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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 Katowicach 

Kontroler Wiesław Pietrzyk, starszy inspektor kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 081439 z dnia 11 lipca 2012 r.   

(dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie,  
42-200 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 9, Nr REGON 151405783 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogdan Anioł, od 1 kwietnia 1999 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego�. 

(dowód:  akta kontroli str. 3-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego2 w zakresie spraw 
objętych kontrolą w latach 2009-2012 (I półrocze).  

 

Ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych w poszczególnych obszarach objętych 
kontrolą, w tym organizacji przygotowania kadrowego Inspektoratu, kontroli 
obiektów i robót budowlanych oraz prowadzonych postępowań administracyjnych. 
W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na 
niesprecyzowaniu zadań Inspektoratu w regulaminie organizacyjnym, 
nieopracowywaniu rocznych planów pracy, przewlekłości prowadzenia części 
postępowań administracyjnych, występowaniu braków w dokumentacji 
prowadzonych spraw. Stwierdzone nieprawidłowości, w ocenie NIK, nie stanowiły 
uchybień zasadniczych, których skutkiem byłby brak realizacji zadań organu 
nadzoru budowlanego wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane3. 
 

 

                                                           
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
2 Zwanego dalej „PINB” lub „Inspektoratem”. 
3 Dz. U. z 2010 r.  nr 243, poz. 1623, ze zm, zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie organizacyjne i kadrowe inspektoratu 

1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) PINB do realizacji 
zadań. 

1.1. Struktura organizacyjna. 

Organizację wewnętrzną i zakres zadań PINB określał Regulamin Organizacyjny4 
wprowadzony przez Powiatowego Inspektora Zarządzeniem nr 2/04 z 1 sierpnia 
2004 r. Regulaminu tego w okresie objętym kontrolą nie zmieniano. 
Powiatowy Inspektor realizował zadania nadzoru budowlanego na obszarze 16 gmin 
powiatu częstochowskiego o łącznej powierzchni 1 520 km2. 
Według Regulaminu, do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora naleŜało 
m.in. ustalanie regulaminów organizacyjnych oraz podział czynności pomiędzy 
pracowników.  
Powiatowy Inspektor kierował Inspektoratem i sprawował nadzór, m.in. nad 
postępowaniami administracyjnymi i egzekucyjnymi, działalnością inspekcyjno-
kontrolną (w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, odbioru 
obiektów budowlanych do uŜytkowania i utrzymania obiektów budowlanych), 
postępowaniami wyjaśniającymi w sprawie katastrof budowlanych, prawidłowym 
współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami 
kontroli państwowej, kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.     

(dowód:  akta kontroli str. 7-17) 
 
W sprawie oceny struktury organizacyjnej Inspektoratu oraz problemów 
występujących w zakresie dostosowania organizacyjnego i kadrowego Inspektoratu, 
do zadań określonych w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz działań 
podejmowanych w celu usunięcia przeszkód w realizacji zamierzonych zadań, 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe dostosowanie organizacyjne i kadrowe PINB 
wymaga stworzenia jednego etatu celem przypisania mu ww. zadań. Stwierdził,  
Ŝe m.in. na kaŜdym spotkaniu w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego5 temat braków kadrowych podnosił bez efektu. Wyjaśnił, Ŝe obsada 
etatowa, w celu prawidłowego funkcjonowania PINB, winna wynosić minimum jeden 
etat na dwie gminy (tj. łącznie 8 etatów merytorycznych) plus 2 etaty na zadania 
inspekcyjno – kontrolne oraz 2 etaty na zadania organizacyjno–kadrowe 
(sprawozdawczość, archiwistyka i obsługa sekretariatu). W opinii Powiatowego 
Inspektora właściwym byłoby takŜe stworzenie wydziału orzecznictwa 
niezwiązanego z zadaniami inspekcyjnymi.  

(dowód:  akta kontroli str. 18-19, 310) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Nie zaktualizowano Regulaminu w zakresie wielkości zatrudnienia w Inspektoracie. 

Według § 7 Regulaminu zatrudnienie w Inspektoracie ustalono ogółem na 6,5 etatu, 
w tym na stanowiskach do spraw nadzoru budowlanego – 3 etaty. Faktyczny 
zatrudnienie ogółem w ww. okresie było wyŜsze i wynosiło, w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych, 8,6 pracowników na koniec 2009 r. i 9,55 pracowników na 
koniec I kwartału 2012 r, , w tym na stanowiskach  merytorycznych  odpowiednio 
6,6 i 6,8 pracowników.  

                                                           
4 Zwany dalej „Regulaminem”. 
5 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, zwany dalej „WINB”. 
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Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe nie dostosowano Regulaminu do faktycznej 
struktury zatrudnienia z uwagi na znaczną fluktuację kadry, urlopy macierzyńskie, 
wychowawcze, długoterminowe zwolnienia lekarskie i zmieniającą się wysokość 
dotacji. Stwierdził, Ŝe Regulamin bezzwłocznie poprawi i dostosuje do ilości 
faktycznie zatrudnionych osób – etatów.  

 (dowód:  akta kontroli str. 10, 20-22, 308-309) 

Zdaniem NIK, ujęty w Regulaminie ogólny zapis, Ŝe Inspektorat działa na podstawie 
„odpowiednich przepisów” ustawy Prawo budowlane, w świetle art. 86 ust 4 cyt. 
ustawy nie określał szczegółowego zakresu zadań PINB, w tym m.in. dotyczących 
prowadzenia wymaganych ewidencji.  
 

1.2. Zatrudnienie w inspektoracie. 

Inspektorat zatrudniał ogółem: 8,6 pracowników (w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych) na koniec 2009 r., 6,95 na koniec 2010 r., 8,55 na koniec 
2011 r., a 9,55 na koniec I półrocza 2012 r.  
W 2012 r., w porównaniu do 2009 r., wzrosła o 0,95 (10%) ilość pracowników 
w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. W stosunku do poziomu zatrudnienia, 
określanego jako wymaganego (12 etatów), na koniec 2009 r. ilość pracowników 
ogółem była mniejsza o 3,4 (25%), a na koniec I półrocza 2012 r. takŜe mniejsza 
o 2,45 (20,5%) pracowników.  
Ilość pracowników merytorycznych, zajmujących się sprawami prowadzenia kontroli 
obiektów budowlanych i robót budowlanych, orzecznictwem, nadzorem budowlanym 
oraz skarg i wniosków (pracownicy merytoryczni wykonują zadania bez podziału na 
grupy stanowisk) na koniec I półrocza 2012 r wynosiła 6,8 i zwiększyła się o 3% 
w stosunku do stanu na koniec 2009 r. W stosunku do zakładanego poziomu 
zatrudnienia (9 etatów pracowników), w 2009 r. pracowników merytorycznych było 
mniej o 2,4 etatu (27%), a na koniec I półrocza 2012 mniej o 2,2 etatu (25%). 

 (dowód:  akta kontroli str. 20-22, 117)   
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe w Inspektoracie nie oszacowano odpowiedniego 
stanu zatrudnienia, w związku z tym, Ŝe jednostka nie ma wpływu na wysokość 
przyznawanej dotacji celowej na jej działalność, w tym na zatrudnienie. Stwierdził, 
Ŝe corocznie przy opracowaniu załoŜeń budŜetowych na lata następne zakładano 
środki na zwiększenie obsady etatowej, jednak nie zdarzyło się, aby załoŜenia te 
uwzględniono w decyzji budŜetowej Wojewody.  

(dowód:  akta kontroli str. 23-24, 107-108, 310) 

Na dzień 30 czerwca 2012 r. dziewięciu pracowników, w tym Powiatowy Inspektor 
posiadało odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz wymagane kwalifikacje.   

(dowód:  akta kontroli str. 25-27a) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego, 
wykonującego czynności kontrolne w 2012 r. wzrosło, w porównaniu do 2009 r., 
o 168,88 zł, tj. o 6,3% i wynosiło 2 494,22 zł w 2009 r., 2 442,42 zł w 2010 r.,  
2 689,16 zł w 2011 r., a 2 663,10 zł w 2012 r.  
Według Głównego Urzędu Statystycznego6 przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w gospodarce narodowej w województwie śląskim wynosiło 3 185,54 zł 
w 2009 r. a 3306,69 zł w 2010 r. W porównaniu do tych średnich wynagrodzenie 
pracowników Inspektoratu było niŜsze o 21,7% w 2009 r., a o 26,1%. w 2010 r.  

(dowód:  akta kontroli str. 30) 

                                                           
6 Publikacja WUS Katowice „Rynek pracy w województwie Śląskim w 2010 r.” 
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Pracownicy merytoryczni Inspektoratu zapoznali się z opracowanymi 
i zatwierdzonymi w dniu 20 lutego 2008 r. przez Powiatowego Inspektora opisami 
stanowisk (w okresie objętym kontrolą nie były zmieniane), w tym dla stanowiska: 
- do spraw inspekcji sporządzonego dla eksperta nadzoru budowlanego, 
- do spraw inspekcji sporządzonego dla inspektora nadzoru budowlanego, 
- do spraw nadzoru budowlanego sporządzonego dla inspektora, 
- do spraw orzecznictwa sporządzonego dla inspektora nadzoru budowlanego 
obecnie nieobsadzonego7.  

(dowód: akta kontroli str. 31-53) 

Zakresy czynności dla poszczególnych grup pracowników merytorycznych 
obejmowały m.in. „Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane”, 
w tym prowadzenie teczek akt związanych z remontami i rozbiórkami budynków. 
W opisach czynności dla stanowisk inspekcji i nadzoru budowlanego przewidywano, 
Ŝe ok. 50% czasu pracy pracownik będzie poświęcał na prowadzenie postępowań 
administracyjnych (3-4 tygodniowo) w celu przygotowania projektów decyzji 
w sprawach prawidłowości prowadzonych robót, utrzymania w naleŜytym stanie 
obiektów budowlanych, samowolnej zmiany sposobu uŜytkowania, odstępstw od 
udzielonego pozwolenia, katastrof budowlanych. Ponadto ok. 20% czasu pracy 
będzie przeznaczał na prowadzanie oględzin w terenie (8-10 miesięcznie), 10% na 
prowadzanie kontroli budów w terenie w celu sprawdzenia prawidłowości 
prowadzonych robót (2-3 kontrole miesięcznie) oraz 15% czasu pracy na 
przygotowanie projektów odpowiedzi na pisma, wnioski i odwołania stron 
postępowania (4-6 miesięcznie), przyjmowanie stron i udzielanie wyjaśnień 
w sprawach toczących się postępowań (8-10 miesięcznie), przyjmowanie 
i dokonywanie wpisu do dzienników budowy zgłoszeń inwestorów o zamiarze 
rozpoczęcia budowy. Pozostałe 5% czasu pracownicy powinni poświęcić na 
przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (1-2 miesięcznie) oraz prowadzenie postępowań w celu ustalenia 
właścicieli i spadkobierców obiektów w złym stanie technicznym (1 miesięcznie).  
W sprawie efektywności wykorzystania czasu pracy i szkoleń Powiatowy Inspektor 
wyjaśniał, Ŝe z uwagi na charakter zadań wykonywanych przez pracowników 
merytorycznych, nie ma moŜliwości opracowania mierników dotyczących 
wykorzystania przez nich czasu pracy. KaŜdorazowo wyjazdy w teren są omawiane  
i grupowane w taki sposób, aby nie dochodziło do sytuacji, Ŝe załatwiana jest jedna 
sprawa (poza sprawami kryzysowymi). Mając na uwadze duŜą ilość bieŜących 
spraw przypadających na jednego pracownika oraz rozległość terenu, jaki podlega 
nadzorowi, kontrole (z urzędu) wykonywane są jedynie w przypadkach, gdy wyjazd 
nie jest w pełni obłoŜony. Na te zadania jest moŜliwość poświęcenia nie więcej niŜ 
około 10 % czasu pracy. Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe organizowano krótkie 
szkolenia podczas narad wewnętrznych dotyczących realizacji poszczególnych 
zadań, na których omawiano sposób i tryb postępowania, co miało wpływ na czas, 
jaki poszczególny pracownik musiał poświęcić na rozstrzygnięcie sprawy.  

(dowód:  akta kontroli str. 31--55) 
Ośmiu pracowników, w tym siedmiu pracowników merytorycznych i główna 
księgowa (łącznie 7,3 etatu), pracowało w Inspektoracie przez cały okres objęty 
kontrolą. W pozostałym zakresie występowały zmiany kadrowe. Ogółem ubyło 

                                                           
7 Sporządzone opisy były zgodne z zarządzeniem nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r.  
w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w słuŜbie cywilnej (M.P. z 2007 r. nr 48 
poz.566). Zgodnie z § 44 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie 
zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w słuŜbie cywilnej (M.P. z 2011 r. nr 61 poz.5), 
wejście w Ŝycie nowego zarządzenia nie powodowało konieczności ponownego sporządzania opisów stanowisk 
pracy. 
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6 a przybyło 8 pracowników, w tym przybyło 3 a ubyło 6 pracowników 
merytorycznych. Zdaniem Powiatowego Inspektora zmiany kadrowe na 
stanowiskach merytorycznych miały wpływ na realizację zadań.  

(dowód:  akta kontroli str. 22-26, 28-29, 91) 
W okresie objętym kontrolą ilość pracowników merytorycznych zajmujących się 
zadaniami określonymi w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, m.in. kontrolą 
budów, obiektów budowlanych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, wynosiła 
3,6 pracowników w 2009 r., 5,2 w 2010 r. i po 5,8 w latach 2011-2012 (I półrocze). 
Brakująca ilość pracowników merytorycznych, zajmujących się tymi zadaniami, 
w stosunku do zakładanego poziomu zatrudnienia, wynosiła w poszczególnych 
latach 5,4 etatu (2009 r.), 3,8 etatu (2010 r.) i 3,2 etatu (2011-2012 I półrocze).  

(dowód:  akta kontroli str. 91-92) 
Powiatowy Inspektor nie wyraŜał zgody na dodatkową pracę podległych 
pracowników i jak stwierdzał, według jego wiedzy, Ŝaden z pracowników PINB nie 
posiada dodatkowego zatrudnienia.  

(dowód:  akta kontroli str. 23-24) 

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

W ocenie NIK, notowany w Inspektoracie, niŜszy do zakładanego, poziom 
zatrudnienia niekorzystnie wpływał m.in. na ilość i terminowość prowadzenia spraw 
oraz na wypełnianie ustawowych zadań. Ponadto niepowierzenie (nieprzypisanie) 
Ŝadnemu z pracowników w zakresie obowiązków zadania prowadzenia 
wymaganych ewidencji skutkowało ich brakiem lub nierzetelnym prowadzeniem. 

2. Plan finansowy PINB w latach 2009, 2010, 2011 i 2012  
(I półrocze). 

Plan finansowy na 2009 r., ustalony w wysokości 576 360,00 zł, zmniejszony 
w ciagu roku (zwiększenie planu o 3 323,00 zł na sfinansowanie dodatków 
specjalnych w słuŜbie cywilnej wraz z pochodnymi oraz zmniejszenie planu 
o 10 000,00 zł w związku z zmniejszeniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji 
celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) do kwoty 
569 683,00  zł (spadek o 1,2%), wykonano w wysokości 569 650,00 zł (w 99,9%). 
Plan finansowy na 2010 r., ustalony w kwocie 531 800,00 zł, zwiększony w ciagu 
roku (o 500 zł na zakup paliwa do samochodu słuŜbowego w związku z zadaniami 
oceny stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych 
w wyniku powodzi) do kwoty 532 300,00 zł (wzrost o 0,1%), wykonano  
w wysokości 532 175,00 zł (w 100,0%). Zrealizowane w 2010 r. wydatki były niŜsze 
o 37 475,00 zł, tj. o 6,6 %, w porównaniu do roku 2009.  
Plan finansowy na 2011 r., ustalony w kwocie 455 000,00 zł, wykonano w wysokości 
454 994,00 zł, co stanowiło 100,0% planu. Zrealizowane wydatki w 2011 r. były 
niŜsze o 77 181,00 zł, tj. o 14,5 %, w porównaniu do roku 2010. 
Plan finansowy na I półrocze 2012 r., ustalony w kwocie 184 750,00 zł, zwiększony 
(zwiększenie planu o kwotę 99 150,00 zł, co wynikało z korekty związanej z pomyłką 
na etapie ustalania kwoty dotacji do projektu ustawy budŜetowej na 2012 r. przez 
WINB) do kwoty 283 900,00 zł, wykonano na 30 czerwca 2012 r. w wysokości 
235 182,00 zł (82,8% planu po zmianach). 
Wysokość środków z budŜetu państwa przyznana na realizację zadań PINB 
w okresie objętym kontrolą wyniosła łącznie 1 840 883,00 zł. 

 (dowód:  akta kontroli str. 95-145) 
W ocenie Powiatowego Inspektora ustalane plany finansowe – narzucane przez 
jednostkę nadrzędną i decyzją Wojewody, nie zapewniają prawidłowej realizacji 
zadań, gdyŜ nie zapewniają m.in. dokonania obsady stanowisk merytorycznych 
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zgodnie z Regulaminem i załoŜeniami z roku 1998. Powiatowy Inspektor wyjaśnił 
równieŜ, Ŝe niejednokrotnie zwiększano ustawą kompetencje i zadania, nie 
zapewniając środków na ich realizację oraz, Ŝe wysokość środków z budŜetu 
państwa (dotacja celowa) nigdy nie wystarczała na pokrycie faktycznych potrzeb.  

(dowód:  akta kontroli str. 93-94, 308-309) 

Stwierdzono, Ŝe Starostwo Powiatowe przekazało PINB, w dniu 23 stycznia 2012 r. 
kwotę 17 700,00 zł. Jak wyjaśniła Główna Księgowa Inspektoratu, w związku 
z koniecznością wypłaty w miesiącu styczniu 2012 r. dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za 2011 r. oraz niskim poziomem wydatków ustalonym w harmonogramie 
na 2012 r. (spowodowanym zmniejszeniem kwoty dotacji na 2012 r. w związku 
z pomyłką WINB na etapie jej ustalania do projektu ustawy budŜetowej) Starostwo 
Powiatowe „poŜyczyło” PINB ww. kwotę. Po dokonaniu zmian w planie i otrzymaniu 
od Wojewody Śląskiego prawidłowej kwoty dotacji zwrócono te środki 29 czerwca 
2012 r. (12 700,00 zł) i 31 lipca 2012 r. (5 000,00 zł).  

(dowód:  akta kontroli str. 105-111)  
Na podstawie podpisanego z Powiatem Częstochowskim porozumienia8, od 
1 lutego 2011 r. Starostwo nie obciąŜało Inspektoratu opłatami za czynsz, wysłaną 
korespondencję, rozmowy telefoniczne i internet, co według wyjaśnień pozwoliło 
przesunąć kwotę 20 995,00 zł na realizację zadań bieŜących. W okresie objętym 
kontroli Starostwo nie udostępniało Inspektoratowi Ŝadnego wyposaŜenia. Nie 
stwierdzono, aby działalność PINB wspierano finansowo lub rzeczowo z innych 
źródeł. 

(dowód:  akta kontroli str. 145-155) 

W opinii Powiatowego Inspektora wyposaŜenie Inspektoratu zapewniało właściwą 
realizację zadań i jest stosowne do posiadanych środków (nie utrudnia wykonywania 
zadań). Zakupiony sprzęt jest sprawny i nie stanowi przeszkody w efektywnej pracy. 
Pomimo wystąpień o zabezpieczenie środków na pierwsze wyposaŜenie i zakup 
sprzętu (w latach 1999–2000), środków tych nie przyznano. Zakup sprzętu 
następował ze środków na działalność bieŜącą.  

(dowód:  akta kontroli str. 93-94) 

W zakresie kształtowania dotacji budŜetowych koniecznych do prawidłowego 
funkcjonowania Inspektoratu, Powiatowy Inspektor, odpowiadając w kwietniu 
2010 r.9 na pismo WINB10 w sprawie m.in. racjonalnego podziału środków stwierdził, 
Ŝe proponowany algorytm nie zapewnia optymalnego i racjonalnego podziału 
środków finansowych oraz w nieuzasadniony sposób preferuje powiaty grodzkie. 
Proponował w związku z tym przyjęcie algorytmu podziału środków, w którym  
liczba ludności zostałaby zastąpiona liczbą obiektów budowlanych, a takŜe  
przyjęcie dla kaŜdego inspektoratu niezmiennego współczynnika (niezaleŜnego od 
wielkości inspektoratu) obejmującego: księgowość, kancelarię, archiwum, kadry, 
sprawozdawczość, obsługę prawną. 
W ocenie Powiatowego Inspektora o ilości pracy i obciąŜeniu inspektorów decyduje 
bowiem nie liczba mieszkańców, a liczba obiektów na terenie danego powiatu. 
Przykładowo w powiecie częstochowskim grodzkim są 23 322 budynki  
mieszkalne przy liczbie mieszkańców ok. 240 000, natomiast na terenie powiatu 
częstochowskiego ziemskiego liczba budynków mieszkalnych wynosi 38 723 przy 
liczbie mieszkańców ok. 134 000 (dane GUS). PowyŜsze, jego zdaniem, świadczy 
jednoznacznie o tym, Ŝe na terenie miast, gdzie dominuje zabudowa wielorodzinna, 

                                                           
8 Aneks z 3 stycznia 2011 r. do porozumienia z 30 grudnia 2009 r. w sprawie udostępnienia pomieszczeń 
biurowych. 
9 Pismo PINB.0718/31/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
10 Pismo WINB/ZFK/P/3010/3/10 z 29 marca 2010 r. 
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Inspektorat, w przypadku prowadzenia postępowania, ma do czynienia tylko 
z właścicielem lub zarządcą obiektu. Ponadto w zabudowie miejskiej nie występują 
problemy związane z zabudową gospodarczą, zjazdami, infrastrukturą naziemną.  

(dowód:  akta kontroli str. 112-114) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

3. Warunki lokalowe. 

W okresie objętym kontrolą dokonana zmieniono lokalizację siedziby Inspektoratu 
w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie.  
Inspektorat zajmował 5 pokoi na parterze, o łącznej pow. 74,96 m2 do końca lutego 
2009 r. Od 25 lutego 2009 r. na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem 
Częstochowskim, Inspektoratowi udostępniono 6 pokoi o łącznej pow. 90.00 m2 na 
II piętrze Starostwa. 
Ponadto, do końca sierpnia 2009 r. Inspektorat korzystał z pomieszczenia 
w piwnicy, przeznaczonego na archiwum o pow. 12.00 m2. Na podstawie zawartego 
aneksu do ww. porozumienia, Inspektoratowi udostępniono pomieszczenie 
zamienne w piwnicy, które PINB przekształcił we własnym zakresie w archiwum 
o pow. 25.00 m2. Pomimo tej zmiany, w ocenie Powiatowego Inspektora, 
powierzchnia do archiwizowania dokumentacji jest niewystarczająca z uwagi  
na duŜą ilość dokumentów i niebawem ponownie powstanie problem z ich 
przechowywaniem. W sprawie warunków lokalowych Powiatowy Inspektor wyjaśnił, 
Ŝe wielkość zajmowanych pomieszczeń jest minimalna (pokoje 2 i 3 osobowe), 
a układ taki, w przypadku przyjmowania petentów przez jednego inspektora, 
dezorganizuje pracę pozostałych pracowników. Z uwagi na brak środków PINB nie 
ma moŜliwości zwiększenia powierzchni lokalowej i archiwum. 

(dowód: akta kontroli str. 145-153) 

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

Warunki lokalowe PINB, w tym pomieszczenie do archiwizowania dokumentacji są 
niewystarczające, co moŜe niekorzystnie oddziaływać na realizację zadań przez 
Inspektorat. 

 

4. Szkolenia pracowników. 

W okresie objętym kontrolą pracownicy uczestniczyli ogółem w 10 szkoleniach, 
w tym 6 pracowników w 2009 r., 9 pracowników w 2010 r. i 10 pracowników 
w 2011 r. Zakres szkoleń obejmował, m.in. procedury administracyjne w prawie 
budowlanym, w tym oddawanie do uŜytkowania i utrzymania obiektów budowlanych, 
stosowanie art. 48, 49, 49a i 49b ustawy Prawo budowlane, proces inwestycyjny, 
eksploatację urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, orzecznictwo 
administracyjne, odpowiedzialność zawodową pracowników administracji, 
inwestycje budowlane w świetle unormowań planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, kontrolę zarządczą i  obsługę klienta w PINB.    
W 2012 r., jak wyjaśnił Powiatowy Inspektor, z uwagi na brak środków pracownicy 
nie wzięli udziału w szkoleniu organizowanym przez WINB. Powiatowy Inspektor 
wyjaśnił równieŜ, Ŝe kaŜdorazowo po szkoleniach organizowane jest spotkanie 
wszystkich pracowników celem zaznajomienia ich z tematyką i materiałami szkoleń. 
W przypadku konieczności omówienia orzecznictwa NSA i WSA organizowane są 
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spotkania pracowników na bieŜąco. Powiatowy Inspektor nieopracowywanie planu 
szkoleń bieŜących wyjaśniał nieprzewidywalnością zmian linii orzeczniczej m.in. 
sądów.  
Powiatowy Inspektor stwierdził, Ŝe w roku 2010 opracowano plan szkoleń (roczny 
i trzyletni) wraz z tematyką oraz z wnioskiem o zabezpieczenie środków na ten cel, 
jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskano w tym zakresie odpowiedzi od WINB. 

(dowód:  akta kontroli str. 56-90, 157) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

W ocenie NIK, wobec występujących licznych zmian kadrowych w Inspektoracie 
oraz zmian w obowiązujących przepisach prawnych, ilość szkoleń pracowników 
Inspektoratu była niewystarczająca. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność w badanym obszarze. 

 
Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy. 

5. Przygotowanie rocznych planów pracy. 

W okresie poddanym kontroli w Inspektoracie nie opracowywano rocznych planów 
pracy, w tym planów kontroli. Konieczność opracowania rocznych planów pracy 
Inspektoratu nie wynikała z Regulaminu organizacyjnego.  

(dowód:  akta kontroli str. 8-17) 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe nie opracowywano planów pracy uwzględniających 
cele i zadania do realizacji z uwagi na to, iŜ obecna obsada etatowa merytoryczno – 
organizacyjna z trudem rozpatruje ilość wpływających wniosków z terenu, jak 
równieŜ realizuje zlecane przez jednostki nadrzędne kontrole. Stwierdził, Ŝe 
konieczność opracowania planów pracy nie wynika z przepisów i nie zapisano  
jej w Regulaminie organizacyjnym, opracowanym na bazie Regulaminu 
Tymczasowego z marca 1999 r – zatwierdzonego przez WINB. 

 (dowód:  akta kontroli str. 156-158) 
 

6. Realizacja planów pracy. 

Z uwagi na fakt, iŜ Powiatowy Inspektor nie opracowywał rocznych planów pracy, 
nie było podstaw do oceny ich realizacji.  

 (dowód:  akta kontroli str. 8-17, 156-158)  

Nieopracowywanie rocznych planów pracy, w tym planów kontroli, określających 
zadania Inspektoratu, dotyczące m.in. doskonalenia organizacyjnego 
funkcjonowania jednostki, tworzenia właściwych warunków kształcenia 
i doskonalenia zawodowego pracowników, realizacji zadań określonych w prawie 
budowlanym oraz zapewnienia odpowiednich warunków prewencji działalności 
inspekcyjno-kontrolnej, NIK ocenia jako nieprawidłowość. 
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Kontrole obiektów i robót budowlanych oraz stosowania 
wyrobów budowlanych 
 

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

W latach 2009–2012 (I półrocze) Inspektorat przeprowadził ogółem 1209 kontroli, 
w tym 841 kontroli w wyniku interwencji, zgłoszeń i skarg osób trzecich (69,6% 
ogółu kontroli) i 368 w wyniku zgłoszeń urzędów i innych organów (30,4% ogółu 
kontroli). 
Skontrolowano 805 (66,6% ogółu) budów i utrzymanie 178 (14,6%) obiektów 
budowlanych oraz przeprowadzono 226 (18,8%) innych kontroli, w tym np. dróg, 
kładek, mostów, zjazdów, prowadzonych robót w istniejących obiektach, kontrole 
urządzeń budowlanych. Sprawdzano realizację obowiązków, a takŜe kontrolowano 
tereny zalane i podtopione przez powódź w 2010 r.  
W okresie objętym kontrolą, na kaŜdego z pracowników merytorycznych 
Inspektoratu, przy średnim zatrudnieniu wynoszącym w przeliczeniu na pełny etat 
5,1 pracownika, przypadało przeprowadzenie średnio 237 kontroli (średnio 
59 rocznie).  
W wyniku przeprowadzonych 118 kontroli obiektów, zleconych przez WINB, w tym 
m.in. budynków socjalnych i stacji paliw, pracownicy Inspektoratu spowodowali 
wyłączenie z uŜytkowania trzech obiektów socjalnych (dwa w Gminie Kruszyna 
i jedno w Gminie Koniecpol) oraz nałoŜyli 8 mandatów karnych za zły stan 
techniczny obiektów, brak ksiąŜek obiektów, brak przeglądów okresowych 
i niewykonanie zaleceń wynikających z przeglądów okresowych.  

(dowód:  akta kontroli str. 92, 171-198, 216-224) 

W wyniku kontroli zleconych przez inne organy, w tym przeprowadzonej na wniosek 
Wojewody Śląskiego kontroli trzech obiektów, w których zlokalizowano automaty do 
gier, stwierdzono nieprawidłowości i ukarano właścicieli mandatami karnymi 
w wysokości 700 zł (brak pozwolenia na uŜytkowanie obiektu, brak ksiąŜki obiektu), 
300 zł (brak ksiąŜki obiektu) oraz w jednym przypadku dotyczącym obiektu 
wybudowanego bez pozwolenia, wdroŜono postępowanie rozbiórkowe.  
O wynikach przeprowadzonych kontroli Inspektorat informował organy zlecające 
kontrole w formie sprawozdań i informacji.   

(dowód:  akta kontroli str. 216-224). 
Analiza dokumentacji 20 postępowań administracyjnych wykazała, Ŝe kontrole 
przeprowadzano w zakresie legalności, prawidłowości i zgodności prowadzonych 
robót z zatwierdzonym projektem architektoniczno–budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę. Sprawdzano czy samodzielne funkcje techniczne 
wykonywały osoby uprawnione. W wymaganych przypadkach kontrolowano czy 
terminowo i prawidłowo opracowano plany BIOZ oraz czy podczas wykonywania 
robót przestrzegano ich ustaleń (w okresie objętym kontrolą pracownicy 
Inspektoratu przeprowadzili 97 kontroli z uwzględnieniem BIOZ). Badano legalność 
uŜytkowania oraz prawidłowość utrzymania obiektów budowlanych i realizację 
zaleceń pokontrolnych. Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe w czasie 
przeprowadzanych kontroli pracownicy Inspektoratu kładli szczególny nacisk na 
eliminowanie zagroŜeń dla zdrowia, Ŝycia i mienia uŜytkowników obiektów.  
W przypadku kontroli prawidłowości uŜytkowania obiektów sprawdzano 
wykonywanie obowiązków wynikających z rozdziału 6 ustawy Prawo budowlane, 
w szczególności z przepisu art. 62 i 64 ww. ustawy, tj. prowadzenia ksiąŜki obiektu, 
wykonywania obowiązkowych przeglądów, realizacji zaleceń z poprzednich kontroli.  

Opis stanu 
faktycznego 
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KaŜdej prowadzonej sprawie nadawano kolejny numer, zgodnie z klasyfikacją 
rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Inspektoracie oraz ujmowano 
w rejestrach spraw prowadzonych przez poszczególnych pracowników 
merytorycznych Inspektoratu w podziale odrębnie na kontrole i samowole 
budowlane.  
W wyniku przeprowadzonej analizy ww. postępowań stwierdzono, Ŝe były one 
prawidłowo dokumentowane. 

 (dowód:  akta kontroli str. 216-223) 

W okresie objętym kontrolą 6 pracowników merytorycznych Inspektoratu, 
zajmujących się kontrolą budów i obiektów budowlanych, w tym Powiatowy 
Inspektor posiadało, wydane przez Wojewodę Śląskiego, upowaŜnienia do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. UpowaŜnienia zawierały wszystkie 
elementy wymagane przepisami § 3 i § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 października 2002 r. 11, w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru 
budowlanego uprawnień do nakładania grzywien.  

(dowód:  akta kontroli str. 159-170) 

Według zestawień prowadzonych w Inspektoracie (w formie elektronicznej), 
w okresie objętym kontrolą, pracownicy Inspektoratu wymierzyli 310 mandatów 
karnych za wykroczenia określone w art. 93 ustawy Prawo budowlane. Największą 
ilość mandatów 193 (62%) wystawiono za naruszenie art. 93 pkt 4 tej ustawy, tj. za 
wykonywania robót budowlanych w sposób odbiegający od ustaleń i warunków 
określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź w sposób istotnie 
odbiegający od zatwierdzonego projektu. Z kolei przyczyną wymierzenia 
92 mandatów (30%) było przystąpienie przez inwestorów do budowy bez 
zawiadomienia lub niedopełnienie obowiązków informowania PINB o istotnych 
zmianach związanych z budową i nieprowadzenie dziennika budowy (art. 93 pkt 4 
ustawy Prawo budowlane). Łączna wartość nałoŜonych w ww. okresie (rozliczonych 
ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim) mandatów wyniosła 61 550,00 zł. Ukarani 
zapłacili 300 mandatów (97%) w łącznej kwocie 59 550,00 zł. Do dnia 31 lipca 
2012 r. nie wyegzekwowano naleŜności za 10 nałoŜonych mandatów o łącznej 
wartości 2 000,00 zł, w tym jednego mandatu nałoŜonego w 2010 r. (100,00 zł), 
dwóch mandatów nałoŜonych w 2011 r, (o łącznej wartości 250,00 zł) i siedmiu 
mandatów nałoŜonych w 2012 r. (o wartości ogółem 1 900.00 zł).  

(akta kontroli str. 199-215) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

8. Kontrole doraźne. 

PINB przeprowadził, w okresie objętym kontrolą, z własnej inicjatywy 43 kontrole 
doraźne, co stanowiło 3,5% wszystkich przeprowadzonych kontroli. 
W sprawie przeprowadzania kontroli doraźnych Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe 
prowadzono sporadyczne kontrole budów polegające na sprawdzeniu prawidłowości 
i zgodności realizacji budów z przepisami, pozwoleniem i projektem. Kontrole te 
dotyczyły m.in. zgodności realizacji z decyzją o pozwoleniu na budowę i projektem 
budowlanym, wątpliwych stanów technicznych (stan zbliŜony do stanu ruiny), 
prawidłowości rozpoczęcia robót – budowy. Kontrole wykonywano w ramach 
zakresu kompetencyjnego organu, w przypadkach budzących wątpliwości 
prawidłowości procesu budowlanego w miarę moŜliwości czasowych. W przypadku 
wystąpienia odstępstw od warunków pozwolenia na budowę (projektu) 
                                                           
11 Dz. U. Nr 174, poz. 1423. 
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podejmowano z urzędu postępowanie naprawcze, zachowując pełną procedurę 
wynikającą z przepisów KPA (protokół, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, 
postanowienie i decyzja). 
Spośród zbadanej próby 13 kontroli przeprowadzonych w trybie doraźnym 
stwierdzono, Ŝe jedną podjęto po uzyskaniu informacji od Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Częstochowie, natomiast dwanaście przeprowadzono z urzędu. 
Dziewięć kontroli dotyczyło oceny stanu technicznego budynków (w tym czterech 
obiektów po poŜarze). W wyniku tych kontroli Powiatowy Inspektor wydał cztery 
decyzje nakazujące rozebranie obiektów (wykonane), dwie decyzje nakazujące 
zabezpieczenie nieruchomości (jedna sprawa w Prokuraturze Rejonowej), dwie 
decyzje zakazujące uŜytkowania budynku oraz sprzętu (pieca na paliwo stałe 
i instalacji elektrycznej), jedną decyzję nakazującą wyłączenie części kotłowni.  
Dwie kontrole dotyczyły budowy prowadzonej niezgodnie z pozwoleniem na budowę 
(Inspektorat wstrzymał budowę i nakazał przedstawić projekt zamienny oraz ocenę 
techniczną budynku, a po wykonaniu obowiązku przez inwestora wydano 
zezwolenie na wznowienie robót) oraz sprawdzenia zgodności budowy z projektem 
budowlanym (nie stwierdzono istotnych odstępstw od projektu). 
Jedna kontrola dotyczyła kontroli uŜytkowania budynku szkoły podstawowej, 
w trakcie której stwierdzono brak wymaganych przeglądów okresowych, w tym 
przeglądu rocznego, pięcioletniego i przeglądu przewodów kominowych (art. 62 
ust 1 pkt 1 lit a i c i pkt 2 ustawy Prawo budowlane). W wyniku ujawnionych 
nieprawidłowości Dyrektora Szkoły ukarano mandatem. 
W jednym przypadku wezwano właściciela do przedstawienia protokołu z przeglądu 
przewodów kominowych (obowiązek wykonano).  

[dowód:  akta kontroli str. 236-238, 368-369] 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

9. Liczba realizowanych robót budowlanych. 

Stosownie do art. 84. ust 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, organy nadzoru 
budowlanego są obowiązane m.in. do prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień 
i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 
Przedmiotową ewidencję prowadzono w Inspektoracie odrębnie dla decyzji 
o pozwolenie na budowę (722 wpisy) oraz dla postanowień i zgłoszeń budowy 
(158 wpisów). 

(dowód:  akta kontroli str. 277-301) 
W Inspektoracie prowadzono równieŜ ewidencję budynków - ewidencję obiektów 
budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania, zgodnie z art. 84 ust 2 
pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Zawierała ona ogółem 7161 wpisów 
w szczegółowości w podziale na:  
- budynki – 1493 w 2009 r., 1568 w 2010 r., 1677 w 2011 r. i 499 w 2012 r. (Ip.),  
- budowle – 55 w 2009 r., 82 w 2010 r., 75 w 2011 r. i 19 w 2012 r. (Ip.), 
- drogi i mosty – 44 w 2009 r., 47 w 2010 r., 39 w 2011 r. i 6 w 2012 r. (Ip.), 
- rurociągi, przewody, linie i sieci – 164 w 2009 r., 198 w 2010 r., 218 w 2011 r. 

i 72 w 2012 r. (Ip.), 
- inne obiekty budowlane, niewymienione powyŜej – 285 w 2009 r., 281 w 2010 r., 

277 w 2011 r. i 62 w 2012 r. (Ip.). 
W okresie objętym kontrolą, na kaŜdego z pracowników merytorycznych 
Inspektoratu (przy średnim zatrudnieniu wynoszącym w przeliczeniu na pełny etat 
5,1 pracownika) przypadało przeprowadzenie średnio 1404 postępowań w sprawach 
związanych z rozpoczynaniem i zakończeniem budów (średnio 351 postępowań 
rocznie).  

 (dowód:  akta kontroli str. 277-278)  
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Na podstawie udzielonych pozwoleń na uŜytkowanie oraz informacji ustalonych 
w trakcie postępowań administracyjnych, w Inspektoracie od 2007 r. gromadzono 
informacje o obiektach budowlanych i budynkach wielkopowierzchniowych, 
podlegających, zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, okresowym 
kontrolom, co najmniej dwa razy w roku. Według ww. informacji (ewidencji) na 
obszarze działania PINB było 39 takich obiektów. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W Inspektoracie, do września 2011 r. (ustalenia kontroli WINB), nie załoŜono 
i nie prowadzono ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, co stanowiło naruszenie art. 84 
ust 2 pkt 4 tej ustawy.  
W ww. sprawie Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe prowadzono ewidencję 
obiektów wielkopowierzchniowych w formie elektronicznej (z moŜliwością 
wydruku), w której odnotowywano zgłaszane przez osoby kontrolujące 
zawiadomienia o przeprowadzonych takich kontrolach. PoniewaŜ przepis nie 
określa formy, wyglądu, sposobu prowadzenia i wzoru ewidencji, Powiatowy 
Inspektor stwierdził, Ŝe zalecenie pokontrolne WINB wykonano. Do roku 2011 
ewidencję prowadzono w innym układzie (brak nazwy ewidencja), a danych 
nie uporządkowano. 

2. Nie załoŜono i nie prowadzono do września 2011 r. (ustalenia kontroli WINB) 
ewidencji decyzji o pozwolenie na budowę, postanowień i zgłoszeń, co 
stanowiło naruszenie art. 84 b ust 2 pkt 2. Prawa budowlanego.  
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe kontrola WINB wykazała błędne 
ewidencjonowanie rozpoczynanych i zgłaszanych do uŜytkowania obiektów, 
uznając powyŜsze za brak ewidencji. Pozwolenia na budowę w latach  
2009-2011 ewidencjonowano w dzienniku podawczym oraz w ewidencji 
rozpoczynanych i zgłaszanych do uŜytkowania obiektów. Zgodnie z zaleceniem 
pokontrolnym WINB ewidencję załoŜono i jest ona prowadzona na bieŜąco.  

3. Ewidencję budynków - ewidencję obiektów budowlanych, rozpoczynanych 
i oddawanych do uŜytkowania, prowadzono niezgodnie z przepisami 
rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania 
obiektów budowlanych12. Ewidencję prowadzono w formie luźnych kart, 
częściowo ponumerowanych, nie zabezpieczonych przed usunięciem lub 
wymianą, co stanowiło naruszenie § 2 cyt. rozporządzenia. Ponadto w siedmiu 
przypadkach przekreślono wpisy, jednak nie wpisano daty tych poprawek, 
a osoba dokonująca tych korekt nie podpisała się. W jednym przypadku cały 
wiersz (poz. 664 2009 r.) zaklejono częścią strony z treścią, co naruszało § 3. 1 
cyt. rozporządzenia, gdyŜ sprostowanie błędów powinno następować poprzez 
przekreślenie wyrazów pojedynczą linią, wpisanie daty i czytelnego podpisu 
osoby dokonującej zmiany. Ponadto, na niektórych kartach ewidencji nie 
wpisano nazwy i adresu organu nadzoru budowlanego, nie wpisano takŜe 
stosownych danych dotyczących klasyfikacji obiektu, zgodnej z Polską 
Klasyfikację Obiektów Budowlanych, co było niezgodne z załącznikiem nr 1 
ww. rozporządzania.  
W sprawie tej ewidencji Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe brak jest na rynku 
druków ksiąg zgodnych z rozporządzeniem. Prowadzenie ewidencji w formie 
„luźnych” kart wpiętych do segregatora w znacznym stopniu ułatwia pracę.  
Kart nie ponumerowano, lecz zachowano ciągłość numeracji kolejności 

                                                           
12 Dz. U. Nr 129, poz. 1130, zwane dalej „rozporządzeniem ws ewidencji”.   
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wpisywanych pozycji. Pomimo braku zabezpieczenia nie ma moŜliwości 
usunięcia lub wymiany poszczególnych stron, gdyŜ wpisane na tych stronach 
pozycje zawierają dane konkretnych decyzji i zawiadomień, potwierdzeń, które 
przesłano do strony, właściwego urzędu gminy oraz wydziału administracji 
architektoniczno – budowlanej, jak równieŜ pozostają w archiwum Inspektoratu. 
Ponadto dane te przekazywano równieŜ w sprawozdaniach do GUS. 
W odniesieniu do sprawy sprostowania błędów Powiatowy Inspektor stwierdził, 
Ŝe nie ma moŜliwości ustalenia, który z inspektorów, w jakiej dacie skreślił 
i poprawił wpis. W związku z tym na naradzie wewnętrznej pracowników 
Inspektoratu, poinformowano ich o konieczności wyeliminowania podobnych 
błędów w przyszłości. W przypadku zaklejonego wiersza stwierdzono błąd 
wpisania innego obiektu niŜ budynek (winien być wpisany w innym rejestrze). 
Faktem jest, Ŝe zapis naleŜy skreślić i zaparafować, a nie zaklejać. PowyŜszą 
sprawę omówiono po zdarzeniu, dlatego w przypadku pomyłek następowały 
skreślenia pomyłkowych zapisów. Brak pieczęci z nazwą i adresem organu 
nastąpił wskutek  przeoczenia i jest moŜliwy do uzupełnienia w kaŜdym czasie. 
Brak wpisu w rubryce 4 symbolu PKOB wynikał z faktu, Ŝe nie został on 
określony w decyzjach o pozwoleniu na budowę. Ponadto ustawodawca 
w Ŝadnym akcie prawnym nie określił, która z jednostek organizacyjnych 
nadaje to oznaczenie. Zdaniem Powiatowego Inspektora na wymienione 
uchybienia miała wpływ znaczna rotacja kadry merytorycznej, gdyŜ 
wyszkolenie nowego pracownika merytorycznego do momentu podjęcia przez 
niego samodzielnych działań trwa minimum 2 lata (pod warunkiem uzyskania 
przez niego uprawnień wymaganych ustawą). Powiatowy Inspektor stwierdził, 
Ŝe jeŜeli byłaby moŜliwości powierzenia prowadzenia ksiąg, rejestrów, 
sprawozdawczości jednej osobie bez zmniejszenia etatów merytorycznych 
(inspektorów obsługujących gminy) na pewno takie działania zostałyby podjęte. 
Jednak z uwagi na brak środków takiej moŜliwości nie ma.  

(dowód:  akta kontroli str. 277-289a)  
NIK nie podziela stanowiska w wyjaśnieniach Powiatowego Inspektora 
w zakresie niewpisywania do ewidencji symboli klasyfikacji PKOB, gdyŜ ww. 
klasyfikację ujmowano w sprawozdaniach GUNB-1 – „Obiekty budowlane 
przekazane do uŜytkowania” przesyłanych przez Inspektorat do Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

(dowód:  akta kontroli str. 283-289) 
 

10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót.  

Kontrola 30 postępowań administracyjnych wykazała, Ŝe inwestorzy spełniali 
obowiązek wynikający z art. 41 ust 4 Prawa budowlanego i zawiadamiali  
PINB o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. W 23 zbadanych sprawach do 
zawiadomień o rozpoczęciu robót inwestorzy dołączali potwierdzenie posiadania 
uprawnień odpowiedniej specjalności przez kierowników budów i inspektorów 
nadzoru oraz zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego 
z określeniem w nim terminu waŜności.   

(dowód:  akta kontroli str. 225-231) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

W siedmiu sprawach - nr 309/11, 1221/11, 259/11, 54/11, 346/10, 66/10, 32/10 
(dotyczących 6 inspektorów nadzoru i 2 kierowników budowy) dokumentacja nie 
zawierała potwierdzenia, Ŝe osoby wymienione w zawiadomieniu o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót, posiadały uprawnienia odpowiedniej specjalności i były 
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wpisane w drodze decyzji do centralnego rejestru oraz posiadały zaświadczenie 
wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem 
waŜności, co stanowiło naruszenie art. 41 ust 4 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego. 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe sprawdzono przynaleŜność do izby, a tym samym 
potwierdzono moŜliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych poprzez 
sprawdzenie w ogólnodostępnych rejestrach poszczególnych izb na stronie 
www.piib.org.pl. Ponadto osoby wymienione w wyŜej wymienionych sprawach  
pełnią funkcje kierownika lub inspektora nadzoru inwestorskiego równieŜ na innych 
budowach w tym samym czasie i ich uprawnienia łącznie z aktualną 
przynaleŜnością znajdują się w aktach.  

(dowód:  akta kontroli str. 225-231, 235) 
 

11. Kontrole sprawdzające. 

W okresie objętym kontrolą PINB wydał 143 decyzje dotyczące rozbiórek obiektów 
budowlanych, w tym 27 decyzji dotyczących budynków mieszkalnych (19%). 
Według półrocznych sprawozdań (GUNB-2), przesyłanych do Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego, wykonano 60 (42%) z tych decyzji.  
W toku kontroli zbadano 12 postępowań administracyjnych przeprowadzonych 
w oparciu o art. 48, 55, 56 i 66 ustawy Prawo budowlane i zakończonych wydaniem 
decyzji lub postanowienia. 
Stwierdzono, Ŝe we wszystkich postępowaniach pracownicy Inspektoratu 
monitorowali wykonanie wydanych decyzji, w tym w siedmiu przypadkach sprawdzili 
realizację nałoŜonych obowiązków w terenie (w dwóch przypadkach w trakcie 
kontroli stwierdzono niezrealizowanie decyzji i wystosowano upomnienia, które 
skutkowały wykonaniem postanowień decyzji). Natomiast w pięciu przypadkach nie 
przeprowadzono kontroli w terenie z uwagi na przesłanie do Inspektoratu przez 
stronę wymaganej dokumentacji wynikającej z decyzji, w tym dokumentacji 
fotograficznej.  
W ww. okresie pracownicy Inspektoratu nałoŜyli grzywny w celu przymuszenia do 
realizacji obowiązku ogółem w wysokości 43,0 tys. zł. W stosunku do trzech 
ukaranych wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 13,0 tys. zł., co stanowiło 30% 
nałoŜonych grzywien ogółem.  
W toku kontroli zbadano 30 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie w zakresie przestrzegania art. 55 i art. 56 
ustawy Prawo budowlane. Analiza ww. postępowań nie wykazała nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 230-231, 241-250, 336-361) 

Udział kontroli doraźnych, podjętych w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich, 
w ogólnej ilości przeprowadzonych kontroli w latach 2009, 2010, 2011 i 2012 (Ip.) 
wynosił odpowiednio: 20,2%, 22,5%, 19,9%, 6,9%, a kontroli podjętych w wyniku 
zgłoszeń urzędów i innych organów odpowiednio: 5,4%, 15,5%, 6,1%, 3,5%.  

(dowód:  akta kontroli str. 171) 

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

NIK zwraca uwagę na małą ilość przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli 
realizowanych obiektów budowlanych, co zdaniem Powiatowego Inspektora 
wynikało z braków kadrowych spowodowanych niedofinansowaniem PINB. 

(dowód:  akta kontroli str. 94, 266-267) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w badanym obszarze. 
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12. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie. 

Analiza dokumentacji 30 postępowań administracyjnych wykazała, Ŝe 29 wniosków 
złoŜonych przez inwestorów o wydanie decyzji – pozwolenia na uŜytkowanie – było 
kompletnych.  
Do wniosków o udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie (art. 57 ust. 1 ww. ustawy) 
dołączono: oryginały dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy 
o okolicznościach określonych w art. 57 ust. 1 pkt 2 (w 29 przypadkach), 
oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli 
eksploatację wybudowanego obiektu uzaleŜniono od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą oraz pozostałe dokumenty zgodnie z art. 57 ust. 2 i 3 ww. ustawy.  
W 29 postępowaniach, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie, 
pracownicy Inspektoratu przeprowadzili w obiekcie kontrolę obowiązkową, o której 
mowa w art. 59a ustawy Prawo budowlane, a w jednym przypadku kontroli nie 
wymagano (obiekt kategorii XIX). 
Pracownicy Inspektoratu nie dokumentowali faktu zawiadomienia inwestora 
o kontroli w ciągu 7 dni od daty doręczenia przez niego do Inspektoratu wezwania 
do kontroli. Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe zawiadomienie inwestora 
o przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli kaŜdorazowo następuje w dniu składania 
przez inwestora wniosku. Ustawodawca nie przewidział formy, w jakiej 
zawiadomienie to ma być przekazane. W opinii Powiatowego Inspektora 
o przekazaniu ww. zawiadomienia inwestorowi świadczy fakt, Ŝe podczas 
przeprowadzanej kontroli inwestor lub osoba go reprezentująca uczestniczyła 
w czynnościach.  
Pracownicy Inspektoratu, przeprowadzając obowiązkową kontrolę budowy, 
przestrzegali 21 dniowego terminu jej przeprowadzenia. Kontrole wykonywano 
w okresie od 1 do 21 dni od daty złoŜenia przez inwestora wniosku. We wszystkich 
przypadkach inwestor uczestniczył w obowiązkowej kontroli.  
Pracownicy, dokonując obowiązkowej kontroli, sprawdzali zgodność obiektu 
budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym w zakresie parametrów 
technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości 
i liczby kondygnacji oraz zgodności obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu. W trakcie przeprowadzanych kontroli 
przedkładano do wglądu PINB atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 
zastosowanych wyrobów budowlanych, szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa 
konstrukcji i bezpieczeństwa poŜarowego.   
Kontrole przeprowadzali (w zespołach dwuosobowych) pracownicy Inspektoratu 
posiadający wymagane uprawnienia budowlane i działający z upowaŜnienia PINB. 
Protokoły z obowiązkowej kontroli sporządzano w trzech egzemplarzach, z których 
jeden doręczano inwestorowi, po przeprowadzeniu kontroli, drugi przekazywano 
organowi wyŜszego stopnia, a trzeci pozostawał w Inspektoracie. Protokoły były 
zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli13. 

 (dowód:  akta kontroli str. 225-234, 308-309) 

 

Analiza 5 postępowań administracyjnych, w których decyzje pozwolenia na budowę 
wydano przed 2009 r., wykazała, Ŝe inwestorzy zawiadomili Inspektorat o terminie 
rozpoczęcia i zakończeniu budowy i uzyskali pozwolenie na uŜytkowanie. W trzech 

                                                           
13 Dz. U. Nr 132, poz.1231. Według wzoru protokół naleŜy sporządzić w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach.  

Opis stanu 
faktycznego 



 

17 

przypadkach przeprowadzono kontrolę w terenie (sporządzono protokół), natomiast 
dwa nie wymagały kontroli, a dokumentację zweryfikowano w Inspektoracie.  

(dowód:  akta kontroli str. 290-297)  

W analizowanych postępowaniach nie stwierdzono przypadków odmiennego 
rozstrzygania podobnych spraw. Sprawy załatwiano we właściwej kolejności. 
Rozstrzygnięcia decyzji uzasadniano w sposób umoŜliwiający ich sprawdzenie.  

 (dowód:  akta kontroli str. 225-234, 290-296) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W przypadku sprawy nr 175/12, w dokumentacji z postępowania o udzielenie 
pozwolenia na uŜytkowanie nie było oświadczenia kierownika budowy: �o zgodności 
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia 
na budowę i  przepisami oraz o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku 
terenu budowy, co stanowiło naruszenie art. 57 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane. W sprawie braku oświadczenia Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe 
nastąpiło to w wyniku przeoczenia przez inspektora przyjmującego dokumentację, 
przy czym kontrola w terenie nie wykazała uchybień w tym zakresie. 

(dowód:  akta kontroli str. 225-231, 235) 

2. Udzielenie pozwolenia na „częściowe” uŜytkowanie efektów rzeczowych  
dwóch inwestycji na podstawie decyzji nr PINB-II-7353/KS/3/Ps/11 i nr PINB–II-
7353/BKR/36/K/11, w których nie przewidywano częściowej ich realizacji. UŜyty  
w merytorycznej podstawie wydania decyzji wyraz „częściowe” literalnie nie był 
zgodny z treścią art. 59 ust 1, w związku z art. 55 pkt 3 ustawy Prawo budowlane 
(ustawodawca nie przewidział częściowego uŜytkowania), który stanowił, Ŝe 
właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na uŜytkowanie obiektu 
budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a  
i tym samym stanowił naruszenie jego postanowień. Powiatowy Inspektor wyjaśnił, 
Ŝe dotychczas stosowano określenie „uŜytkowanie w części” określając, o jaką 
część obiektu chodzi, np. parter. Jednak kontrola WINB uznała, Ŝe naleŜy stosować 
określenie „przed wykonaniem wszystkich robót”. W związku z tym obecnie stosuje 
się nazewnictwo zalecane przez WINB. 

(dowód:  akta kontroli str. 297-299a, 384-391)  
 

NIK zwraca uwagę na brak w dokumentacji prowadzonych postępowań 
administracyjnych potwierdzeń o zawiadamianiu inwestora o kontroli w ciągu 7 dni 
od daty doręczenia przez niego wezwania o kontroli. Mając na uwadze znaczenie 
daty przekazania inwestorowi zawiadomienia o kontroli, dla przebiegu późniejszego 
postępowania, w ocenie NIK koniecznym jest dokumentowanie daty otrzymania 
przez inwestora takiego zawiadomienia. 
 

 

13. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie obowiązkowej 
kontroli. 

W latach 2009-2012 (I p.) pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 201 kontroli 
obowiązkowych. 
Analiza 30 protokołów z tych kontroli wykazała, Ŝe w ich trakcie nie stwierdzono  
istotnych nieprawidłowości i w związku z tym nie było podstaw do nakładania na 
inwestorów kar określonych w art. 59f ustawy Prawo budowlane.   

(dowód:  akta kontroli str. 250-276) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

14. Katastrofy budowlane  

W okresie objętym kontrolą, na obszarze sprawowania przez PINB nadzoru 
budowlanego (Powiat Częstochowski) nie wystąpiły zdarzenia zakwalifikowane jako 
katastrofy budowlane. 

(dowód:  akta kontroli str. 239-240) 

15. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych.      

Inspektorat dysponował zestawieniami ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi 
budynków socjalnych na terenie powiatu oraz zestawieniem obiektów budowlanych 
zaprojektowanych w technologii ABM.  
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe pracownicy PINB mają dostęp do ogólnie 
dostępnych informacji znajdujących się w internecie, jednak nie mają dostępu do 
baz danych innych jednostek, czy organów. Inspektorat ma dostęp w ograniczonym 
zakresie (na zasadach ogólnych) do zasobów geodezyjnych starostwa. Nie ma 
natomiast moŜliwości podglądu ewidencji gruntów lub map sytuacyjno– 
wysokościowych, co jest niezbędne w ustalaniu statusu strony. Ewentualnie dostęp 
ten uzyskiwany jest odpłatnie. 

(dowód:  akta kontroli str. 176, 297-305) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w badanym obszarze. 

 

Postępowania administracyjne, nakładanie kar i ustalanie opłat 
legalizacyjnych.   

 

16. Terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych.      

W okresie objętym kontrolą Inspektorat prowadził 8746 spraw, w tym 2656 
w 2009 r., 2486 w 2010 r., 2562 w 2011 r., i 1042 w I połowie 2012 r. Największa 
ilość spraw dotyczyła wydawania zaświadczeń o uŜytkowaniu 3011 (34,4% ogółu 
spraw) oraz zgłoszeń o rozpoczęciu budowy (4283 - 49% ogółu spraw).  
W związku z prowadzeniem tych spraw PINB wydał 980 decyzji (11,2%), w tym 
239 w 2009 r., 317 w 2010 r., 314 w 2011 r. i 111 w 2012 r. (Ip.). 
Od wydanych decyzji wniesiono 47 odwołań i zaŜaleń (4,8% ogółu wydanych 
decyzji), w tym po 10 w 2009 r. i 2010 r. oraz 21 w 2011 r., i 6 w 2012 r. Zasadnych 
odwołań było 31 (3,1% ogółu wydanych decyzji), a zasadnych zaŜaleń 10 (1%).  
Na kaŜdego z pracowników merytorycznych Inspektoratu, przy średnim zatrudnieniu 
wynoszącym w przeliczeniu na pełny etat 5,1 pracownika, przypadało prowadzenie 
1714 spraw (średnio 429 spraw rocznie).  
W latach 2009-2012 (Ip.) pracownicy Inspektoratu, w terminie 1 miesiąca od daty 
zarejestrowania wpływu sprawy do Inspektoratu, załatwili 8346 spraw (95,5% 
wszystkich spraw), w tym było 14 odwołań od decyzji (0,17%) oraz 2 zaŜaleń 
(0,02%). 
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W terminie od 1 do 2 miesięcy załatwiono 160 spraw (1,8% wszystkich spraw), 
w tym było dziewięć odwołań od decyzji (1,1% spraw załatwionych w ww. terminie) 
oraz trzy zaŜalenia (1,8% spraw). 
 
W terminie od 2 do 6 miesięcy załatwiono 171 spraw (1.9% wszystkich spraw), 
w tym było 18 odwołań od decyzji (10,5% spraw załatwionych w ww. terminie) oraz 
dwóch zaŜaleń (1,2% spraw). 
W terminie od 6 do 12 miesięcy załatwiono 36 spraw (0.4% wszystkich spraw), 
w tym było osiem odwołań od decyzji (22,2 % spraw załatwionych w ww. terminie), 
natomiast zaŜaleń nie wniesiono.  
Nie załatwiono 33 spraw (0,4% wszystkich spraw), pomimo upływu 1 roku, w tym 
odwołanie dotyczyło 1 sprawy (3% spraw niezałatwionych). Ww. sprawy dotyczyły 
nieuregulowanych stanów prawnych.  

(dowód:  akta kontroli str. 363-367)  

W rejestrze skarg i wniosków Inspektoratu nie odnotowano skarg.  
(dowód:  akta kontroli str. 370) 

W wyniku zaŜalenia na bezczynność organu w sprawie rozbudowy budynku 
mieszkalnego w gminie Konopiska prowadzonej pod nr PINB–II-7356/6/4/Kn/10 – 
postanowieniem z 10 czerwca 2011 r. WINB odmówił wyznaczenia PINB 
dodatkowego terminu do załatwienia sprawy. Organ II stopnia stwierdził, Ŝe „(…) 
PINB nie jest (…) uprawniony, ani zobligowany do działania w sprawie, gdyŜ 
zakończył ją juŜ w swojej instancji poprzez wydanie decyzji. Mając na uwadze 
powyŜsze rozpatrywanie bezczynności PINB (…) jest ono bezprzedmiotowe”. 

(dowód:  akta kontroli str. 379-380) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

W wyniku skargi oraz zaŜalenia, które wpłynęły do WINB na działania prowadzone 
przez Inspektorat, WINB stwierdził ich zasadność poprzez wystąpienie 
następujących nieprawidłowości: 
- ZaŜalenie na opieszałość - dotyczyło niezałatwienia w terminie przez PINB sprawy 
dachu na budynku gospodarczym zlokalizowanym przy granicy z działką (sprawa 
nr PINB-II-7355/1/13/P/11). Postanowieniem z 16 marca 2012 r. WINB uznał 
zaŜalenie na przewlekłe prowadzenie sprawy przez PINB za zasadne, przy czym 
nie wyznaczył Inspektoratowi terminu do jej załatwienia i uznał, ze działania PINB 
nie stanowiły raŜącego naruszenia prawa.  
- Skarga na bezczynność (nr PINB-II-7355/2/32/Bl/08) – WINB uznał zarzuty 
skarŜącego za zasadne i pismem z 26 października 2009 r. wyjaśnił skarŜącemu 
Ŝe: „(…) decyzją z 31 marca 2009 r. uchylił zaskarŜoną decyzję organu 
powiatowego i przekazał sprawę do ponownego postępowania jednak kopia tej 
decyzji przez błąd organu wojewódzkiego nie została przesłana do PINB. (…) 
Prawdą jest, Ŝe organ II instancji popełnił błąd (…) JednakŜe PINB (…) nie jest bez 
winy, poniewaŜ o decyzji dowiedział się w dniu 1 czerwca 2009 r. (zwrotne 
potwierdzenie odbioru akt sprawy), odbierając akta po zakończeniu postępowania 
przez organ II instancji. Wobec powyŜszego bezczynność ta jest liczona od dnia, 
w którym organ dowiedział się o decyzji, czyli od 1 czerwca 2009 r. W związku 
z powyŜszym (…) zwraca uwagę organowi I instancji, iŜ w przyszłości powinien 
dotrzymywać zasady szybkości postępowania (…) art. 35 Kpa (…) art. 36 Kpa”.     

(dowód:  akta kontroli str. 371-380) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe bezczynność trwającą od dnia 6 lipca 2011 r. do 
dnia 25 stycznia 2012 r. spowodowało omyłkowe przeniesienie akt sprawy do 
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archiwum. Bezzwłocznie po podjęciu informacji o zaistniałej sytuacji sprawę 
zakończono decyzją PINB–II-7355/1/13//P/11 z dnia 25.01.2012 r., nakaz wykonany 
w terminie określonym w decyzji.  
Natomiast według Powiatowego Inspektora, bezczynność trwająca od 31 marca 
2009 r., tj. od uchylenia decyzji PINB przez WINB do dnia otrzymania tej decyzji,  
tj. 2 czerwca 2009 r. nie powstała z winy PINB, gdyŜ przedmiotowej decyzji WINB 
nie przesłano z aktami sprawy po jej wydaniu. Uzasadnienie WINB, iŜ organ 
powiatowy winien domagać się przesłania decyzji bądź akt sprawy, zdaniem 
Powiatowego Inspektora, nie jest słuszne. Wskazał równieŜ, Ŝe sprawę prowadził 
takŜe GUNB oraz Ŝe prowadzono takŜe postępowanie w sprawie przekroczenia 
przez niego uprawnień (4Ds. 620/11), przy czym do września 2012 r. nie było 
informacji o wyniku postępowania. 

(dowód:  akta kontroli str. 376-378) 

NIK zwraca uwagę na znaczny odsetek spraw niezałatwionych, pomimo upływu 
ustawowych terminów wynikających z Kpa, tj. spraw załatwionych w terminie 
dłuŜszym niŜ dwa miesiące, na co wpływ miała m.in. min. duŜa ilość spraw 
prowadzonych przez jednego pracownika.   

  

17. Rozbiórki obiektów budowlanych. 

W okresie objętym kontrolą PINB wydał 30 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu 
budowlanego lub jego części, lub będącego w budowie albo wybudowanego bez 
wymaganego pozwolenia na budowę. W 17 przypadkach decyzję wykonano, 
w ośmiu decyzje uchylono (w tym w jednym przypadku po uchyleniu przez WINB 
ponownie rozpatrzono i wydano postanowienie o kontynuacji budowy), w czterech 
toczyło się postępowanie odwoławcze i w jednym przypadku decyzji nie wykonano 
(PINB.II.7355/4/30-2/KP/11 z dnia 11 czerwca 2012 r.).   
W ramach prowadzonych w tych sprawach postępowań administracyjnych PINB 
wydał cztery postanowienia, w których ustalił wysokość opłaty legalizacyjnej  
na łączną wartość 57,5 tys. zł. Do dnia kontroli wniesiono dwie opłaty na kwotę  
7,5 tys. zł (o wartości jednostkowej 5,0 tys. zł i 2,5 tys. zł), co stanowiło 13% 
wartości kwot ustalonych.  
W dwóch przypadkach nie wniesiono opłat legalizacyjnych o wartości po 25,0 tys. zł 
kaŜda. W pierwszym przypadku strona odwołała się do WINB, a w drugim 
przypadku strona, po utrzymaniu przez WINB decyzji w mocy, odwołała się do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obydwu spraw do dnia kontroli nie 
zakończono.  

(dowód:  akta kontroli str. 311-334) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

18. Nielegalne uŜytkowanie obiektów budowlanych.  

W okresie objętym kontrolą PINB nie wymierzył kar za uŜytkowanie obiektu 
budowlanego bez zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wymaganej decyzji 
o pozwoleniu na uŜytkowanie 

(dowód:  akta kontroli str. 362)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
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19. Kontrola wewnętrzna.  

Zgodnie z § 4 Regulaminu, Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad kontrolą 
wewnętrzną w Inspektoracie. 
W Inspektoracie nie określono zasad i planów kontroli wewnętrznej (audytu). 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe kontroli wewnętrznej dokonywał, omawiając 
z pracownikami prowadzone przez nich postępowania. Stwierdził ponadto, Ŝe 
chociaŜ ustawodawca przewidział przeprowadzanie audytów wewnętrznych, z uwagi 
na obsadę etatową Inspektoratu i stan jego finansowania, nie było moŜliwości 
stworzenia odpowiedniej komórki, ani teŜ zabezpieczenia i wygospodarowania 
środków na zlecenie audytu firmie zewnętrznej. 

 (dowód:  akta kontroli str. 9, 306-307)  

Stwierdzono ponadto, Ŝe w okresie objętym kontrolą PINB dwukrotnie kontrolował 
WINB. W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 5-7 września 2011 r. WINB 
wydał zalecenia pokontrolne, w tym m.in. dotyczące załoŜenia do 30 czerwca 
2012 r. ewidencji, o których mowa w art. 84 ust 2 ustawy Prawo budowlane 
i prowadzenie ich na bieŜąco, zgodnie z przepisami. W zakresie dotyczącym 
przyjmowania zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych, na 
wniesienie których wymagane jest pozwolenie na budowę (art. 54 ustawy Prawo 
budowlane), weryfikację w kaŜdym przypadku zasadności przyjęcia zawiadomień 
o zakończeniu budowy, a gdy zawiadomienie nie jest wymagane dokonanie zwrotu 
inwestorowi złoŜonej przez niego dokumentacji ze stosownym pouczeniem. 
W sprawach dotyczących wydawania decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie,  
(art. 59 ust. 1 ustawy Prawo budowlane) przestrzeganie obowiązku w zakresie 
zawiadamiania inwestorów o terminie kontroli obowiązkowej i utrwalania w aktach 
sprawy faktu poinformowania inwestorów o terminie kontroli obowiązkowej. 
W przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie (art. 55 pkt 3 ustawy 
Prawo budowlane) precyzowanie w nich, stosownie do przepisu, Ŝe pozwolenie na 
uŜytkowanie następuje przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych „nie zaś, 
Ŝe udziela się pozwolenia na częściowe uŜytkowanie obiektu budowlanego gdyŜ 
Prawo budowlane nie wprowadza” takiej „(…) instytucji. W sprawach dotyczących 
utrzymania obiektów budowlanych (art. 61-72 ww. ustawy), wdroŜenie praktyki 
załatwiania spraw w powyŜszym zakresie w terminach wynikających z art. 35  
oraz 36 Kpa. WINB zalecał przestrzeganie obowiązku sprawdzenia wykonania 
obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie 
przepisów Prawa Budowlanego. 
WINB poinformował Inspektorat o konieczności przedstawienia informacji 
o wdroŜeniu ww. zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 31 października 2012 r.  
W wyniku natomiast kontroli WINB przeprowadzonej 4 czerwca 2012 r. stwierdzono 
przypadki przewlekłego prowadzenia postępowań lub bezczynności Inspektoratu 
oraz przypadki błędnych merytorycznie rozstrzygnięć wydanych przez Inspektorat.  

(dowód:  akta kontroli str. 382-383) 

Stwierdzono wykonanie zaleceń WINB w zakresie załoŜenia i prowadzenia 
wymaganych ewidencji, co opisano w pkt 9 protokołu.  
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, Ŝe po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych WINB 
odbyła się narada robocza z wszystkimi pracownikami PINB celem omówienia 
wyników, a ponadto wystosował pismo z dnia 20.06.2012 r. do Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach o zabezpieczenie 
środków finansowych na zwiększenie liczby etatów, w tym na stworzenie stanowiska 
ds. kontroli, co pozwoliłoby na odciąŜenie zadaniami merytorycznymi jednej  
osoby i powierzenie jej tylko i wyłącznie spraw związanych ze statystyką, 
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sprawozdawczością i kontrolą wewnętrzną, w tym prowadzenie wszystkich 
ewidencji.  

(dowód:  akta kontroli str. 347, 381, 392)  

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

Nieustalenie w Inspektoracie zasad kontroli wewnętrznej oraz ograniczenie działań 
nadzorczych do omawiania konkretnych spraw przez Powiatowego Inspektora 
z pracownikami mogło być przyczyną występowania nieprawidłowości opisanych 
w niniejszym wystąpieniu. 
 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w badanym obszarze. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli14, wnosi o: 

1. Prowadzenie ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i 
oddawanych do uŜytkowania zgodnie z określonymi w przepisach 
wymaganiami. 

2. Przeprowadzenie kontroli obiektów, na których uŜytkowanie wydano 
decyzje nr PINB-II-7353/KS/3/Ps/11 oraz nr PINB–II-7353/BKR/36/K/11 
zezwalające na częściowe ich uŜytkowanie. 

3. Aktualizację oraz szczegółowe określenie zadań PINB w Regulaminie 
organizacyjnym. 

4. Opracowywanie rocznych planów pracy Inspektoratu obejmujących m.in. 
plany kontroli. 

5. Określenie i wdroŜenie zasad kontroli wewnętrznej. 

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 zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli 
Delegaturę w Katowicach, w terminie 20 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

 

 

                                                           
14 Dz.U. z 2012 r., poz.82. 
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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. 

 

 
Katowice, dnia 15  listopada 2012 r. 

  
 

 NajwyŜsza Izba Kontroli 
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler Wicedyrektor 
Eugeniusz Rejman Wiesław Pietrzyk 

st. inspektor kontroli państwowej 
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