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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 Zygmunt Olech, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 080454 z dnia 01sierpnia 2012 r.; 
Ryszard Łukajtis, doradca ekonomiczny, na podstawie legitymacji nr 11933 

[Dowód: akta kontroli str.1] 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska, ul. Jana Pawła II 
1, 76-200 Słupsk– numer identyfikacyjny 770983638 (dalej: „PINB” lub ”Inspektorat”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bożena Sobczyńska-Kozłowska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla 
miasta Słupska (dalej: „Powiatowy Inspektor”) 

[Dowód: akta kontroli str.2] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo 

stwierdzonejnieprawidłowości1działalność Powiatowego Inspektora w okresie 2009-
2012 (I półrocze). Zakres kontroli obejmował przygotowanie organizacyjne, 
opracowywania rocznych planów pracy, kontrolę obiektów i robót budowlanych oraz 
prowadzenia postępowań administracyjnych. 
 
Powyższa ocena wynika m.in. z prawidłowego zorganizowania pracy Inspektoratu 
w ramach posiadanych zasobów finansowych i kadrowych, braku nieprawidłowości 
przy realizacji planów finansowych, prawidłowej realizacji zadań dotyczących kontroli 
utrzymania obiektów budowlanych, prawidłowego postępowanie przy wydawaniu 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.   

Nieprawidłowością było prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych w sposób niezgodny z obowiązującym wzorem 
wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencjirozpoczynanych i oddawanych do 

użytkowania obiektów budowlanych2. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) Inspektoratu do realizacji zadań 

1.1. Uregulowania organizacyjne. 

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie obowiązywał Regulamin Organizacyjny 
wprowadzony przez Powiatowego Inspektora 1 grudnia 2003 r. i kolejny 1 kwietnia 

                                                 
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
2Dz.U. Nr 120, poz.1130 
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2011 r. Regulaminyobejmowały zadania i obowiązki przewidziane w przepisach 
ustawy Prawo budowlane, m.in. w zakresie: 

 działalności inspekcyjno-kontrolnej; 

 postępowań administracyjnych i egzekucyjnych; 

 postępowań wyjaśniających w sprawach przyczyn katastrof budowlanych; 

 współdziałania z organami administracji archtektoniczno-budowlanej i organami 
kontroli państwowej. 

[Dowód: akta kontroli str.3-9] 

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

1.2. Zatrudnienie w PINB 

W badanym okresie w PINB liczba pracowników zatrudnionych w Inspektoracie 
zwiększyła się o 1 osobę (liczba pracowników zatrudnionych w 2009 r. i 2010 r. 
wynosiła 6 pracowników, a w latach 2011 – 2012 r. (I półrocze)7 pracowników). 
Na stanowiskach merytorycznych zatrudnione były 4 stale te same osoby, zajmujace 
się zadaniami określonymi w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.W stosunku do 
planu zatrudnienia, brak było 3 pracowników merytorycznych i początkowo 
3 (w latach 2009-2010), a później 2 pracowników administracji i obsługi.  

[Dowód: akta kontroli str.10-43] 

Uprawnienia budowlaneposiadało 4 pracowników:  

 Powiatowy Inspektor w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

 zatrudniony na stanowisku eksperta Nadzoru Budowlanego w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, 

 zatrudniony na stanowisku starszego Inspektora Nadzoru w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej z kwalifikacjami do kierowania i nadzorowania prac 
budowlanych przy zabytkach, 

 zatrudniony na stanowisku starszego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z kwalifikacjami do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu dróg i mostów oraz 
posiadał ukończone studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. 

[Dowód: akta kontroli str. 44-50] 

3 pracowników merytorycznych posiadało opracowane zakresy czynności i zakresy 
obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dotyczących stanowiska ds. działalności 
inspekcyjno-kontrolnej. 

 [Dowód: akta kontroli str.50-109] 

Wszyscy pracownicy merytoryczni posiadali opisy zajmowanych stanowisk pracy 
sporządzone zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 81 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów 

i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej3.  

Udział procentowy głównych zadań realizowanych na poszczególnych 
merytorycznych stanowiskach pracy przedstawiono w tabeli: 

 

 

                                                 
3M.P. z 2007 r., Nr 48, poz. 566 
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Zadanie realizowane na stanowisku pracy 
Udział % czasu pracy na 

stanowisku 

eks-1 st.in-1  st.in-2 

Kontrolowanie i przeprowadzanie postepowań adm.-wyjaś. 65 69 70 

Kontrolowanie budów wg planu i sprawdzanie dokument 10 9 10 

Kontrolowanie obiektów użytkowanych 10 9 10 

Nakładanie aktem prawnym kar  4 3 4 

Prowadzenie egzekucji administracyjnych 3 3 2 

Ustalanie stanu po katastrofie budowlanej 3 1 1 

Prowadzenie prewencji i doraźnych kontroli 4 4 2 

Współdziałanie z innymi organami, instytucjami 1 2 1 

[Dowód: akta kontroli str. 50-109] 

Sprawy z zakresu obsługi administracyjnej PINB prowadził pracownik zatrudniony na 
stanowisku starszego referenta ds. administracyjno-kontrolnych.Sprawy kadrowe 
pracowników PINB w latach 2009-2012 prowadzone były na podstawie corocznie 
zawieranych umów-zleceń za wynagrodzeniem miesięcznym odpowiednio 
w kwotach 210 zł w 2009 r. i po 260 zł w latach następnych.Obsługę księgowo-
finansową PINB prowadził pracownik zatrudniony na stanowisku głównego 
księgowego na ½ etatu na czas nieokreślony.  

 [Dowód: akta kontroli str. 111-122] 

Powiatowy Inspektor w latach 2009-2012 nie wyrażał zgody na dodatkową pracę dla 
zatrudnionych pracowników w PINB. 

[Dowód: akta kontroli str. 13] 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego w PINB 
w latach 2009-2012 (I półrocze) wynosiło odpowiednio 3.859,06 zł, 3.842,61 zł, 

3.506,27 zł i 3.512,29 zł4. Miesięczna średnia płaca pracownika merytorycznego 
(wykonującego czynności kontrolne) w wymienionym okresie wynosiła 4.310,35 zł, 
4.283,18 zł, 4.290,98 zł i 4.290,98 zł, natomiast średnia miesięczna płaca 
pracowników administracji i obsługi wynosiła odpowiednio2.655,64 zł, 2.667,81 zł, 
2.250,73 zł i 2.266,39 zł. 

 [Dowód: akta kontroli str. 110] 

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

1.3. Plan finansowy PINB  

W latach 2009-2012 (I półrocze) projekt budżetu PINB opracowywano w ramach 
przyznawanych kwot dotacji celowych dział 710, rozdział 71015, § 2110 „Dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”, 
zapewniając pokrycie środków na wydatki bieżące. Powiatowy Inspektor wyjaśniła, 
że wysokość budżetu planowana jest na poziomie przewidywanego wykonania planu 
finansowego roku poprzedniego, a podstawą opracowania planu jest zapewnienie 
funkcjonowania jednostki w ramach przyznanego budżetu w celu wykonywania 
ustawowych zadań poprzez zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące m.in.: 
wydatków osobowych, obsługi kadrowej i administracyjnej, utrzymania siedziby 
PINB, szkoleń, odpisów na ZFŚS, zakupów materiałów i wyposażenia, konserwacji 
urządzeń biurowych oraz utrzymania samochodu służbowego i sfinansowania 

                                                 
4 W I kw. 2012 r. w województwie pomorskim przeciętne wynagrodzenie (bez dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego) wynosiło 3.692,18 zł (obwieszczenie Prezesa GUS z 30.05.2012 r.) 
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ogłoszeń prasowych. W poszczególnych latach projekty budżetu wraz z częścią 
tabelaryczną i opisową przekazywano do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego 
w Słupsku. 

[Dowód: akta kontroli str. 10-14 i 186-223] 

W 2009 r. plan wydatków ustalony w kwocie 403,8 tys. zł, został wykonany w 99,8% 
planu po zmianach. W 2010 r. plan wydatków ustalony w kwocie 401,7 tys. zł, został 
wykonany w 99,43% planu po zmianach.W 2011 r. plan wydatków ustalony w kwocie 
410,4 tys. zł, został wykonany w 99,96% planu po zmianach. W I półroczu 2012 r. 
plan wydatków ustalony na 2012 r. w kwocie 402 tys. zł (po 1 zmianie) został 
wykonany w wysokości 207,3 tys. zł (51,7%). 

[Dowód: akta kontroli str. 123-185] 
Jak wynika z wyjaśnienia Powiatowego Inspektora wysokość środków na działalność 
PINB, w tym brak przyznanych środków na etaty kalkulacyjne nie pozwala na 
dodatkowe zatrudnienie 3 inspektorów nadzoru budowlanego (branży drogowej, 
sanitarnej i elektrycznej) oraz obsługę prawną, obsługę informatyczną i stałą pomoc 
administracyjno-biurową. Brakująca wysokość dotacji budżetowej to kwota 162 tys. zł 
rocznie. Przyznawane środki finansowe w postaci dotacji celowej na działalność 
PINB w latach 2009-2012 znacznie utrudniają właściwą realizcję zadań.. 

 [Dowód: akta kontroli str. 10-14, 238] 

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

1.4. Warunki lokalowe PINB 

W okresie 2009 r. do marca 2010 r. PINB użytkował nieodpłatnie w budynku Urzędu 
Miejskiego w Słupsku 2 pomieszczenia o powierzchni 14 m2 i 15 m2. Od 2 marca 
2010 r. Inspektorat przeprowadził się do nowej siedziby do budynku ówczesnej 
Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Likwidacji przy ul. Jana Pawła II 
w Słupsku i ponosił w całości koszty utrzymania siedziby. W 2012 r. Prezydent 
Miasta Słupska finansował usługi pocztowe na rzecz PINB oraz wyraził zgodę na 
obniżenie na okres do 31 grudnia 2012 r. należności z tytułu kosztów utrzymania 
siedziby Inspektoratu do kwoty 198,03 zł miesięcznie.Powiatowy Inspektor wyjaśnił, 
że powierzchnia do przechowywania i archiwizowania dokumentacji tak przed 2010 
r., jak i obecnie jest niewystarczająca.  

[Dowód: akta kontroli str. 10-41 i 224-237] 
Na mocy umowy użyczenia nr 10/2010 zawartej z Prezydentem Miasta Słupska 
PINB użytkował pomieszczenia w pokojach: 214, 244, 245 i 246 wraz z częścią 
niezbędną do prawidłowego funkcjonowania biura o łącznej powierzchni użytkowej 
119,37 m2, położone w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku. 

[Dowód: akta kontroli str. 225-228] 

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

1.5. Szkolenia pracowników PINB 

W latach 2009-2012 wszyscy pracownicy PINB wzięli udziałłącznie w 15 szkoleniach 
z zakresu działalności i zadań PINB (zarówno  pracownicy merytoryczni oraz 
pracownik zatrudniony na stanowisku ds. administracyjno-kontrolnym). 

 [Dowód: akta kontroli str. 239-272] 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzeniu spraw 
organizacyjnych i kadrowych Inspektoratu. Pracownicy merytoryczni byli należycie 
przygotowani do wykonywania zadań określonych ustawą Prawo budowlane. 

2. Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

W PINB w latach 2009-2012 nie opracowywano rocznych planów pracy odnoszących 
się do realizowanych zadań wynikających z art. 83 ustawy Prawo budowlane. 
Obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne nie nakładały obowiązków 
w ww. zakresie. Powiatowy Inspektor opracowywał natomiast co roku plany kontroli.  

[Dowód: akta kontroli str. 10-41, 318-337] 

W latach 2009-2012 (I półrocze) PINB w okresach półrocznych przesyłał do 
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zestawienia 
tabelaryczne dotyczące działalności oraz wyników pracy PINB. W badanym okresie 
przesyłano również Prezydentowi Miasta Słupska informacje o stanie 
bezpieczeństwa budowlanego na terenie miasta. Z danych zawartych ww. 
informacjach wynika, że w poszczególnych latach 2009 – 2011 PINB w ramach 
wykonywanych zadań prowadził odpowiednio 2302, 2274 i 2492sprawy. Podczas 
prowadzonych postępowań administracyjnych przeprowadzono odpowiednio 200, 
244 i 242 kontrole obiektów, 79, 93 i 96 kontroli okresowych oraz 45, 42 i 42 kontrole 
obowiązkowe (informacje powyższe nie podlegały akceptacji przez Prezydenta, 
a jedynie były przyjmowane, każdorazowo bez uwag). 

[Dowód: akta kontroli str. 273-317] 

Powiatowy Inspektor przeprowadzał analizy efektywności wykorzystania przez czasu 
pracy oraz oceny zatrudnionych pracowników (w grudniu 2009 r. i w listopadzie 
2011 r.). 

[Dowód: akta kontroli str. 10-41] 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywniedziałalność w badanym obszarze. 

3. Kontrole obiektów i robót budowlanych 

3.1. Kontrole obiektów i robót budowlanych. 

W badanym okresie na terenie miasta Słupska rozpoczęto łącznie 1341 budów, z 
 których 513objęto kontrolami(38,3%). Z tej liczby 71 kontroli wynikało ze zgłoszeń 
organów i urzędów (13,8% przeprowadzonych ogółem). Dodatkowo PINB 
przeprowadził również 143 kontrole obowiązkowe (przed wydaniem decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie) oraz 307 kontroli okresowych. 

W rocznych planach kontroli ujęto141 zadań, z czego przeprowadzono wszystkie (12 
kontroli dotyczyło budów, 127 kontroli utrzymania obiektów budowlanych i 2 innych 
spraw). 

[Dowód: akta kontroli str. 318-337 i 338-373] 

Przeprowadzane kontrole wyczerpywały wymagane zakresy kontroli wynikające 
z podstawy prawnej przeprowadzanych kontroli. W trakcie przeprowadzania kontroli 

Ocena cząstkowa 
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sprawdzano czy wbudowane wyroby budowlane posiadają dokumenty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

[Dowód: akta kontroli str. 10-41, 338-390] 

W latach 2009-2012 (I półrocze) zarówno Powiatowy Inspektor jak i pracownicy 
Inspektoratu nie uczestniczyli w ogólnopolskich kontrolach z udziałem GUNB lub 
WINB. 

[Dowód: akta kontroli str. 374-390] 

W latach objętych kontrola upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego posiadali 4 pracownicy PINB. PINB działając na obszarze 43,15 km2 
wystawił w kontrolowanym okresie ogółem 113 mandatów na łączną kwotę 24.950 zł, 
zapłacono 111 mandatów w kwocie 24.650 zł. Wystawiono 69 mandatów w trybie art. 
93 pkt 4, 21 mandatów w trybie art. 93 pkt 6, 17 mandatów w trybie art. 93 pkt 8, 5 
mandatów w trybie art. 93 pkt 9 i 1 mandat w trybie art. 93 pkt 10. Opóźnień 
w przesyłaniu rozliczeń mandatów do Wojewody Pomorskiego nie stwierdzono. 

 [Dowód: akta kontroli str. 391-405] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

3.2. Kontrole doraźne. 

W latach 2009 – 2012 r. (I półrocze) przeprowadzono łącznie 103 kontrole 
doraźne.Kontrole doraźne przeprowadzano w wyniku uzyskanych informacji 
telefonicznych i prasowych, interwencji instytucji oraz wytycznych Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku. W wyniku kontroli doraźnych 
sporządzono protokoły kontroli. Kontrole poprzedzone były wysłaniem 
zawiadomienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 406-419] 

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

3.3. Liczba realizowanych robót budowlanych. 

PINB prowadził łącznie 23 rejestry dotyczące realizowanych zadań, w tym m.in. 
ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń oraz ewidencji zawiadomień o kontrolach, 
o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego.  

 [Dowód: akta kontroli str. 420] 

Ewidencję w rejestrach prowadzono w wersji papierowej oraz wykorzystywany był 
program informatyczny firmy ARCHIT – Usługi Informatyczne K. Majcher. 
W badanym okresie ww. program wykorzystywano do prowadzenia rejestru 
zaświadczeń, zakończenia budowy, zawiadomień o rozpoczęciu budowy, rejestr 
zgłoszeń i rejestr kancelaryjny.  

[Dowód: akta kontroli str. 421-427] 

Prowadzona ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej zawierała informacje dotyczące: 

 daty i numeru decyzji; 

 danych inwestora; 

 rodzaju obiektu; 
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 adresu budowy. 

Powiatowy Inspektor nie gromadził pozostałych danych wymaganych wzorem 
określonym w rozporządzeniu z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 

budowlanych5, co polegało na braku informacji dotyczących, tj. m.in.: 

 numeru i daty decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 daty rozpoczęcia budowy; 

 danych techniczne, takich jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, 
kubatura, liczba kondygnacji. 

Ponadto nie prowadzono ewidencji w układzie odpowiadającym poszczególnym 
kategoriom, tj. oddzielnie dla użytkowanych obiektów budowlanych: budynków, 
budowli, dróg i mostów, rurociągów, linii i sieci. 

[Dowód: akta kontroli str. 428-433] 

Z wyjaśnienia Powiatowego Inspektora wynikało, że prowadzenie ewidencji w formie 
księgi zgodnie z 6 załącznikami do ww. rozporządzenia jest bardzo pracochłonne. 
Po wejściu w życie ww.rozporządzenia ewidencja była prowadzona przez 2,5 roku, 
następnie po wprowadzeniu kontroli obowiązkowych do zakresu zadań PINB, 
z powodu braków kadrowych odstąpiono od zasad określonych w rozporządzeniu 
i dane gromadzone tylko w niezbędnym zakresie. Zdaniem NIK pracochłonność oraz 
braki kadrowe nie usprawiedliwiają nieprzestrzegania obowiązujących przepisów 
prawa. 

[Dowód: akta kontroli str. 10-41] 
3.4. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót. 

W poszczególnych latach 2009-2012 (I półrocze) PINB zrejestrował odpowiednio 
w 2009 r. 470 pozwoleń na budowę i 306 zgłoszeń robót budowlanych, w 2010 r.  
560 i 287, w 2011 r. 475 i 413, a w I półroczu 2012 r. 282 i 258. W analogicznym 
okresie zaewidencjonowano odpowiednio 428 rozpoczynanych budów i 206 
oddanych do użytkowania, 401 rozpoczynanych budów i 166 oddanych do 
użytkowania, 379 rozpoczynanych budów i 147 oddanych do użytkowania, 133 
rozpoczynanych budów i 65 oddanych do użytkowania.  

W wyniku losowania prostego (generatora liczb) wybrano 30 pozwoleń na budowę do 
sprawdzenia zawiadomienia przez inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wszystkich 
przypadkach zostały zrealizowane wymogi art. 12 ust. 7 ustawy Prawo 
budowlaneosoby wymienione w zawiadomieniu posiadały uprawnienia budowlane w 
odpowiedniej specjalności i aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę 
samorządu zawodowego z określonym w nim terminem. W 28 przypadkach 
inwestorzy wywiązali się z obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z art. 41 ust. 4 
ustawy Prawo budowlane, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, w 2 

przypadkach nie przystąpiono do wykonywania robót budowlanych6. 

                                                 
5Dz.U. Nr 120, poz.1130. 
6Decyzja Nr 180/2012 dotycząca montażu okien w budynku przy ul. Sienkiewicza 18 wpisanym do rejestru 
zabytków i decyzja Nr 175/2012 dotycząca budowy gazociągu ś/c dla potrzeb zabudowy mieszkalnej na Osiedlu 
„Przy Lesie” w Słupsku. 
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[Dowód: akta kontroli str. 434-438] 

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

3.5. Kontrole sprawdzające. 

W badanym okresie PINB przeprowadzał każdorazowo kontrole sprawdzające po 
zawiadomieniu przez zobowiązanego o wykonaniu obowiązku wynikającego 
z decyzji w sprawach prowadzonych na podstawie art.48, 51, 55 i 66 ustawy Prawo 
budowlane, co zostało potwierdzone badaniem próby 10 wybranych losowo 
wydanych decyzji oraz stwierdzeniem przeprowadzenia kontroli sprawdzających przy 
analizie 31 przypadków terminowości załatwiania spraw przez PINB. 

[Dowód: akta kontroli str. 439-538] 

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

3.6. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Na podstawie 5 wybranych decyzji o pozwoleniu na budowę z 2008 r. stwierdzono, 
że we wszystkich przypadkach inwestor zawiadomił PINB o rozpoczęciu robót 
budowlanych, w 4 przypadkach zawiadomił o zakończeniu budowy i uzyskał 
pozwolenia na użytkowanie. W przypadku decyzji Nr 367/2008 pozwolenia na 
wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku gospodarczego 
na budynek usługowy przy ul. Wojska Polskiego 46a, inwestor uzyskał w dniu 
26.08.2010 r. decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę, w dniu 31.05.2010 r. 
zawiadomił PINB o zamiarze rozpoczęcia robót i aktualnie budowa nie jest 
zakończona (protokół oględzin z dnia 29.06.2011 r.). 

 [Dowód: akta kontroli str. 539-640] 

W wyniku analizy 30 wylosowanych z lat 2009-2012 (I półrocze) pozwoleń na 
użytkowanie obiektów budowlanych stwierdzono, że: 

 we wszystkich przypadkach pozwolenie na użytkowanie zostało wydane po 
złożeniu przez inwestora kompletnego wniosku, zawierającego załączniki 
wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 

 w 26 sprawach wypełniono obowiązek wynikający z art. 57 ust. 2 ww. ustawy (4 
przypadki nie dotyczyły tego wymogu). Powiatowy Inspektor wydał 9 
postanowień o uzupełnieniu złożonych dokumentów i wyjaśnień, podając datę 
wykonania tego obowiązku; 

 we wszystkich przypadkach przeprowadzono obowiązkową kontrolę zgodnie 
z art. 59 i art. 59a ustawy Prawo budowlane. Kontrole zostały przeprowadzone 
w wymaganym 21 dniowym terminem, o którym mowa w art. 59c ust.1 ustawy 
Prawo budowlane; 

 nie stwierdzono przypadków przekroczenia 7-dniowego terminu zawiadomienia 
inwestora o terminie obowiązkowej kontroli, o którym mowa w art. 59c ust.1 
ww. ustawy, inwestorów informowano także o terminach kontroli telefonicznie;  

 we wszystkich przypadkach protokół z kontroli obowiązkowej sporządzony został 
według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli7., każdy 
z 30 protokołów zawierał adnotację o sporządzeniu go w 3 egzemplarzach;  

                                                 
7 Dz. U. Nr 132, poz.1231 

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 
 

 we wszystkich 30 kontrolach uczestniczyli przedstawiciele inwestora, protokół 
kontroli obowiązkowej został przez nich podpisany;  

 wszystkie 30 kontrole obowiązkowe przeprowadzone zostały przez osoby 
posiadające uprawnienia budowlane oraz we wszystkich przypadkach 
sprawdzono oświadczenia kierowników budów i inspektorów nadzoru 
inwestorskiego dotyczące wbudowanych wyrobów budowlanych szczególnie 
istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego. 
Sprawdzano też, czy wyroby posiadają dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Analiza dokumentacji ww. kontroli obowiązkowych nie wykazałaprzypadków konfliktu 
interesów między samorządem powiatu a PINB. 

[Dowód: akta kontroli str. 10-41 i 641-642] 

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

3.7. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie obowiązkowej kontroli. 

W okresie objętym kontrolą prowadzone w PINB postępowania zakończone 
wydaniem pozwolenia na użytkowanie nie skutkowały wymierzaniem kar w trakcie 
kontroli obowiązkowej, o których mowa w art. 59f ust. 1ustawy Prawo budowlane.  

[Dowód: akta kontroli str. 643] 

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

3.8. Katastrofy budowlane. 

W latach 2009 -2012 (I półrocze) na terenie działalności PINB nie wystąpiły 
katastrofy budowlane. 

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

3.9. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych. 

W latach 2009-2012 (I półrocze) w PINB prowadzona była baza danych o obiektach 
wielkopowierzchniowych znajdujących się na terenie Miasta Słupska, której 
zawartość była corocznie aktualizowana. Ponadto zbierane były niżej wymienione 
dane statystyczne: 

 ilości obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania, 

 ilości wydanych nakazów rozbiórek obiektów budowlanych, 

 inwestorach innych niż indywidualni realizujących budynki mieszkalne na własne 
potrzeby, którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne, 

 ilości mieszkań na realizację których w danym roku kalendarzowym wydano 
pozwolenia na budowę, 

 ilości budynków mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych 
oddanych do użytkowania, 

 ilości budynków niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania przekazanych do 
użytkowania. 

[Dowód: akta kontroli str. 290-312] 
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Powiatowy Inspektor wyjaśnił, ze PINB nie posiada bazy danych o liczbie wszystkich 
obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Miasta Słupska – korzysta 
natomiast z danych przekazywanych przez Prezydenta Miasta Słupska.  

[Dowód: akta kontroli str. 10-41] 

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

Pozytywnie ocenia się działalność Powiatowego Inspektora, mimo nieprawidłowości 
związanej z prowadzoną ewidencją rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych, która nie miała jednakże istotnego wpływu na kontrolowaną 
działalność. 

4. Postępowania administracyjne, nakładanie kar i ustalanie opłat 
legalizacyjnych 

4.1. Terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych. 

W latach 2009 – 2012 skargi załatwiane były przez Powiatowego Inspektora, które 
ewidencjonowano w Rejestrze skarg i wniosków. W PINB w okresie lat 2009-2012 
(I półrocze) nie utworzono odrębnej komórki zajmującej się rozpatrywaniem skarg.  

[Dowód: akta kontroli str. 645-646] 
Na działalność PINB łącznie wpłynęło 16 skarg. Wszystkie skargi zostały rozpatrzone 
w terminie do miesiąca czasu, uznając je jako niezasadne lub bezpodstawne. 

[Dowód: akta kontroli str. 647-651] 

W latach 2009-2012 (I półrocze) w PINB rozpatrzył łącznie 2289 spraw, z tego 
w szczególności: 

 26 odwołań (10 w 2009 r., 7 w 2010 r., 8 w 2011 r. i 1 w I półroczu  2012 r.); 

 14 zażaleń (1 w 2009 r., 6 w 2010 r., 6 w 2011 r. i 4 w I półroczu  2012 r.); 

 317 decyzji (84 w 2009 r., 102 w 2010 r., 93 w 2011 r. i 38 w I półroczu 2012 r.). 

Analiza terminowości załatwiania spraw w okresie objętym kontrolą wykazała, że: 

 odsetek załatwionych odwołań i zażaleń w terminie do 1 miesiąca wynosił 100 % 
w okresie: 2009 -2012 (I półrocze), 

 udział decyzji nie załatwionych w ciągu ponad 2 miesięcy wynosił w 2009 r. 
10,7%, w 2010 r. 15,7%, w 2011 r. 10,8% i w I połowie 2012 r. 15,8 %. Odsetek 
załatwionych decyzji w terminie do 1 miesiąca wynosił w 2009 r. 72,6%, w 2010 
r. 68,6%, w 2011 r. 67,7% i w I połowie 2012 r. 55,3 %. 

Do najczęściej występujących przyczyn załatwiania spraw w terminie powyżej 1 
miesiąca należały wznowienie postępowania, uzupełnienia dokumentacji, wnioski 
o przesunięcie terminu wykonania decyzji oraz prowadzenie spraw przez organ II 
instancji. 

W badanym okresie nie występowały skargi oraz decyzje nie załatwione pomimo 

upływu 1 roku. 

[Dowód: akta kontroli str. 10-41, 652-662] 
W 2009 r. rozpatrywano 15 odwołań i 1 zażalenie, z tego za zasadne uznano 
6 odwołań co stanowiło 40,0% i 1 zażalenie, co stanowiło 6,7% ogółu.  
W 2010 r. rozpatrywano 20 odwołań i zażaleń, z tego za zasadne uznano 6 odwołań 
co stanowiło 30,0% i 3 zażalenia, co stanowiło 15,0% ogółu.  
W 2011 r. rozpatrywano 15 odwołań i zażaleń, z tego za zasadne uznano 4 
odwołania co stanowiło 26,7% i 1 zażalenie, co stanowiło 6,6% ogółu.  
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W 2012 r.(I półrocze) rozpatrywano 9 odwołań, z tego za zasadne uznano 1 
odwołanie co stanowiło 11,1% ogółu.  

 [Dowód: akta kontroli str. 656] 

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

4.2. Rozbiórki obiektów budowlanych. 

Powiatowy Inspektor w kontrolowanym okresie wydał w oparciu o art. 48 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane 9 decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego, z których 
wykonano 5. 

Decyzja PINB st.in-2.7141.4.2010 z dnia 01.06.2012 r. była w trakcie realizacji, 
kolejna decyzja PINB.st.in-2/7355/16/02/10 została uchylona przez Pomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 2 niezrealizowane decyzje 
dotyczyły rozbiórki dwóch kontenerów stalowych przy ul. Poznańskiej w Słupsku i 
 były w toku rozpatrywania przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Gdańsku. 

[Dowód: akta kontroli str. 663-715] 

Stwierdzono 2 postanowienia o naliczeniu opłaty legalizacyjnej (po jednym w 2009 r. 
i 2011 r.), łączna kwota opłat legalizacyjnych wyniosła 75.000zł. Opłata legalizacyjna 
w kwocie 25.000 zł zostały uiszczona w dniu 06.09.2011 r. Postanowienie 
administracyjne w sprawie samowoli budowlanej w dniu 06.11.2009 r. zostało 
zawieszone z tytułu prowadzonego postępowania spadkowego i do dnia 
zakończenia kontroli opłata legalizacyjna w kwocie 50.000 zł nie została zapłacona. 

[Dowód: akta kontroli str. 716-734] 

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

4.3. Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych. 

Powiatowy Inspektor w roku 2010 i w 2011 r. wymierzył postanowieniem PINB – 
st.in.1- 7141/22/10 jednemu podmiotowi gospodarczemu karę w wysokości 40.000 zł 
z tytułu nielegalnego użytkowania budynku mieszkalnego i kolejnym postanowieniem 
PINB.st.in- 1.7141.22.2010 z dnia 16.09.2011 r. zwiększył karę do kwoty 142.500 zł. 
Sprawa była w toku po rozpatrzeniu przez Pomorski Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku i stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia 
zażalenia przez podmiot gospodarczy na postanowienie PINB.W dniu 23.05.2012 r. 
zwrócono akta sprawy do organu I instancji, tj. Powiatowego Inspektora. 

[Dowód: akta kontroli str. 735-762] 

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

4.4. Kontrola wewnętrzna  

W latach 2009-2012 (I półrocze) w PINB nie przeprowadzano kontroli wewnętrznej 
ani audytu wewnętrznego. Inspektorat nie posiada komórki kontrolnej – nie było 
takiego obowiązku w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

W badanym okresie brak było również kontroli działalności PINB przeprowadzanej 
przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
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[Dowód: akta kontroli str. 10-41] 

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

Pozytywnie ocenia się działalność Powiatowego Inspektora dotyczącą prowadzenia 
postępowań administracyjnych. Formułując ww. ocenę uwzględniono pozytywne 
działania Powiatowego Inspektora przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, że w świetle wyjaśnień Powiatowego 
Inspektora środki finansowe przyznawane na działalność statutową nie pozwalały na 
osiągnięcie właściwego poziomu zatrudnienia, a warunki lokalowe (powierzchnia) 
przechowywania i archiwizowania dokumentacjibyły niewystarczajace. Stanowi to 
czynniki ryzyka, który należy brać pod uwagę w dalszym funkcjonowaniu 
Inpsektoratu i zapewnieniu celów kontroli zarządczej, określonych w art. 68 
ust.2ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych8. 
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. 

o Najwyższej Izbie Kontroli9, wnosi o: 

1) Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych zgodnie ze wzorem i zasadami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
9Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Uwagi 

Wnioski 
pokontrolne 



 

14 
 

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 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 
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 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 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Gdańsk, dnia października 2012 r. 
 
 

Kontroler Najwyższa Izba Kontroli 

Zygmunt Olech 
Główny Specjalista kontroli państwowej 

Delegatura w Gdańsku 
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