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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/087 – Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. 

Okres objęty kontrolą Lata 2009-2015 (I półrocze). Badaniami objęto również działania i zdarzenia powstałe 
przed 1 stycznia 2009 r., mające wpływ na sprawy będące przedmiotem kontroli. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Zbigniew Jurkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93127  
z dnia 22 kwietnia 2015 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce (dalej Starostwo). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Michał Godowski, Starosta Powiatu Kieleckiego. [dowód: akta kontroli str. 3-5] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Starostwo nie realizowało żadnych zadań określonych dla samorządu powiatowego w 
Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Nie nawiązano współpracy z 
gminami oraz marszałkiem województwa świętokrzyskiego w zakresie opracowywania 
programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i lokalizacji składowisk odpadów 
zawierających azbest. Nie podjęto również działań mających na celu inspirowanie właściwej 
postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest, a także współpracy z mediami w celu propagowania odpowiednich 
inicjatyw społecznych i rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych 
przez azbest. Ponadto nie podjęto działań w celu nawiązania współpracy z organizacjami 
społecznymi wspierającymi realizację Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032 oraz organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 
nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). Nie organizowano usuwania 
wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków 
krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 
Samorząd powiatu kieleckiego nie dokonał aktualizacji Programu usuwania materiałów 
zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 (dalej: 
Program powiatowy), uchwalonego przez Radę Powiatu w Kielcach w dniu 25 października 
2007 r. Ponadto Starostwo nie realizowało zadań określonych w jego harmonogramie. 
Starostwo nie wyegzekwowało od powiatowych jednostek organizacyjnych realizacji 
obowiązków: 
− przeprowadzenia w siedmiu obiektach kontroli stanu wyrobów zawierających azbest 

oraz sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów, 
a ponadto ich zinwentaryzowania oraz opracowania i przekazania marszałkowi 
województwa świętokrzyskiego informacji o tych wyrobach; 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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− zabezpieczenia pokryć dachowych dwóch obiektów szczelną powłoką z głęboko 
penetrujących środków wiążących azbest, posiadających odpowiednią aprobatę 
techniczną. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032”2 

Program powiatowy stanowił załącznik do Planu gospodarki odpadami dla powiatu 
kieleckiego na lata 2007-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2018, uchwalonego 
przez Radę Powiatu w Kielcach 25 października 2007 r. Wykonawcą dokumentu był Instytut 
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Katowicach. Program powiatowy przedstawiał 
dane ilościowe zinwentaryzowanych oraz zakwalifikowanych do usunięcia wyrobów 
zawierających azbest we wszystkich 19 gminach położonych na terenie powiatu 
kieleckiego, według stanu na sierpień 2005 r. Dane przekazał Starostwu wojewoda 
świętokrzyski, na podstawie informacji otrzymanych z poszczególnych gmin powiatu 
kieleckiego. W Programie powiatowym podano, że zinwentaryzowano ogółem 70.828,6 Mg 
(6.406.880 m²) wyrobów zawierających azbest, z których 43.906,6 Mg (3.983.853 m²) 
zakwalifikowano do usunięcia, tj. 62%. Zinwentaryzowanymi wyrobami były jedynie płyty 
azbestowe na pokryciach dachowych. Program powiatowy nie zawierał informacji  
o sposobie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Z terenu czterech gmin: Chęciny, 
Chmielnik, Nowa Słupia oraz Pierzchnica, nie zakwalifikowano do usunięcia 
zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest - łącznie 16.684,40 Mg. Do usunięcia  
z terenu gminy Daleszyce zakwalifikowano natomiast więcej wyrobów niż 
zinwentaryzowano. Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Starostwa Dorota Skalska wyjaśniła, że ze strony Starostwa nie podjęto działań w celu 
wyjaśnienia powyższego stanu, z powodu niedysponowania danymi umożliwiającymi jego 
weryfikację. W Programie powiatowym wskazano składowisko w miejscowości Dobrów  
w gminie Tuczępy (powiat buski) jako składowisko, na które w pierwszej kolejności powinny 
zostać przekazywane wyroby zawierające azbest. Założono, iż usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych odbywać się będzie z udziałem 
dofinansowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (PFOŚiGW). W odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej, spółdzielni 
mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych podano, iż usuwanie z nich wyrobów 
zawierających azbest będzie realizowane przy udziale dofinansowania środkami 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
W Programie powiatowym podano, że do 2018 r., zgodnie z Planem gospodarki odpadami 
dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2011 powinno zostać usunięte 60% 
zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest, tj. 42.496 Mg (3.844.128 m²). Mając 
na względzie powyższe, średniorocznie przypadało do usunięcia 3.863 Mg (349.463 m²) 
tych wyrobów. Zapisy dokumentu stanowiły, iż w najbliższych latach powinny zostać 
zabezpieczone w PFOŚiGW środki w wysokości 200 tys. zł na rok, celem dofinansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest. 
Program powiatowy nie określał działań zmierzających do poprawy w zakresie 
gospodarowania odpadami zawierającymi azbest, a także systemu ocen zamierzonych 
celów. 

                                                      
2 W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła krajowy Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest stosowanych na terytorium Polski (zwany dalej Programem z 2002 r.). Jego realizacja 
założona została na lata 2003-2032. W 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Raport z realizacji w latach 
2003-2007 Programu z 2002 r., a wnioski zawarte w tym dokumencie stanowiły wytyczne do 
opracowania Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – załącznik do uchwały  
Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
pod nazwą Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, zmienionego uchwałą  
Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032 jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w Programie usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W celu zapewnienia należytej realizacji Programu powiatowego, w jego harmonogramie 
rzeczowym przyjęto: 
− realizację prac w zakresie udzielania dofinansowania ze środków PFOŚiGW do 

kosztów usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie 
powiatu kieleckiego; 

− nadzór nad działaniami w gminach w zakresie opracowania programów usuwania 
wyrobów zawierających azbest oraz monitoring prawidłowego postępowania 
z odpadami zawierającymi azbest; 

− działalność informacyjną i edukacyjną skierowaną do władających obiektami 
zawierającymi azbest; 

− coroczną aktualizację bazy danych o obiektach zawierających azbest; 
− monitoring i ocenę jego realizacji. [dowód: akta kontroli str. 135-158, 185-188 i 335-336] 

Powiat kielecki w latach 2007-2011 przyznał 18 gminom dofinansowanie do przedsięwzięć 
dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w łącznej wysokości 865,3 tys. zł,  
z czego wykorzystano 672,9 tys. zł (78%). W okresie 2007-2009 dofinansowanie pochodziło 
z PFOŚiGW, natomiast w latach 2010-2011 ze środków budżetowych powiatu, w formie 
dotacji na zadania bieżące. Jedyną gminą, która nie otrzymała dofinansowania była gmina 
Łopuszno. Gmina nie zwracała się do Starostwa o jego przyznanie. Zgodnie z Programem 
powiatowym, na terenie gminy Łopuszno zinwentaryzowano 3.080 Mg wyrobów 
zawierających azbest (4,3% na terenie powiatu kieleckiego). Z dokumentacji przedłożonej 
przez poszczególne gminy z wykorzystania dofinansowania wynika, że z jego udziałem  
w okresie 2007-2011, usunięto ogółem 4.619,4 Mg wyrobów zawierających azbest, co 
stanowi o średniorocznym usunięciu 923,8 Mg wyrobów zawierających azbest. Z terenu 
czterech gmin: Chęciny, Chmielnik, Nowa Słupia i Pierzchnica, usunięto ich ogółem  
637,6 Mg, czego nie przewidywał Program powiatowy. Stanowił on o zinwentaryzowaniu na 
terenie gminy Pierzchnica 7,4 Mg wyrobów zawierających azbest, natomiast w okresie 
2007-2011 z terenu tej gminy usunięto ich 123,0 Mg. [dowód: akta kontroli str. 189-260] 

Według sprawozdań z realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu kieleckiego na lata 
2007-2011, na terenie gmin położonych w powiecie kieleckim zinwentaryzowano na koniec 
2007 r. – 73.279,7 Mg, a na koniec 2010 r. – 49.161,9 Mg wyrobów zawierających azbest. 
Nie zawarto informacji o sposobie tej inwentaryzacji. [dowód: akta kontroli str. 167-184] 

Od 2012 r. powiat kielecki nie dofinansowywał przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest w gminach położonych na jego terenie. Środki w tym celu nie były 
planowane w budżecie od 2013 r. Zaplanowane na 2012 r. w wysokości 300,0 tys. zł, 
zostały uchwałą Rady Powiatu z 2 kwietnia 2012 r. przeznaczone na inne cele. Dorota 
Skalska wyjaśniła, że Referat ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa na 
etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na 2013 r., po otrzymaniu od skarbnika 
powiatu informacji o konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pilne wydatki 
dotyczące inwestycji związanych z ochroną środowiska w powiatowych jednostkach 
organizacyjnych, nie wnosił do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu gmin powiatu kieleckiego. Ponadto z uwagi na fakt, 
iż budżet powiatu na 2014 r. nie przewidywał środków na ww. cel, Referat nie występował 
do Zarządu Powiatu na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na rok 2015 o ich 
zabezpieczenie. Referat na etapie opracowywania projektu budżetu powiatu na 2014 r. 
wnosił do Zarządu Powiatu o uwzględnienie w budżecie na powyższy cel kwoty 
300,0 tys. zł. 
O udzielenie dofinansowania z budżetu powiatu kieleckiego do przedsięwzięć w zakresie 
usuwania wyrobów zawierających azbest w 2012 r., do Starostwa wystąpiło 18 samorządów 
gminnych. Starostwo poinformowało burmistrzów i wójtów o nieudzielaniu dofinansowania w 
tym roku z budżetu powiatu, a także o możliwości ubiegania się przez samorządy gminne  
o dotacje na realizację ww. zadań w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2013-2014 o dofinansowanie wystąpiła do 
Starostwa gmina Masłów. Starostwo poinformowało wójta gminy, iż w budżecie powiatu 
kieleckiego nie zostały zabezpieczone środki w tym celu. W okresie od stycznia do maja 
2015 r., żadna gmina nie zwróciła się o dofinansowanie zadań dotyczących usuwania 
wyrobów zawierających azbest. [dowód: akta kontroli str. 189-201, 223-260 i 330-334] 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Dotychczas Starostwo nie realizowało zadań określonych dla samorządu powiatowego 
w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-20323, poprzez: 
− aktualizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest; 
− współpracę z gminami oraz marszałkiem województwa w zakresie opracowywania 

programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności  
w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i lokalizacji składowisk 
odpadów zawierających azbest; 

− organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 
pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad 
zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032; 

− inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych  
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest; 

− współpracę z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 
rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest; 

− współpracę z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032; 

− współpracę z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 
nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 

Dane o ilościach wyrobów zawierających azbest i przewidzianych do usunięcia w gminach 
położonych na terenie powiatu kieleckiego, przedstawione w Programie powiatowym 
pochodziły jeszcze z 2005 r. Nie wyjaśniono w nim przyczyn zakwalifikowania do usunięcia 
jedynie 62% zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest, natomiast w przypadku 
gminy Daleszyce większej ilości wyrobów niż zinwentaryzowano. Ponadto nie 
przedstawiono powodów, dla których w przypadku czterech gmin: Chęciny, Chmielnik, 
Nowa Słupia i Pierzchnica, nie zakwalifikowano do usunięcia zinwentaryzowanych 
wyrobów. Dokument przewidywał jedyne wsparcie finansowe dla gmin ze strony samorządu 
powiatowego, na rzecz działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 
środkami PFOŚiGW, który z dniem 1 stycznia 2010 r. uległ likwidacji. Na powyższy cel 
udzielono w 2011 r. z budżetu powiatu kieleckiego dofinansowanie gminom. [dowód: akta 
kontroli str. 135-158 i 335-336] 

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi kierownik Referatu ds. Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Dorota Skalska, która wyjaśniła, że w związku  
z wykazaniem przez NIK, że aktualny stan wymaga zasadniczego działania przez 
Starostwo, od bieżącego roku powyższe obowiązki będą realizowane. [dowód: akta kontroli 
str. 115-120 i 335-336] 

                                                      
3 Dla samorządu powiatowego w związku z realizacją Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032 ujęto następujące zadania (str. 36 tego dokumentu): 
1) przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, 
także w ramach planów gospodarki odpadami; 
2) współpraca z gminami oraz marszałkiem województwa w zakresie opracowywania programów 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie weryfikacji 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest 
oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest; 
3) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten 
cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie; 
4) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest; 
5) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 
rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest; 
6) współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu; 
7) współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru 
budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Nie realizowano zadań określonych w harmonogramie Programu powiatowego, 
polegających w szczególności na: monitoringu prawidłowego postępowania z odpadami 
zawierającymi azbest, prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej, skierowanej do 
władających obiektami zawierającymi azbest, corocznej aktualizacji bazy danych  
o obiektach zawierających azbest, a także monitoringu i oceny realizacji Programu 
powiatowego. [dowód: akta kontroli str. 135-158, 167-184 i 335-336] 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej Starostwa Dorota Skalska, która wyjaśniła, że zaistniała sytuacja 
wyniknęła z faktu, iż Referat skoncentrował się na kwestiach związanych z udzielaniem do 
2011 r. dotacji gminom na realizację zadań dotyczących usuwania azbestu, wynikających  
z wniosków poszczególnych gmin. [dowód: akta kontroli str. 115-120 i 335-336] 

Nie realizowano żadnych zadań przewidzianych dla samorządu powiatowego w Programie 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, w tym nie dokonano aktualizacji 
Programu powiatowego. Ponadto nie realizowano zadań przewidzianych harmonogramem 
Programu powiatowego. 

2. Obowiązki właściciela, użytkownika wieczystego, zarządcy 
nieruchomości, w zakresie posiadanych wyrobów zawierających 
azbest 

Nieruchomościami zabudowanymi, których właścicielem był powiat kielecki, w dniu  
31 grudnia 2014 r. władało ogółem 16 jego jednostek organizacyjnych. Powiat nie był 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanych. Starostwo użytkowało budynek 
będący jego siedzibą, w którym nie występowały wyroby zawierające azbest. Pozwolenie na 
użytkowanie zostało wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Kielcach 28 lutego 2014 r., w następstwie zakończonej inwestycji budowlanej.  
Z przekazanych w trakcie kontroli przez kierowników powiatowych jednostek 
organizacyjnych pisemnych informacji o ilości i lokalizacji wyrobów zawierających azbest  
w obiektach użytkowanych przez te jednostki, z uwzględnieniem dróg i rurociągów, wynikało 
że pięć jednostek władało nieruchomościami zabudowanymi dziewięcioma obiektami,  
w których na dzień 31 grudnia 2014 r. występowały wyroby zawierające azbest (Powiatowy 
Zarząd Dróg w Kielcach, Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
w Podzamczu, Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku). Działki gruntu zabudowane tymi obiektami 
zostały przekazane jednostkom w trwały zarząd. Wyroby zawierające azbest występowały  
w pokryciach dachowych obiektów, mających charakter gospodarczy. Spośród ww. 
jednostek, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach posiadał informację, że 
jedynie w dwóch budynkach Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach występują wyroby 
zawierające azbest (podmiot ten przekazał do PINB w Kielcach w 2015 r. aktualną 
informację o sposobie i warunkach użytkowania wyrobów zawierających azbest). Podmiot 
ten dokonał kontroli stanu wyrobów zawierających azbest, oceny stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania tych wyrobów, ich inwentaryzacji, a ponadto sporządził  
i przekazał marszałkowi województwa świętokrzyskiego informację o tych wyrobach.  
W przeprowadzonej ocenie wyroby nie zostały zakwalifikowane do wymiany. Pozostałe 
cztery jednostki nie wykonały powyższych zadań. Zastępca dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Łagiewnikach wyjaśnił w toku kontroli, że usunięcie wyrobów zawierających 
azbest z dwóch budynków nastąpi w ramach wykonania instalacji solarnej we władanych 
obiektach. Obecnie zlecono wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Pokrycia dachowe w dwóch obiektach znajdujących się we władaniu Domu 
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach nie zostały zabezpieczone szczelną powłoką z głęboko 
penetrujących środków wiążących azbest, posiadających odpowiednią aprobatę techniczną. 
Jednostki organizacyjne powiatu kieleckiego nie występowały do Starostwa o środki celem 
usunięcia lub zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest. [dowód: akta kontroli str. 261-
296 i 325-329] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowości, polegające na niewyegzekwowaniu: 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

7 

– przeprowadzenia przez cztery podległe powiatowe jednostki organizacyjne (Powiatowy 
Zarząd Dróg w Kielcach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie, 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu, Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku) 
w siedmiu obiektach kontroli stanu wyrobów zawierających azbest i sporządzenia 
oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów, dokonania ich 
inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu z natury, ujęcia wyniku inwentaryzacji  
w „Informacji o wyrobach zawierających azbest" i przekazania tej informacji 
marszałkowi województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest4, zarządca obiektu zawierającego azbest jest zobowiązany do przeprowadzenia 
kontroli stanu wyrobów zawierających azbest i sporządzenia z tej kontroli oceny stanu  
i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów. Stosownie natomiast do § 10 
ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania  
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest5, wyroby zawierające azbest powinny zostać zinwentaryzowane 
poprzez sporządzenie spisu z natury, a informację z tej inwentaryzacji wykorzystujący 
te wyroby zobowiązany jest przekazać do 31 stycznia właściwemu marszałkowi 
województwa; 

− zabezpieczenia niezakwalifikowanych do wymiany w ocenie stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, pokryć dachowych dwóch 
obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, szczelną 
powłoką z głęboko penetrujących środków wiążących azbest, posiadających 
odpowiednią aprobatę techniczną, stosownie do wymogów § 5 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest. [dowód: akta kontroli str. 269-289 i 299-329] 

Dorota Skalska wyjaśniła, że kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu nie zgłaszali do 
Referatu sygnałów o występowaniu w ich jednostkach wyrobów zawierających azbest,  
w związku z czym przyjęto, iż te kwestie nie występują. Informacje o stwierdzeniu wyrobów 
zawierających azbest Referat otrzymał dopiero w trakcie kontroli NIK. [dowód: akta kontroli 
str. 304-329 i 335-336] 

Starostwo nie wyegzekwowało od powiatowych jednostek organizacyjnych 
przeprowadzenia w siedmiu obiektach kontroli stanu wyrobów zawierających azbest  
i sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów,  
a ponadto ich zinwentaryzowania oraz sporządzenia i przekazania marszałkowi 
województwa świętokrzyskiego informacji o tych wyrobach. Ponadto nie wyegzekwowano 
od Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zabezpieczenia pokryć dachowych dwóch 
budynków szczelną powłoką z głęboko penetrujących środków wiążących azbest, 
posiadających odpowiednią aprobatę techniczną. 

IV. Wnioski 
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 Kontroli6, wnioskuje o: 

1. Realizację zadań określonych dla samorządu powiatowego w Programie Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, w tym dokonanie aktualizacji Programu 
powiatowego. 

2. Podjęcie działań zapewniających przeprowadzanie kontroli stanu wyrobów 
zawierających azbest zabudowanych w obiektach użytkowanych przez podległe 

                                                      
4 Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm. 
5 Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31. 
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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powiatowe jednostki organizacyjne, dokonywanie oceny stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania tych wyrobów, a w zależności od wyników kontroli i treści 
ocen – ich zabezpieczenie lub usunięcie. 

3. Podjęcie działań zapewniających przestrzeganie przez podległe powiatowe jednostki 
organizacyjne obowiązków w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest i przedkładania corocznie marszałkowi województwa 
świętokrzyskiego informacji o wynikach takiej inwentaryzacji. 

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 Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,  
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Kielce, dnia         czerwca 2015 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler Dyrektor 
Grzegorz Walendzik Zbigniew Jurkowski 

Specjalista kontroli państwowej 
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