przepisów ustawy Prawo budowlane na zadania kontrolne poświęcał szacunkowo 
średnio 95 % czasu pracy, a pozostałe 5 % na inne zadania niekontrolne (m.in.: 
prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych, prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, 
rozpatrywanie skarg i wniosków, prowadzenie postępowań dotyczących katastrof 
budowlanych, sporządzanie sprawozdań i rozpatrywanie spraw indywidualnych 
należących do zakresu działania Inspektoratu). 

[Dowód: akta kontroli str. 8-11, 77, 81-83 i 307-308] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie opracowania 
rocznych planów pracy i stopnia  ich realizacji.  

3. Kontrole organów administracji architektoniczno-
budowlanej i organów nadzoru budowlanego 

W latach 2009-2012 (I półrocze)pracownicy Inspektoratu przeprowadzili łącznie 17 
kontroli, w tym 14 planowanych (tj. 58,3% zaplanowanych) i 3 doraźne. W2009 r. 
przeprowadzono11 kontroli, w latach 2010-2011 po 3 kontrole, a w I półroczu 2012 
r. nie przeprowadzono żadnej takiej kontroli. Czynności kontrolne przeprowadzono 
w zaplanowanym terminie. 

[Dowód: akta kontroli str. 192-197] 

Wyniki kontroli były omawiane przez kierownictwo Inspektoratu jak i w trakcie 
szkoleń i spotkań z terenowymi organami nadzoru budowlanego, podczas których 
informowano o najczęstszych błędach i nieprawidłowościach oraz przedstawiano 
sposoby ich wyeliminowania. 

[Dowód: akta kontroli str. 199 i 202] 

W latach 2009-2012 (I półrocze) skontrolowano 4 spośród 20 starostw (organów 
administracji architektoniczno-budowlanej) oraz 13 spośród 20 organów nadzoru 
budowlanego. Przedmiot kontroli starostw obejmował: poprawność przyjmowania 
zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia, 
terminowość wydawania decyzji o sprzeciwie i kompletność projektów budowlanych 
w zakresie sporządzania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Natomiast w przypadku organów nadzoru budowlanego: realizację obowiązków 
m.in. w zakresie tzw. półrocznych kontroli wielkopowierzchniowych obiektów 
budowlanych oraz sprawdzenie realizacji wniosków z wcześniejszych kontroli. 
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 [Dowód: akta kontroli str. 192-197] 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że liczba skontrolowanych organów wynikała 
z ograniczeń w stanie zatrudnienia w Inspektoracie. 

[Dowód: akta kontroli str. 19-25, 77, 81, 154 i 159] 

Szczegółowym badaniem objęto wszystkie ww. 17 kontroli. Stwierdzono opóźnienia 
w przekazywaniu wyników kontroli. W przypadku kontroli 4 starostw ocenę ustaleń 
i wnioski przekazano kontrolowanym odpowiednio: 27, 37, 49 i 58 dni po 
przedłożeniu kierownikom jednostek kontrolowanych części I protokołu (zawierającej 
opis stanu faktycznego). Stosownie do § 11 ust. i 3 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu 
przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczo-
budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania8, zespół 
kontrolujący w terminie 14 dni od przedłożenia części protokołu kontroli, dokonuje 
oceny ustaleń w niej zawartych, a kierownik kontroli zatwierdza podpisaną przez 
kierownika i członków zespołu część protokołu kontroli i bezzwłocznie przekazuje do 
podpisu kierownikowi kontrolowanej komórki organizacyjnej. 

[Dowód: akta kontroli str. 192-200] 

Naczelnik WIK podał w wyjaśnieniach, że nieprawidłowości wynikały z tego, że 
zespoły kontrolne tworzone były doraźnie, a osoby wchodzące w ich skład były 
nadmiernie obciążone wykonywaniem innych zadań. 

[Dowód: akta kontroli str. 198, 201-202 i 227-228] 

Pozytywnie, mimo stwierdzonych przypadków nieterminowego przekazywania przez 
Wojewódzkiego Inspektora wyników kontroli (ocen i wniosków) do organów 
administracji architektoniczno-budowlanej ocenia się działalności w ww. obszarze. 
NIK zwraca również uwagę, że z powodu ograniczonych możliwości kadrowych 
kontrolami objęto jedynie część organów. 

4. Kontrole obiektów i robót budowlanych oraz stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych 

4.1. Kontrole planowe i doraźne 

W latach 2009-2012 (I półrocze) Inspektorat przeprowadził ogółem 1005 kontroli(na 
podstawie ustawy Prawo budowlane),w tym:245 kontroli obowiązkowych, o których 
mowa w art. 59a ww. ustawy,tj. 24,4 %, 157 kontroli planowych, tj. 15,6 %, 44 
kontrole w wyniku zgłoszeń innych organów i urzędów, tj. 4,4 %, 24 
kontrolew wyniku skarg, tj. 2,4 %oraz 535 innych kontroli, tj. 53,2 %.  

[Dowód: akta kontroli str. 277] 

Uwzględniając liczbę pracowników w Inspektoracie zajmujących się kontrolą 
obiektów budowlanych i robót budowlanych (średnio 9 osób rocznie) jeden 
pracownik przeprowadził w ciągu roku średnio około 32 kontroli.  

[Dowód: akta kontroli str. 52 i 277] 

W ww. okresie pracownicy Inspektoratustwierdzili 163 przypadki wykroczeń 
określonych w art. 93 ww. ustawy,za które nałożyli grzywny w drodze mandatów 
karnychna łączną kwotę 18,1 tys. zł, z których do czasu zakończenia kontroli 
zapłacono162 mandaty na łączną kwotę 18,05 tys. zł (99,7 %).  

[Dowód: akta kontroli str. 314-324] 

Analiza wybranych 20 protokołów z kontroli planowych (10 kontroli budów i 10 
kontroli utrzymania obiektów budowlanych) wykazała m.in., że obejmowały one 
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zakres określony w art. 84a ustawy Prawo budowlane oraz datę i formę planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej: „BIOZ”) podczas wykonywania robót 
a takżeprzestrzeganie jego ustaleń. Kontrole utrzymania obiektów obejmowały m.in.: 
sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji, legalność 
użytkowania, stan techniczny i realizację zaleceń z kontroli okresowych stanu 
technicznego. 

[Dowód: akta kontroli str. 343-345] 

W latach 2009-2012 (I półrocze) Inspektorat przeprowadził kontrole w ramach 5 tzw. 
akcji na zlecenie GINB. Kontrole te zostały przeprowadzone w zleconym zakresie, 
przy czym z powodu możliwości kadrowych Inspektoratu  kontrole w zakresie 
mostów i wiaduktów objęły jedynie 5 % ogólnej ilości takich obiektów. Ponadto 
Inspektorat na zlecenie GINB uczestniczył w 12 kontrolach prowadzonych przez 
GINB i 2 kontrolach prowadzonych przez pinb’y oraz na zlecenie GINB uczestniczył 
w 15 innych akcjach poprzez gromadzenie i przekazywanie danych na poziomie 
województwa z kontroli przeprowadzonych przez pinb’y. 

[Dowód: akta kontroli str. 349, 351, 390-391 i 393-417] 

Kontrole budów stanowiły 8,7 %, a kontrole utrzymania obiektów budowlanych 35 % 
ogólnej liczby kontroli przeprowadzonych na podstawie ustawy Prawo 
budowlane.Ogółem 2,4% kontroli przeprowadzono w wyniku zgłoszonych skarg.  

[Dowód: akta kontroli str. 277-278] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

4.2. Wykorzystywanie informacji o realizowanych robotach 
budowlanych 

Dane na temat rozpoczynanych i oddawanych od użytkowania obiektów 
budowlanychgromadzono w formie arkusza programu Microsoft Excel. Zakres 
danych odpowiadał wymogom określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia 
ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych9. 
Na koniec każdego roku dokonywano wydruku kart z arkusza dotyczących obiektów 
innych niż usytuowanych na obszarze kolejowym i terenach zamkniętych. 

[Dowód: akta kontroli str. 353-361] 

Inspektorat prowadził odrębne ewidencje decyzji o pozwoleniu na budowę 
i ewidencje pozostałych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów 
prawa, przekazanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, 
wymaganeart. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.  
Inspektorat prowadził także ewidencję zawiadomień o kontrolach obiektów 
budowlanych, tzw. wielkopowierzchniowych, wymaganąart. 84 ust. 2 pkt 4 ww. 
ustawy. 

[Dowód: akta kontroli str. 363-373] 

Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych od użytkowania obiektów budowlanych 
była prowadzona niezgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Dane 
gromadzono formie elektronicznej, a na zakończenie każdego roku dokonywano 
wydruku arkuszy i sporządzano księgi,przy czym pomimo wymogu § 2 ust. 2 i 3 ww. 
rozporządzenia,nie miały one formatu A4, a ich strony nie były zabezpieczone przed 
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usunięciem lub wymianą. Dodatkowo strony ksiąg z lat2010-2011 nie były 
ponumerowane oraz brakowało w nich następujących danych: 
 w 7 przypadkach w wydrukowanych arkuszach brakowało daty rozpoczęcia 

budowy (pomimo upływu od ponad 10 miesięcy do ponad 2 lat od wpływu 
zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych); 

 w 5przypadkachw wydrukowanych arkuszach brakowało daty zawiadomienia 
o zakończeniu budowy i informacji o braku sprzeciwu Inspektoratu 
o przystąpieniu do użytkowania (pomimo upływu od 4 miesięcy do prawie 1 
roku i 9 miesięcy od wpływu zawiadomień); 

 w 3 przypadkach w wydrukowanych arkuszachbrak było daty złożenia wniosku 
o pozwolenie na użytkowanie oraz nr i daty pozwolenia na użytkowanie 
(pomimo upływu od ponad 4 miesięcy do prawie 3 lat od wpływu wniosku 
i wydania pozwolenia). 

[Dowód: akta kontroli str. 346-347 i 353-362] 
 

Wprawdzie Naczelnik WIK i Kierownik ZOB podali w wyjaśnieniach, że ewidencje 
prowadzono w formie elektronicznej ponieważ taka forma była wygodniejsza, to 
zdaniem NIK nie usprawiedliwia to odstąpienia od realizacji wymogów określonych 
w przepisach ww. rozporządzenia. 

[Dowód: akta kontroli str. 346-347 i 362] 

Z oględzin 4wytypowanych obiektów,dla których w ewidencji rozpoczynanych 
i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych dokonano wpisu daty 
rozpoczęcia budowy a inwestorzy nie zgłosili Wojewódzkiemu Inspektorowiich 
zakończenia lub nie złożyli wniosku o pozwolenie na użytkowanie wynikało,żew 2 
przypadkach obiekty prawdopodobnie byłyużytkowanie bez 
pozwoleniawymaganego art. 55 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane (dot. budowy wiaty 
magazynowej na podstawie pozwolenia na budowę nr WI-HM.III/DM/7111/153/08-
395 z 9.12.2008 r.) i bez zawiadomieniao zakończeniu budowy wymaganego art. 54 
ww. ustawy (dot. budowy kanałów deszczowych na podstawie pozwolenia na 
budowę nr WI-HM.III/GB/7111/24/08-133 z 11.04.2008 r.). 

[Dowód: akta kontroli str. 353 i 374-377] 

4.3. Egzekwowanie obowiązkuzawiadamiania o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych 

Analiza akt dotyczących 30 obiektów, na które wydano pozwolenia na użytkowanie 
wykazała, że we wszystkich przypadkach, stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy Prawo 
budowlane,inwestorzy terminowo zawiadomili Inspektorat o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych. Do zawiadomień dołączono dokumentywymagane 
art. 12 ust. 7 ww. ustawy, potwierdzające uprawnienia osób, które przyjęły obowiązki 
kierowania budową i pełnienie nadzoru inwestorskiego, do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiew odpowiedniej specjalności. 

[Dowód: akta kontroli str. 378-379] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

4.4. Kontrole sprawdzające wykonania obowiązków wynikających 
z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów Prawa 
budowlanego 

Inspektorat wydał 103 decyzje i postanowienia w sprawach prowadzonych na 
podstawie art. 48, 49b, 50, 50a, 51 i 66 ustawy Prawo budowlane, nakładające 
różne obowiązki.Sprawdzenia realizacji nałożonych obowiązków pracownicy 
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inspektoratu dokonali w trakcie kontroli w 69 przypadkach (tj. 67 %), a na podstawie 
przekazanych dokumentów w 34 przypadkach (tj. 33 %). 

[Dowód: akta kontroli str. 352] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

4.5. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  

Analiza akt dotyczących 30 obiektów, na które wydano pozwolenia na użytkowanie 
wykazała m.in., że we wszystkich przypadkach decyzje o pozwoleniu na 
użytkowanie wydano po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli wymaganej art. 59 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Kontrole te zostały przeprowadzone w wymaganym 
zakresie,a po ich przeprowadzeniu sporządzono protokoły wg wzoru określonego 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru 
protokołu obowiązkowej kontroli10.We wszystkich przypadkachkontrole 
przeprowadziły osoby zatrudnione w Inspektoracieprzy udziale inwestorów, 
stosownie do art. 59c ust. 2 ww. ustawy. 

[Dowód: akta kontroli str. 382-387] 

W 7 przypadkach11inwestora zawiadomionoo kontroli po upływie 7 dniowego 
terminu, o którym mowa w art. 59c ust. 1 ww. ustawy, przy czym zwłoka wynosiła 1 
dzień (w 4 przypadkach), 4-5 dni (w 3 przypadkach). W jednym przypadku12 kontrolę 
przeprowadzono po upływie 21 dni od doręczenia wezwania inwestora (zwłoka 
wynosiła 9 dni). W 7 przypadkach13 w aktach sprawy brak było potwierdzenia 
zawiadomienia inwestora o terminie kontroli, pomimo wymogu wynikającego 
z art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego 14(dalej; „Kpa”). 
Zdaniem NIK, wskazane przez Naczelnika WIK przyczyny nieprawidłowości, 
tj. przeoczenia pracownika wynikające z nadmiaru pracy, czy też brak 
udokumentowanie zawiadomień i ustalenia terminu kontroli, nie usprawiedliwiają ich 
powstania. 

[Dowód: akta kontroli str. 347-348, 382-387 i 418-419] 

Sposób ustalenia przez pracowników Inspektoratu, czy zastosowane wyroby 
budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa 
pożarowegoposiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu 
i stosowania w budownictwie był niewystarczający. W 29 z ww. 30 badanych spraw, 
z zapisów w protokołach kontroli wynikało, że kontrolujący nie sprawdzili 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie, a jedynie przyjmowali oświadczenia 
inspektorów nadzoru inwestorskiego (w 28 przypadkach) lub uznali zapis dokonany 
w dzienniku budowy (w 1 przypadku) o posiadaniu stosownych dokumentów.Wymóg 
kontroli dokumentacji źródłowej wynika ze wzoru protokołu określonego 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru 
protokołu obowiązkowej kontroli dlatego NIK niepodziela wyjaśnienia Naczelnika 
WIK, że przyjęcie oświadczenia jest właściwą formą. 

[Dowód: akta kontroli str. 382-387] 

 

                                                      

10 Dz. U. Nr 132, poz. 1231 
11 Dotyczy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nr: WIK/BD/7114/54/09, WIK.771.6.4.2011.MK.HO, ZIK/HO-7114/96/11, 

WIK.771.6.1.2012.WŻ, WIK.771.6.9.2012.BD, WIK.771.6.16.2012.WŻ , WIK.771.6.28.2012.LM 
12 Dotyczy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nr ZIK/HO-7114/96/11 
13 Dotyczy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nr: WIK/WB/7114/197/09, WIK/WB/7114/205/09, ZIK/PJ-7114/93/10, ZIK/HO-
7114/96/11, WIK/WB/7114/80/11, WIK/WB/7114/107/11, WIK.771.6.5.2011.MK.HO 
14j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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4.6. Kary wymierzone za nieprawidłowości stwierdzone podczas 
obowiązkowej kontroli 

Żadna spośród 245 kontroli obowiązkowych przeprowadzonych w latach 2009-2012 
(I półrocze) nie wykazała nieprawidłowości w zakresie, który te kontrole obejmują, tj 
określonym w art. 59a ust. 2 ww. ustawy. 

[Dowód: akta kontroli str. 203 i 277] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

4.7. Katastrofy budowlane 

W latach 2009-2012 (I półrocze) wystąpiła1 katastrofa budowlana(we wrześniu 2010 
r.) polegająca naprzerwaniu zapory czołowej zbiornika po przekroczeniu zdolności 
retencyjnej.  
Bezzwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia katastrofy Wojewódzki Inspektor powołał 
komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności 
niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia 
i zawiadomiono GINB.  

[Dowód: akta kontroli str. 217-223 i 259-264] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

4.8. Bazy danych o obiektach budowlanych 

Inspektorat prowadził wykaz obiektów budowlanych tzw. wielkopowierzchniowych, 
tj. o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, stanowiący 
jednocześnie ewidencję zawiadomień o kontrolach tych obiektów, 
umożliwiającąmonitorowanie realizacji obowiązku zawiadamiania Inspektoratu 
o przeprowadzonych kontrolachokresowych. Ewidencja była uzupełniana na 
podstawie informacji przekazywanych przez inne podmioty. W związku z tym, wg 
wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora, mogła być niepełna. 

[Dowód: akta kontroli str. 155, 164-165 i 364-373] 

Inspektorat nie posiadał pełnej bazy danych o obiektach budowlanych objętych jego 
właściwością miejscową i rzeczową, przy czym obowiązujące przepisy prawa nie 
nakładały obowiązku prowadzenia takiej bazy. 

[Dowód: akta kontroli str. 155, 164-165] 

Wojwewódzki Inspektor, mimo stwierdzonych nieprawidłowości należycie 
wywiązywał się z obowiązków dotyczących kontroli obiektów i robót budowlanych.  

5. Postępowania administracyjne 

5.1. Ewidencjonowanie i terminowość wydawania decyzji, 
rozpatrywania odwołań, zażaleń i skarg 

W okresie objętym kontroląInspektorat rozpatrzył ogółem 4940 spraw, które 
wpłynęły i podlegały rozpatrzeniu w ww. okresie, z tego: 

 1173skarg (w kolejnych latach odpowiednio: 408, 367,244 i 154), 

 1920 odwołań (w kolejnych latach odpowiednio: 629,547,499 i 245), 

 796 zażaleń (w kolejnych latach odpowiednio: 195,193,269 i 139), 

 1051 decyzji (w kolejnych latach odpowiednio: 299,284,301 i 167). 
Wojewódzki Inspektor stwierdził zasadność 44,4 % odwołań, 37,4 % zażaleń 
i 30,9 % skarg. 

[Dowód: akta kontroli str. 302-306] 
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Z ww. spraw w terminie,określonym w art. 35 § 3 Kpa, załatwiono odpowiednio: 

 w 2009 r.- 74,3% skarg, 37,1% odwołań, 49,7% zażaleń i wydano 78,6% decyzji, 

 w 2010 r.- 86,6% skarg, 50,1% odwołań, 39,9% zażaleń i wydano 80,6% decyzji, 

 w 2011 r.- 79,5% skarg, 54,8% odwołań, 55,8% zażaleń i wydano 81,7% decyzji, 

 w I półroczu 2012 r.- 90,9 % skarg, 48,6% odwołań, 69,1% zażaleń i wydano 

89,2% decyzji. 
[Dowód: akta kontroli str. 302-305] 

Spośród ww. skarg 498 dotyczyło bezczynności lub przewlekłego działania pinb, 
w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą odpowiednio 145, 245, 85 i 24. 

[Dowód: akta kontroli str. 276] 

Analiza 4 z ww. 498 skarg wykazała, że we wszystkich Inspektorat podjął działania 
wynikające z przepisów Kpa. 

[Dowód: akta kontroli str. 312-313] 

W toku kontroli przeanalizowano postępowania dotyczącelegalizacji robót 

budowlanych (dot. 3 obiektów w Krynicy Morskiej: przy ul. Gdańskiej i ul. Rybackiej), 

nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowościw działaniu Wojewódzkiego 

Inspektora w okresie objętym kontrolą. 
[Dowód: akta kontroli str. 449-553] 

Stosownie do art. 254 Kpa skargi były rejestrowane i przechowywane w sposób 
ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania.Przyjmowanie 
i koordynowanie rozpatrywania skarg Wojewódzki Inspektor powierzył inspektorowi 
ze Stanowiska ds. Organizacyjno-Administracyjnych. 

[Dowód: akta kontroli str. 216 i278-281] 

Uwzględniając średnią liczbę pracowników merytorycznych zatrudnionych 
w inspektoracie, tj. 23 osób rocznie (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych), na 
jednego pracownika przypadało w ciągu roku średnio około 61 ww. spraw (bez 
skarg do sądu administracyjnego oraz zawiadomień o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych i zawiadomień o zakończeniu budowy).  
Uwzględniając dodatkowo liczbę rozpatrywanych spraw dotyczących zawiadomień 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych i zakończeniu budowy 
(2.652 wnioski), na jednego pracownika w ciągu roku przypadałyokoło 94 sprawy. 

[Dowód: akta kontroli str. 52 i 302-305] 

Stwierdzono przypadki nieterminowego załatwiania spraw, co stanowiło naruszenie 
art. 35 § 3 Kpa15. Po upływie 2 miesięcy załatwiono: 

 3,8 % skarg, (odpowiednio: w 2009 r. 8,5%, w 2010 r. 0.3%, w 2011 r. 3,7%); 

 30,5% odwołań (w poszczególnych latach odpowiednio: 43%, 26,7%, 23,2% 

i 22%); 

 25,8% zażaleń (w poszczególnych latach odpowiednio:22,1%, 34,7%, 24,1 

i 21,6%; 

 7,6% decyzji (wposzczególnych latach odpowiednio: 7,7%, 6,8%, 9,7% i 5,4%.  
[Dowód: akta kontroli str. 302-305] 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że zasadniczą i podstawowa przyczyną 
nieterminowego załatwiania spraw jest zbyt mała liczba pracowników, przede 
wszystkim merytorycznych, w stosunku do ilości rozpatrywanych spraw, a także 

                                                      

15Zgodnie z tym przepisem załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w 

ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 
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fluktuacja kadr. Jego zdaniem wynika to także z niskiej motywacji pracowników 
wynikającej z ograniczonych możliwości płacowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 307-309] 

5.2. Rozbiórki i legalizacja obiektów wybudowanych bez wymaganego 
pozwolenia na budowę 

Wg sprawozdań GUNB-2, w okresie objętym kontrolą Inspektorat wydał łącznie 37 
decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych, w poszczególnych latach 
odpowiednio 11, 19, 1 i 6, w tym 22 dotyczyły obiektów wybudowanych bez 
wymaganego pozwolenia.Wg tego samego sprawozdania w okresie objętym 
kontrolą wykonano 4 decyzje nakazujące rozbiórkę, tj. 10,8% wydanych w tym 
okresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 203 i 282-301] 

Naczelnik WIK podał w wyjaśnieniu, że głównymi przyczynami niewykonywania 
rozbiórek było korzystanie przez inwestorów ze środków ochrony prawnej na etapie 
postępowań administracyjnych, egzekucyjnych i sądowych (odwołania, zażalenia, 
skargi i wnioski). 

[Dowód: akta kontroli str. 423] 

W 2 przypadkach (dotyczących wybudowania obiektu budowlanego pomimo 
wniesionego sprzeciwu i bez wymaganego pozwolenia) po przeprowadzeniu 
stosownych postępowań,Wojewódzki Inspektorwydał postanowienia o ustaleniu 
opłat legalizacyjnych w łącznej wysokości 7.500 zł. Opłaty legalizacyjne zostały 
ustalone w wysokości zgodnej z art. 49b ust. 5 ustawy Prawo budowlane 
i zapłacone. 

[Dowód: akta kontroli str. 203] 

5.3. Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat stwierdził 1 przypadek nielegalnego 
użytkowania obiektu budowlanego. Dotyczyło to stawów użytkowanych bez 
wymaganego pozwolenia, tj. z naruszeniem art. 55 ustawy Prawo budowlane. Po 
przeprowadzeniu stosownego postępowania Inspektorat postanowieniem z 18 maja 
2012 r. nałożył karę w wysokości 45.000 zł, stosownie doart. 59f ust. 1 i 59g ust. 
1ww. ustawy.Inwestor złożył 28.05.2012 r. zażalenie na ww. postanowienie do 
GINB. Do 14.09.2012 r. nie wpłynęło do Inspektoratu rozstrzygnięcie w tej sprawie. 

[Dowód: akta kontroli str. 203, 212-214,307-308 i 445-448] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

5.4. Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny 

Zarządzeniem nr 10/2011 z 19 grudnia 2011 r., od 1.01.2012 r. Wojewódzki 
Inspektor wprowadził zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej. Na 
2012 r. Wojewódzki Inspektor opracował roczny plan kontroli. Ze sprawozdania za I 
półrocze 2012 r. wynikało m.in., że stwierdzono nieterminowość załatwiania spraw, 
m.in skarg, wniosków, prowadzenia postępowań związanych z tzw. „samowolami 
budowlanymi” oraz egzekucją rozbiórek obiektów budowlanych, co wymaga 
bieżącego monitorowania i podejmowania bieżących decyzji”. Na lata 2009-2011 
planów kontroli wewnętrznych nie opracowano. 

[Dowód: akta kontroli str. 154, 163-164, 234-240 i 252-258] 

Wojeódzki Inspektorwyjasnił, że do czasu ustanowienia ww procedur kontrola 
wewnętrzna prowadzona była na bieżąco.  

[Dowód: akta kontroli str. 154, 163-164] 
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Stosownie do art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych16w Inspektoracie nie prowadzono audytu wewnętrznego. 

[Dowód: akta kontroli str. 84, 154 i 163] 

Pozytywnieocenia się prowadzenie skontrolowanych postępowań, mimo 
stwierdzonych przypadków nieterminowego załatwiania spraw. 

6. Działania Wojewódzkiego Inspektora w sprawie 
obsadzenia stanowiska Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w powiecie Człuchowskim 

Od 1.03.2007 r. zadania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Człuchowie (dalej: „PINB”) wykonuje osoba pełniąca obowiązki. 

Wojewódzki Inspektor przeprowadził 4 nabory na stanowisko PINB (28.06.2011 r., 

18.10.2011 r., 23.04.2012 r., 27.08.2012 r.), które nie wyłoniły wymaganych 

przepisem art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlaneco najmniej 3 kandydatów. 

W związku z tym Wojewódzki Inspektor nie wskazał Staroście Człuchowskiemu 

kandydatów do wyboru na stanowisko PINB. Z wyjaśnień Wojewódzkiego 

Inspektora wynika, że do czasu naborów prowadził rozmowy z powiatowymi 

inspektorami w celu ustalenia ewentualnych kandydatów, a także z osobą pełniącą 

obowiązki PINB, zachęcając do podjęcia działań zapewniających spełnienie 

wymogów umożliwiających kandydowanie na to stanowisko. 

[Dowód: akta kontroli str. 569-672 i 636-638] 

IV. Uwagi i wnioski 
Liczba przeprowadzanych przez Wojewódzkiego Inspektora kontroli budów i 
obiektów budowlanych oraz organów nadzoru budowlanego i organów administracji 
architektoniczno-budowlanej była niewystarczająca. Należy także zwrócić uwagę na 
ograniczony zakres kontroli ww. organów.  

Opracowanie pełnej bazy danych o obiektach budowlanych objętych właściwością 
miejscową i rzeczową Inspektoratu ułatwiłoby sprawowanie nadzoru i kontroli nad 
przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo budowlane. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.17 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

 
1) Terminowe przekazywanie skontrolowanym organom wyników kontroli.   
2) Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 

obiektów budowlanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych. 

3) Terminowe powiadamianiei dokumentowanie powiadomieńinwestorów 
o obowiązkowej kontroli. 

4) Sprawdzanie podczas kontroli obowiązkowych dokumentacji potwierdzającej 
dopuszczenie do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych. 

5) Terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych. 

                                                      
16 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 

17 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 
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6) Przeprowadzenie postępowań wyjaśniających w celu ustalenia 
czyprzystąpiono do użytkowania obiektów budowlanych, na które wydano 
pozwolenia nr WI-HM.III/DM/7111/153/08-395 z 9.12.2008 r. i nr WI-
HM.III/GB/7111/24/08-133 z 11.04. 2008 r. 

 

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 o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
dodyrektora właściwej jednostki kontrolnej. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Gdańsk,31 października 2012 r. 

 
Kontroler Dyrektor 

Rafał Wieczorkowski 
specjalista kontroli państwowej 
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