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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie1, 
30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67 
 
Andrzej Macałka, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego2, 
od 8 grudnia 2017 r.  

 (akta kontroli str. 5-12) 

 
1. Adekwatność zasobów inspekcji nadzoru budowlanego do obowiązków 

i realizowanych zadań. 
2. Wszczynanie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych. 
3. Prowadzenie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych. 
 
1 stycznia 2015 r. – 30 czerwca 2018 r. 

Badania kontrolne mogły dotyczyć również działań wcześniejszych i późniejszych, 
jeżeli miały one związek z kontrolowaną działalnością organów nadzoru 
budowlanego. W przypadku konieczności porównania niektórych danych z danymi 
za lata wcześniejsze należy wykorzystywano dowody sporządzone przed okresem 
objętym kontrolą.  
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 
 

 Rafał Rossowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/168/2018 z 17 września 2018 r. 

 Hubert Brzozowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/167/2018 z 17 września 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1  Dalej: Inspektorat lub WINB. 
2  Dalej: Inspektor Wojewódzki. 
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W badanym okresie WINB prawidłowo realizował zadania kontrolne, jak również 
skutecznie wykonywał postępowania egzekucyjne, które prowadziły do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości. Zastrzeżenia NIK budzi niedotrzymywanie terminów 
określonych w kpa, w odniesieniu do części załatwianych spraw oraz przypadki 
bezczynności skutkującej znaczną przewlekłością postępowań. 

Regulamin organizacyjny oraz struktura zatrudnienia Inspektoratu uwzględniały 
zadania określone w Prawie budowlanym5. Organizacja wewnętrzna i podział zadań, 
jak również zasoby rzeczowe jakimi dysponował Inspektorat sprzyjały realizacji 
przypisanych obowiązków kontrolnych i egzekucyjnych. Jednocześnie jednak zasoby 
kadrowe i finansowe nie były w pełni adekwatne do potrzeb oraz skali realizowanych 
zadań. 
NIK zauważa, że w okresie objętym kontrolą z roku na rok wzrastała liczba 
rozpatrzonych spraw zaległych z 533 w 2014 r. do 750 w 2017 r., a w I półroczu 2018 r. 
rozpatrzono 1 224 sprawy zaległe. 
Środki finansowe Inspektoratu nie zapewniały możliwości zwiększenia zatrudnienia, 
a coroczne zmiany kadrowe (wynoszące od 10 do 19% składu osobowego) 
niekorzystnie wpływały na realizację zadań wynikających z Prawa budowlanego. 
Wprawdzie Inspektor Wojewódzki podejmował w badanym okresie działania mające 
na celu pozyskanie środków na wzrost wynagrodzeń pracowników, jednak z przyczyn 
niezależnych od niego nie przyniosły one zamierzonych rezultatów.  
NIK ocenia pozytywnie sporządzanie planów pracy Inspektoratu uwzględniających 
obszary działalności merytorycznej określone w Prawie budowlanym, jak również 
dokonywanie analizy ryzyka oraz oceny prawidłowości funkcjonowania Powiatowych 
Inspektoratów Nadzoru Budowlanego6 i organów administracji architektoniczno-
budowlanej. Na ocenę pozytywną zasługuje przy tym współdziałanie Inspektora 
Wojewódzkiego ze służbami Wojewody, prowadzące do wspólnych działań 
kontrolnych.  
W objętych niniejszą kontrolą sprawach dotyczących niewykonania obowiązku 
nałożonego decyzją nakazującą przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu 
budowlanego, WINB wszczynał niezwłocznie postępowania egzekucyjne, wystawione 
były tytuły wykonawcze, jak również nakładano grzywny w celu przymuszenia, które 
zostały wyegzekwowane. 

Zastrzeżenia budzą przypadki niedotrzymywania terminów ustawowych wszczynania 
i prowadzenia spraw. W grupie 40 skarg i wniosków objętych badaniem, w 21, 
tj. ponad połowie (w 51,7%) spraw, Inspektorat wszczynał kontrole dopiero po upływie 
jednego miesiąca od dnia ich wpływu. Ponadto kontrola spraw związanych 
z wydaniem przez Inspektora Wojewódzkiego postanowień wstrzymujących 
prowadzenie robót budowlanych w trzech z ośmiu zbadanych przypadków7 wykazała 
ponad półtoraroczne okresy bezczynności. W 47,5% przypadków w kontrolowanej 
próbie skarg i wniosków, WINB załatwiał sprawy po terminie wskazanym 
w art. 237 Kpa, tj. po upływie jednego miesiąca (od 32 do 387 dni). 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę  

w formie opisowej. 
5  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2018 r., poz. 1202. 
6  Dalej: PINB. 
7  WOB.771.2.16.2013, WOB.771.2.26.2013, WOB.771.2.19.2012. 
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Ponadto, w ocenie NIK, sposób rejestracji skarg i wniosków w systemie 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentami8 nie zapewniał pełnego, bieżącego 
dostępu do faktycznych terminów załatwienia poszczególnych skarg i wniosków.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Adekwatność organizacji oraz zasobów urzędu do 
potrzeb wynikających z obowiązków ustawowych oraz 
liczby i rodzaju załatwianych spraw 

1.1 Organizacja, wyposażenie oraz stan i struktura zatrudnienia 
Inspektoratu 

Regulamin organizacyjny10 określał organizację wewnętrzną, zakres działania 
i zasady funkcjonowania Inspektoratu, który realizował zadania w zakresie nadzoru 
budowlanego na obszarze województwa małopolskiego. W skład Inspektoratu 
wchodził m.in. Wydział Budżetu i Finansów, Inspekcji i Kontroli Budowlanej11, Obsługi 
Prawnej12, Organizacji i Nadzoru, Orzecznictwa Budowlanego13, Skarg i Egzekucji, 
Wyrobów Budowlanych i dwa Zespoły: ds. Kontroli Organów Administracji i Nadzoru 
Budowlanego oraz ds. Ochrony Informacji Niejawnych.  
Od 19 listopada 2015 r. znajdujący się w strukturze Wydziału Skarg i Egzekucji Zespół 
ds. Skarg i Wniosków zmieniono na Zespół ds. Skarg, Wniosków i Petycji14 zmieniając 
odpowiednio zapisy w Regulaminie Organizacyjnym. 

 (akta kontroli str. 13-42) 

Zakresy czynności pracowników przeprowadzających kontrole (merytorycznych)15 
były adekwatne do zakresu zadań określonych w art. 84 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane i regulaminie organizacyjnym Inspektoratu. 

 (akta kontroli str.13-42, 44-48) 

W Inspektoracie w okresie objętym kontrolą nie opracowywano Planu zatrudnienia. 

Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że nie znaleziono podstaw do opracowania 
odrębnego dokumentu pn. plan zatrudnienia. Plan zatrudnienia w Inspektoracie był 
zamieszczony w sprawozdaniu Rb-7016. Inspektor wskazał, że planowanie 
zatrudnienia było procesem obejmującym określanie potrzeb personalnych. Analiza 
bieżącego stanu zatrudnienia dokonywana były m.in. podczas realizacji zadań 
w ramach kontroli zarządczej. Corocznie opracowywany był plan działalności, 
w którym do realizacji zadań określano m.in. zasoby kadrowe, a w dalszej kolejności 

                                                      
8  Dalej: EZD. 
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10  Wprowadzony zarządzeniem nr 554/2011 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, zmieniony 
zarządzeniem nr 22/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
zmiany regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. 

11  Dalej: WIB. 
12  Dalej: WOP. 
13  Dalej: WOB. 
14  Zarządzenie nr 22/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Krakowie. Dalej: WSE. 

15  Analizie poddano zakresy obowiązków: inspektora, starszego inspektora, inspektora nadzoru budowlanego, 
starszego inspektora nadzoru budowlanego, eksperta nadzoru budowlanego i głównego specjalisty. 

16  Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostce budżetowej. 
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sporządzano sprawozdanie z jego wykonania. Monitoring zatrudnienia realizowany 
był przez naczelników/kierowników komórek organizacyjnych, którzy zgłaszali 
ryzyko nieosiągnięcia założonych celów wynikające z braków kadrowych. 
W Inspektoracie sporządzano dokument pn. Raport roczny dotyczący zarządzania 
ryzykiem w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru budowlanego w Krakowie 
zawierający min. analizę ryzyka związaną z poziomem zatrudnienia oraz fluktuacją 
kadr. 
W związku z bardzo dużą fluktuacją zatrudnienia w 2017 r., od stycznia 2018 r. 
osoba zatrudniona na stanowisku ds. kadr, co miesiąc umieszczała systemie 
w systemie EZD aktualny wykaz osób zatrudnionych w Inspektoracie. Stan 
zatrudnienia był dostępny dla: MWINB, Z-cy MWINB, Głównego księgowego, 
Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru oraz Głównego specjalisty ds. płac. 
W latach 2014-2017 plan na każdy rok sporządzany był na podstawie wytycznych 
Wojewody Małopolskiego na dany rok oraz na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw17. 

 (akta kontroli str. 88-92, 111-148, 521-546, 941-943) 

W latach od 2015 do I półrocza 2018 r. zatrudnienie w Inspektoracie kształtowało się 
w następujący sposób: 

 31 grudnia 2015 r. – 50 pracowników merytorycznych na 49,5 etatach18 z tego:  

 jeden pracownik zajmujący się prowadzeniem kontroli terenowych organów 
administracji architektoniczno-budowlanej19 i nadzoru budowlanego (1 et.),  

 ośmiu pracowników zajmujących się prowadzeniem kontroli obiektów 
budowlanych i robót budowlanych (8 et.),  

 czterech pracowników zajmujących się prowadzeniem kontroli wyrobów 
budowlanych (4 et.), 

 pięciu pracowników zajmujących się sprawami orzecznictwa 
administracyjnego (5 et.), 

 19 pracowników zajmujących się sprawami nadzoru budowlanego (18,5 et.), 

 ośmiu pracowników zajmujących się sprawami skarg i wniosków (8 et.), 

 jeden naczelnik wydziału, zajmujący się organizacją i nadzorem (1 et.), 

 31 grudnia 2016 r. – 52 pracowników merytorycznych na 51,75 etatach20, z tego:  

 jeden pracownik zajmujący się prowadzeniem kontroli terenowych organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (1 et.), 

 ośmiu pracowników zajmujących się prowadzeniem kontroli obiektów 
budowlanych i robót budowlanych (8 et.), 

 pięciu pracowników zajmujących się prowadzeniem kontroli wyrobów 
budowlanych (4,8 et.), 

 pięciu pracowników zajmujących się sprawami orzecznictwa 
administracyjnego (5 et.), 

 19 pracowników zajmujących się sprawami nadzoru budowlanego (18,950 et.), 

 dziewięciu pracowników zajmujących się sprawami skarg i wniosków (9 et.), 

 jeden naczelnik wydziału, zajmujący się organizacją i nadzorem zatrudniony 
na pełnym etacie; 
 

                                                      
17  Dz. U. z 2018 r. poz. 373, ze zm.  
18  W tym czworo pracowników zatrudnionych na czterech etatach przebywających na urlopie macierzyńskim lub 

rodzicielskim. 
19  Dalej: AAB. 
20  W tym czworo pracowników zatrudnionych na czterech etatach przebywających na urlopie macierzyńskim lub 

rodzicielskim i kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim. 
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 31 grudnia 2017 r. – 51 pracowników merytorycznych na 50,675 etatach21, 
z tego:  

 dwóch pracowników zajmujących się prowadzeniem kontroli terenowych 
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 
(2 et.), 

 ośmiu pracowników zajmujących się prowadzeniem kontroli obiektów 
budowlanych i robót budowlanych (8 et.),  

 pięciu pracowników zajmujących się prowadzeniem kontroli wyrobów 
budowlanych (4,8 et.)  

 pięciu pracowników zajmujących się sprawami orzecznictwa 
administracyjnego (5 et.), 

 19 pracowników zajmujących się sprawami nadzoru budowlanego (18,875 et.), 

 ośmiu pracowników zajmujących się sprawami skarg i wniosków (8 et.), 

 jeden naczelnik wydziału, zajmujący się organizacją i nadzorem (1 et.), 

 30 czerwca 2018 r. – 47 pracowników merytorycznych na 46,475 etatach22, 
z tego:  

 jeden pracownik zajmujący się prowadzeniem kontroli terenowych organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (1 et.),  

 siedmiu pracowników zajmujących się prowadzeniem kontroli obiektów 
budowlanych i robót budowlanych (7 et.), 

 pięciu pracowników zajmujących się prowadzeniem kontroli wyrobów 
budowlanych, zatrudnionych na 4,6 etatach; 

 pięciu pracowników zajmujących się sprawami orzecznictwa 
administracyjnego (5 et.), 

 18 pracowników zajmujących się sprawami nadzoru budowlanego (17,875 et.), 

 siedmiu pracowników zajmujących się sprawami skarg i wniosków (7 et.), 

 jeden naczelnik wydziału, zajmujący się organizacją i nadzorem (1 et.). 
 (akta kontroli str. 55-58) 

Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że w 2018 r. przeprowadzany był przez MUW audyt 
dotyczący m.in. sytuacji kadrowej, wartościowania stanowisk i wynagrodzeń. 
Przekazano wówczas informacje o kontroli zarządczej i mapy ryzyka. Wskazał 
także, iż GUNB jest jednostką organizacyjnie nadrzędną (organ merytoryczny  
II instancji) i nie bierze udziału w projektowaniu i planowaniu budżetu WINB.  

 (akta kontroli str. 941-943) 

W okresie od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2018 r. z pracy odeszło łącznie 
31 pracowników, w tym 27 pracowników merytorycznych (26,875 et.) i czworo 
pracowników obsługi (4 et.). Fluktuacja pracowników merytorycznych przedstawiała 
się następująco: 

 według stanu na 1 stycznia 2015 r. zatrudnionych było 49 pracowników, 
a według stanu na 31 grudnia 2015 r. było zatrudnionych 50 osób (z pracy 
odeszło łącznie pięcioro pracowników a do pracy przyjęto łącznie siedem osób);  

 według stanu na 1 stycznia 2016 r. zatrudnionych było 50 pracowników, 
a według stanu na 31 grudnia 2016 r. było zatrudnionych 52 osób (z pracy 
odeszło łącznie czworo pracowników a do pracy przyjęto łącznie siedem osób 
w sześciu naborach); 

 według stanu na 1 stycznia 2017 r. zatrudnionych było 53 pracowników, 
a według stanu na 31 grudnia 2017 r. było zatrudnionych 51 osób (z pracy 

                                                      
21  W tym troje pracowników zatrudnionych na trzech etatach przebywających na urlopie macierzyńskim, 

rodzicielskim i kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim. 
22  W tym troje pracowników zatrudnionych na trzech etatach przebywających na urlopie macierzyńskim 

i kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim. 
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odeszło łącznie ośmioro pracowników a do pracy przyjęto łącznie sześć osób 
w 11 naborach); 

 według stanu na 1 stycznia 2018 r. było zatrudnionych 50 pracowników a według 
stanu na 30 czerwca 2018 r. zatrudnionych było 47 osób (z pracy odeszło łącznie 
10 pracowników, a do pracy przyjęto łącznie sześć osób w siedmiu naborach). 

 (akta kontroli str. 58, 88-90, 92-93) 

Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że przyjmując przeciętnie, iż w kontrolowanym 
okresie (bez kierownika jednostki) Inspektorat rocznie zatrudniał 61 osób, w tym 
51 pracowników merytorycznych i 10 pracowników obsługi, to odejścia z pracy 
średniorocznie dotyczyły 15,1% pracowników merytorycznych i 11,4% pracowników 
obsługi. W ocenie Inspektora Wojewódzkiego – sytuacja dotycząca pracowników 
obsługi była stabilna. Skrajnie inaczej wyglądała sytuacja dotycząca pracowników 
merytorycznych, gdzie pięć z 27 odejść zostało spowodowanych przejściem na 
emeryturę. Jedna osoba, zatrudniona na umowie na czas określony, zrezygnowała 
z pracy podając za przyczynę rozwiązania stosunku pracy brak zaufania do 
przełożonych. Pozostałe 21 z 27 osób odeszły z przyczyn ekonomicznych (zbyt niski 
poziom zarobków).  

 (akta kontroli str. 88-90, 92-93) 

Pracownicy, którzy odeszli z pracy w Inspektoracie posiadali wykształcenie wyższe 
w zakresie prawa, budownictwa, inżynierii środowiska, architektury, inżynierii 
wodno-kanalizacyjnej elektroniki, materiałów budowlanych (technologia chemiczna) 
oraz staż pracy Inspektoracie w od niepełnego miesiąca do 19 lat.  
W latach od 2015 do I półrocza 2018 r. przeprowadzono łącznie 24 nabory na 
stanowiska merytoryczne z tego: w 2015 r. nie przeprowadzano naborów, w 2016 r. 
przeprowadzono sześć, w 2017 r. 11 i w I półroczu 2018 r. siedem. W miejsce 
pracowników zwalnianych zatrudniano osoby posiadające niezbędne dla danego 
stanowiska kwalifikacje zawodowe określone w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, 
wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz szczegółowych zasad ustalania 
i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej23 
z uwzględnieniem konieczności posiadania uprawnienia do prowadzenia pojazdów 
kat. B (pracownicy inspekcyjni), stosownych umiejętności manualnych (obsługa 
programów komputerowych) i znajomości przepisów właściwych dla działalności 
organu. 

 (akta kontroli str. 58-85, 86, 88-90, 92-93, 617-619) 

W latach od 2014 do I półrocza 2018 r. Inspektorat prowadził łącznie 32 620 spraw, 
z tego: 9 754 spraw (29,9%) wszczęte i zakończone, 4 478 (13,7%) wszczętych 
i niezakończonych, 15 050 (46,2%) zakończone w roku, a wszczęte w latach 
ubiegłych, 3 338 (10,2%) zaległe; w przeliczeniu na etat przypadało 153 spraw, 
a w przeliczeniu na jednego inspektora przypadało 152 spraw. 
W tym: 

 w 2014 r. – 8 046, z tego: 2 655 sprawy (33,0%) wszczęte i zakończone, 969 
(12,0%) wszczętych i niezakończonych, 3 889 (48,4%) zakończone w roku, 
a wszczęte w latach ubiegłych, 533 (6,6%) zaległe; zarówno w przeliczeniu na etat, 
jak i na jednego inspektora przypadało 179 spraw; 

 w 2015 r. – 7 183, z tego: 2 352 spraw (32,7%) wszczętych i zakończonych; 1 009 
(14,0%) wszczętych i niezakończonych; 3 486 (48,6%) zakończonych w roku, 
a wszczętych w latach ubiegłych; 336 (4,7%) zaległe; w przeliczeniu na etat 
przypadało 161 spraw, a w przeliczeniu na jednego inspektora przypadało 
160 spraw; 

                                                      
23  Dz. U. z 2018 r. poz. 807. 
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 w 2016 r. – 7 585, z tego: 2 132 sprawy (31,1%) wszczęte i zakończone; 973 
(14,2%) wszczętych i niezakończonych; 3 257 (47,5%) zakończonych w roku, 
a wszczętych w latach ubiegłych; 495 (7,2%) zaległe; w przeliczeniu na etat 
przypadało 166 sprawy, a w przeliczeniu na jednego inspektora przypadało 
165 spraw; 

 w 2017 r. – 7 232, z tego: 1 926 spraw (29,7%) wszczętych i zakończonych; 923 
(14,2%) wszczętych i niezakończonych; 2 886 (44,5%) zakończonych w roku, 
a wszczętych w latach ubiegłych; 750 (11,6%) zaległe; w przeliczeniu na etat 
przypadało 155 spraw, a w przeliczeniu na jednego inspektora przypadało 
154 sprawy; 

 w I półroczu 2018 r. – 4 479, z tego: 689 spraw (17,0%) wszczętych 
i zakończonych; 604 (14,9%) wszczęte i niezakończone; 1 532 (37,8%) 
zakończonych w roku, a wszczętych w latach ubiegłych; 1 224 (30,2%) zaległych; 
w przeliczeniu na etat przypadało 105 spraw, a w przeliczeniu na jednego 
inspektora przypadało 104 sprawy. 

 (akta kontroli str. 548-550, 935-940) 

W latach od 2015 do I półrocza 2018 Inspektorat24 przeprowadził łącznie 
1 998 kontroli25, w tym:  

 w 2014 r. – 479 kontroli, z czego 37 przypadało na jednego inspektora oraz na 
jeden etat; 

 w 2015 r. – 439 kontroli, z czego 37 przypadało na jednego inspektora oraz na 
jeden etat; 

 w 2016 r. – 499 kontroli, z czego 38 przypadało na jednego inspektora oraz na 
jeden etat; 

 w 2017 r. – 348 kontroli, z czego 28 przypadało na jednego inspektora oraz na 
jeden etat; 

 w pierwszym półroczu 2018 r. – 233, kontroli, z czego 19 przypadało na jednego 
inspektora oraz na jeden etat. 

 (akta kontroli str. 935-940, 1001-1004) 

W zakresie przeprowadzania analizy działań niekontrolnych w Inspektoracie – 
Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, iż taką analizę prowadzono na bieżąco. Analiza 
efektywności czasu pracy przeznaczonego na czynności niekontrolne była 
dokonywana również dla potrzeb związanych z planowanym przez Wojewodę 
Małopolskiego w 2015 r. zawarciem Porozumienia Ramowego w sprawie projektu 
Wspólnego Centrum Administracyjnego26 oraz dla potrzeb związanych 
z określeniem budżetu zadaniowego27. Ponadto Inspektor wskazał, że do działań 
niekontrolnych Inspektoratu zalicza się wszystkie działania wykonywane przez 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi oraz takie jak: przyjmowanie 
stron, wypełnianie funkcji informatycznej urzędu, archiwizacja akt administracyjnych, 
sporządzanie zestawień statystycznych, udzielanie odpowiedzi osobom 
przeprowadzającym kontrolę w Inspektoracie, odpowiedzi na skargi do sądu 
administracyjnego, sporządzanie kasacji, udział w rozprawach sądowych, itp. 

 (akta kontroli str. 88-90, 94-95, 149-174) 

                                                      
24  Kontrole przeprowadzali inspektorzy Wydziału Inspekcji i Kontroli Budowlanej w tym Zespół ds. Kontroli 

Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa oraz Wydziału Wyrobów Budowlanych. 
25  Kontrole dotyczyły: budów, wyrobów budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych, wykonania robót 

budowlanych, wizji lokalnych. 
26  Polegającego na przekazaniu do realizacji przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zadań 

dotyczących obsługi jednostek organizacyjnych rządowej administracji zespolonej w województwie 
małopolskim. W ramach wymaganych przez MUW czynności przykładowo analizowano czynności 
pomocnicze związane z wysyłką korespondencji, wielkością akt archiwalnych, w zestawieniu z liczbą etatów. 

27  Analiza równoległa obejmowała działania WINB i PINB-ów. Efekt podjętych w tym zakresie analiz ujęto 
w skierowanym do Wojewody Małopolskiego piśmie znak: WINB.3110.1.2018.AKAN z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
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Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru wskazał, iż pracownicy Inspektoratu 
posiadali odpowiednie narzędzia umożliwiające realizację ustawowych zadań. 
Wszystkie stanowiska pracy zostały wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem 
do Internetu. Pracownicy mieli możliwość korzystania z wszystkich samochodów 
będących w dyspozycji Inspektoratu.28 Ponadto wszyscy pracownicy, w ramach 
wykonywanych czynności służbowych w terenie, prowadzonych w zespołach, 
wyposażeni byli w telefony komórkowe, przenośne komputery z drukarkami oraz 
bezprzewodowym dostępem do Internetu, aparaty fotograficzne, dalmierze, 
detektory gazu, śniegomierze, latarki oraz środki ochrony indywidualnej tj. kaski, 
kamizelki odblaskowe, odzież i obuwie ochronne.  
W okresie objętym kontrolą pracownicy Inspektoratu zabezpieczeni zostali 
w stacjonarny sprzęt komputerowy, wyposażany w oprogramowanie Microsoft 
Windows, Microsoft Office 2003-2016, wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
antywirusowym, oraz programami użytkowymi między innymi: Adobe Reader; 7-Zip., 
(w kancelarii Urzędu: Kofax – program do eksportowania skanowanych dokumentów 
do EZD) oraz dostępem do sieci komputerowej w obrębie której działają: system 
EZD PUW – EZD (na wybranych stanowiskach VULCAN, Integram, Roger, Satel 
i programy archiwalne, wykorzystywane przed wprowadzeniem EZD PUW: RESAK 
– program do zarządzania dokumentacją, ASYSTENT – program do zarządzania 
sekretariatem), system informacji prawnej (LEX i Legalis), a także w urządzenia 
drukujące i kopiujące. 
Inspektor Wojewódzki wyjaśnił również, że dzięki wsparciu Wojewody 
Małopolskiego w 2018 r. pozyskano sprzęt komputerowy i poligraficzny29 
współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Rozbudowa 
systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce 
– etap II oraz zapewniono środki budżetowe na wykup dotychczas wynajmowanych 
samochodów. Pracownicy realizujący zadania z zakresu regulowanego ustawą 
Prawo budowlane jak i z zakresu regulowanego pozostałymi, właściwymi dla 
działalności Inspektoratu przepisami prawa materialnego, dysponują odpowiednimi 
technicznymi narzędziami do realizacji przypisanych zadań ustawowych. 

 (akta kontroli str. 88-90, 96-97,926) 

W okresie objętym kontrolą przeciętne wynagrodzenie zasadnicze (brutto) 
pracowników zatrudnionych w Inspektoracie wynosiło: 2 803 zł w 2015 r., 3 100 zł 
w 2016 r., 2 983 zł w 2017 r., 3 154 zł w I półroczu 2018 r. Przeciętne 
wynagrodzenie poszczególnych grup zawodowych wynosiło w badanych latach 
odpowiednio: pracowników merytorycznych – 2 503 zł, 2 888 zł, 2 932 zł, 2 736 zł; 
personelu administracyjnego (nierealizującego zadań kontrolnych) – 2 708 zł, 
3 006 zł, 3 086 zł, 3 072 zł; kierownictwa jednostki – 5 437 zł, 6 153 zł, 6 853 zł, 
6 047 zł.  

Przeciętne wynagrodzenia w Inspektoracie w porównaniu: w 2016 r. do 2015 r. 
wzrosło o 10,6%; w 2017 r. do 2016 r. zmalało o 3,8%; w I półroczu 2018 r. 
do 2017 r. wzrosło o 5,7%.  
Relacja przeciętnego wynagrodzenia w Inspektoracie w podziale na poszczególne 
grupy zawodowe kształtowała się następująco: w przypadku pracowników 
merytorycznych w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. wzrosła o 15,4%; w 2017 r. do 
2016 r. wzrosła o 1,6%; w I półroczu 2018 r. do 2017 r. zmalała o 6,7%; 

                                                      
28  Tj. sześciu pojazdów (trzech samochodów uterenowionych z napędem 4x4 – Skody Yeti, dwóch samochodów 

osobowych – Skody Fabia oraz jednego samochodu typu VAN – Oper Vivaro przeznaczonego  
w szczególności do przewożenia wyrobów budowlanych, w ramach prowadzonych przez Wydział Wyrobów 
Budowlanych postępowań). 

29  Zakupiono 40 szt. komputerów przenośnych, jeden komputer stacjonarny, zaporę sieciową, urządzenie 
wielofunkcyjne, czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę kodów kreskowych. 
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w przypadku personelu administracyjnego (nierealizującego zadań kontrolnych) 
w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. wzrosła o 11,0%; w 2017 r. do 2016 r. wzrosła 
o 2,7%; w I półroczu 2018 r. do 2017 r. zmalała o 0,5%; w przypadku kierownictwa 
jednostki w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. wzrosła o 13,2%; w 2017 r. do 2016 r. 
wzrosła o 11,4%; w I półroczu 2018 r. do 2017 r. zmalała o 5,7%.  

 (akta kontroli str. 547) 

Inspektor wskazał, że główną przyczyną rezygnacji pracowników merytorycznych 
z pracy w Inspektoracie były zbyt niskie zarobki. Część pracowników odeszła do 
pracy np. w samorządzie, gdzie zaoferowano im wyższe wynagrodzenie. Inspektor 
wskazał także, iż w jego ocenie nie tylko wynagrodzenia rynkowe, ale 
i wynagrodzenia urzędników pracujących w strukturach samorządowych 
są konkurencyjne do zarobków oferowanych przez WINB 
Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne pracowników WINB w Krakowie obliczone 
było wg mnożnika z kwoty bazowej 1 873,84 zł + dodatek za wieloletnią pracę 
w służbie cywilnej ustalony wg zasad określonych w art. 90 ww. ustawy o służbie 
cywilnej. Kwota bazowa nie zmieniła się od 2009 r. (w 2008 r. wynosiła 1 837,10 zł) 
i stanowi 89 % płacy minimalnej. 
Wzrastająca liczba pracowników rezygnujących z pracy oraz wakatów wskazuje 
według Inspektora na brak odpowiedniego wzrostu wynagrodzeń, co nie sprzyja 
utrzymaniu doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. 
Wysokość wynagrodzenia miesięcznego proponowana w ogłoszeniach o naborach 
na wolne stanowiska pracy (merytoryczne) w WINB w 2018 r. wynosiła: 3 500 zł 
brutto dla Kierownika Zespołu, 2 600 zł brutto dla Inspektora nadzoru budowlanego, 
2 500 zł brutto dla Inspektora do spraw wyrobów budowlanych, 2 400 zł brutto dla 
Inspektora lub Referenta prawnego. 
Największe trudności Inspektorat napotyka w pozyskiwaniu i utrzymaniu osób 
posiadających uprawnienia budowlane. W 2016 r. na sześć naborów, cztery 
dotyczyły pozyskania kandydatów do pracy na stanowisko inspektora nadzoru 
budowlanego do Wydziału Inspekcji i Kontroli Budowlanej. Warunkiem niezbędnym 
do kandydowania na to stanowisko było m.in. posiadanie uprawnień budowlanych 
i zakończyło się obsadzeniem dwóch stanowisk (wg stanu na dzień 27 listopada 
2018 r. osoby nie były już pracownikami WINB), w 2017 r. opublikowano 
11 ogłoszeń, w tym trzy ogłoszenia na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego, 
z których dwa zakończyły się nieobsadzeniem stanowiska, a w I półroczu 2018 r. na 
osiem przeprowadzonych naborów do Wydziału Inspekcji i Kontroli Budowlanej, 
tylko trzy zakończyły się obsadzeniem stanowiska. 
Inspektor Wojewódzki wskazał, że od 2019 r. wdrażany będzie projekt systemu 
wsparcia dla Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkich 
Inspektoratów Nadzoru Budowlanego ze środków X Osi priorytetowej Pomoc 
Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który niezależnie 
od przewidywanego skutku finansowego skutkuje planowaniem na lata 2019-2020 
wspólnego z GIMB przedsięwzięcia kontrolnego w zakresie transportu, energetyki 
i środowiska. 

 (akta kontroli str. 88-90, 95-101, 175-179) 

W kwietniu 2018 r. Inspektor Wojewódzki opracował Algorytm dotacji dla 
Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, którego głównym celem było 
wskazanie sposobu na wyeliminowanie spraw zaległych (PINB i WINB). Jednym ze 
wskazanych elementów służącym osiągnięciu celu było wskazanie wielkości 
budżetu na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, rzeczowe oraz majątkowe. 
Algorytm ten został przesłany i omówiony na spotkaniu z Wojewodą Małopolskim.  

 (akta kontroli str. 476-520, 1005-1018) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 

1.2 Środki finansowe na funkcjonowanie Inspektoratu 

Jedynym źródłem finansowania działalności Inspektoratu był budżet państwa. 
W okresie 2014-2018 zaplanowane i zrealizowane wydatki wynosiły: w 2014 r. – 
4,4 mln zł, w 2015 r. – 4,8 mln zł, w 2016 r. – 5,4 mln zł, w 2017 r. – 6,9 mln zł, 
w 2018 r. – 2,5 mln zł.  
Inspektor Wojewódzki w okresie objętym kontrolą jedenastokrotnie występował 
o przyznanie dodatkowych środków finansowych, w tym adresatem czterech 
wniosków był Wojewoda Małopolski, a siedmiu Minister Finansów. Inspektor 
Wojewódzki wnioskował o łączną kwotę 241,4 tys. zł, z tego do Wojewody 
Małopolskiego wnioskował o łączna kwotę 147,2 tys. zł, a do Ministra Finansów 
o kwotę 94,2 tys. zł. Uzyskane środki finansowe posłużyły głownie na sfinansowanie 
dodatków dla osób będących w korpusie służby cywilnej. 
Jak wyjaśnił Inspektor Wojewódzki – poprzedni Inspektor Wojewódzki występował 
skutecznie o finansowanie dodatkowych etatów (czasowe zatrudnienie), których 
głównym zadaniem było likwidowanie zaległości orzeczniczych. Rokrocznie planując 
budżet przewidywano środki na dodatkowe etaty oraz na obsługę zewnętrznych 
kancelarii.  
W piśmie30 dotyczącym oszacowania niedoboru wydatków na 2016 r. wskazano 
m.in., że w związku zabezpieczeniem organizacyjno-technicznym uroczystości 
Światowych Dni Młodzieży już od początku roku 2016 będzie to wymagało 
zwielokrotnionych czynności kontrolnych w terenie. Czynności te będą wiązały się 
z ponadplanowym obciążeniem pracowników oraz dodatkowymi środkami 
w wysokości 300 tys. zł. W piśmie31 dotyczącym oszacowania niedoboru wydatków 
na 2017 r. wskazano m.in. zakup 16 aut (dla powiatowych inspektoratów nadzoru 
budowlanego) za kwotę ok. 1 100 tys. zł czy kwotę ok. 1 500 tys. zł konieczną na 
modernizację i przebudowę pomieszczeń w nowej siedzibie Inspektoratu.  

 (akta kontroli str. 87, 941-943, 1020-1027) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W ocenie NIK organizacja i podział zadań Inspektoratu pozwalały na wykonywanie 
zadań kontrolnych i egzekucyjnych. Regulamin organizacyjny oraz struktura 
zatrudnienia Inspektoratu korespondowały z zadaniami wyznaczonymi w Prawie 
budowlanym.  
NIK zwraca uwagę, że wyposażenie pracowników Inspektoratu w zasoby rzeczowe 
pozwalało na realizację zadań ustawowych nie mniej jednak zasoby kadrowe 
Inspektoratu były nieadekwatne do skali realizowanych zadań. Wynagrodzenie 
pracowników Inspektoratu odbiegało od zarobków rynkowych i oferowanych przez 
instytucje samorządowe, co w konsekwencji powodowało dużą fluktuację zatrudnienia 
oraz utrudniało pozyskanie kadry z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. 
Inspektor Wojewódzki w badanym okresie podejmował działania mające pozyskanie 
środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Inspektoratu.  
  

                                                      
30  Znak: WBF.3110.4.2015.EDAB 3 czerwca 2015 r.  
31  Znak WBF.3110.5.2016.EDAB przekazane 9 czerwca 2016 r.  
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OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Postępowanie po uzyskaniu informacji 
o nieprawidłowościach 

2.1. Skargi dotyczące zgłoszeń o nieprawidłowościach  
w Inspektoracie 

Skargi i wnioski wpływające do Inspektoratu były rejestrowane w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych32. Kwalifikację 
wpływających skarg i wniosków dokonywano według Jednolitego rzeczowego 
wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów 
obsługujących te organy, stanowiącego załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia. 
W Inspektoracie rejestrowano skargi i wnioski pod symbolami: 7640 – rozpatrywanie 
skarg i wniosków; 7641 – rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności 
podległych organów. Dokumentacja dotycząca poszczególnych skarg i wniosków 
stanowiła dokumentację tworzącą akta każdej sprawy z osobna. Do 
ewidencjonowania, załatwiania i rozstrzygania skarg i wniosków wykorzystywano 
system EZD. 

 (akta kontroli str. 551-555) 

W Inspektoracie rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji zajmował się WSE, 
a koordynację ich rozpatrywania przypisano Wydziałowi Organizacji i Nadzoru, co 
było zgodne z §3 ust. 1 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków33. 

 (akta kontroli str. 13-42) 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat rozpatrzył 2 790 spraw34, z tego w terminie: 
do miesiąca (licząc od dnia zarejestrowania wpływu skargi lub wniosku) załatwiono 
1 196 spraw (42,9% wszystkich spraw); od jednego do dwóch miesięcy – 794 spraw 
(28,5%); od dwóch do sześciu miesięcy – 735 spraw (26,3%); od sześciu do 
12 miesięcy – 57 spraw (2,0%); osiem spraw (0,3%) nie zostało załatwionych 
pomimo upływu jednego roku od dnia zarejestrowania wpływu skargi lub wniosku do 
Inspektoratu. Powyższe dane uzyskano z systemu EZD 24 października 2018 r. 

 (akta kontroli str. 559) 

Rejestracja skarg i wniosków w systemie EZD wpływających do Inspektoratu oraz 
przechowywanie dokumentacji zapewniało zgodnie z art. 254 Kpa kontrolę 
przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, jeżeli po ich 
załatwieniu nie były do nich wnoszone kolejne pisma. 
Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, iż dane dotyczące terminowości rozpatrywania 
spraw mogą odbiegać od rzeczywistych. Możliwość wystąpienia rozbieżności 
występowała wówczas, gdy do zakończonej sprawy nadsyłane były kolejne pisma. 
Jeżeli do Inspektoratu wpłynęło pismo, które dotyczyło zakończonej sprawy to jego 
rejestracja w systemie powodowała jej odwieszenie. W wyniku tego sprawa 
widniała, jako niezakończona (w toku). Datą zakończenia sprawy była 
w rzeczywistości data wpływu/rozpatrzenia takiego pisma. Inspektor Wojewódzki 
wskazał, że w systemie widoczna była data ostatniej czynności w sprawie. Dodał 
również, że EZD to system otrzymany nieodpłatnie do użytkowania z Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Prace nad usprawnieniem systemu prowadzono w sposób 
systematyczny, a w Inspektoracie była osoba, która zajmowała się 

                                                      
32  Dz. U. Nr 14 poz. 67, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej. 
33  Dz. U. Nr 5, poz. 46. 
34  Zarejestrowanych pod symbolami 7640 (I instancja) i 7641 (II instancja) 
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administrowaniem tego systemu i wdrażaniem aktualizacji oraz opracowaniem 
instrukcji obsługi EZD.  

 (akta kontroli str. 13-42,551-555, 941-943) 

W zakresie niezwłoczności wszczynania postępowań kontrolnych badaniem objęto 
40 skarg i wniosków ze 140 (28,6%) złożonych w Inspektoracie w okresie objętym 
kontrolą. W wybranej próbie nie stwierdzono skarg, które mogły dotyczyć zagrożenia 
życia i zdrowia.  
Z badanych 40 skarg i wniosków w 33 przypadkach (82,5%) Inspektorat 
przeprowadził kontrole, m. in. w zakresie stanu technicznego, przebudowy, 
utrzymania oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, samowolnie 
wykonanych robót budowlanych lub wykonania robót budowlanych odbiegających 
od ustaleń i warunków określonych w dokonanym zgłoszeniu.  
We wszystkich badanych sprawach zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi 
lub wniosku zawierało elementy określone w art. 238 Kpa.  
Badane skargi i wnioski rozpatrywano w terminach od 32 do 146 dni od dnia 
wpływu, a w jednym przypadku35 387 dni. W 21 przypadkach (52,5%) skargi 
rozpatrzono w terminie określonym w art. 237 Kpa, natomiast w pozostałych 
19 przypadkach (47,5%) nie dotrzymano wskazanego terminu, co opisano w sekcji 
stwierdzone nieprawidłowości.  

 
W 29 przypadkach (72,5%) celem rozpatrzenia skarg wszczęto kontrole. 
W 10 przypadkach kontrole wszczynano do 30 dni od dnia pływu skargi do 
Inspektoratu, w 15 przypadkach w terminie od 33 do 97 a w jednym przypadku po 
377 dniach. W trzech przypadkach Inspektorat przy rozpatrywaniu skargi brał pod 
uwagę wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów Powiatowych wykonane 
przed wpływem skargi do Inspektoratu. 

 (akta kontroli str. 556-558, 941-943) 

W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu wniesiono ogółem 239 odwołań, 
zażaleń i skarg na działalność Inspektoratu, z tego: 124 odwołania do Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego36, w tym 10 (8,1%) zostało uznanych za 
zasadne37; 115 zażaleń do GINB, w tym 17 (14,8%) zostało uznanych za zasadne.  
W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu wniesiono ogółem 8 436 spraw 
dotyczących skarg, zażaleń i odwołań od decyzji powiatowych organów nadzoru 
budowlanego, z tego: 2 911 odwołań, w tym 684 (23,5%) zostało uznanych za 
zasadne.; 1 334 zażaleń, w tym 226 (16,9%) zostało uznanych za zasadne oraz 
4 191 skarg, w tym 599 (14,3%) zostało uznanych za zasadne. 

 (akta kontroli str. 930-934) 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym czynności kontrolne w terenie, związane 
z przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo budowlane przeprowadzał WIB, 
dokonując weryfikacji realizacji obowiązków nałożonych decyzjami Wydziału 
Orzecznictwa Budowlanego bądź postanowieniami, które wymagały sprawdzenia 
w terenie. Po upływie terminu wykonania nałożonych obowiązków, WOB zwracał się 
do WIB o przeprowadzenie czynności kontrolnych.  

                                                      
35  WSE.7640.8.2016 
36  Dalej: Główny Inspektor. 
37  Cztery odwołania dotyczyły decyzji wydanych przez WOB (jedna legalności budowli hydrotechnicznej – tamy, 

dwie stanu technicznego budowli hydrotechnicznych – jazu i syfonu i jedna dotyczyła odwołania od decyzji 
MWINB wydanej w wyniku wznowienia postępowania w sprawie wniesionego sprzeciwu wobec przystąpienia 
do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego) natomiast sześć dotyczyło administracyjnych 
postępowań nadzwyczajnych prowadzonych przez WOP (pięć dotyczyło stwierdzenia nieważności decyzji 
wydanych przez Inspektorów Powiatowych i jedna prowadzona była w przedmiocie zmiany decyzji MWINB). 
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WIB prowadził również kontrole własnych decyzji, w których nakładano 
obowiązki/warunki. WIB działając na podstawie art. 84a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane – podejmował działania inspekcyjno-kontrolne skutkujące sprawdzeniem 
wykonania obowiązków wynikających z wyżej wskazanych rozstrzygnięć 
administracyjnych. Działania te podlegały rejestracji38, a wykonanie 
obowiązków/warunków przez zobowiązanych potwierdzano protokolarnie 
i rejestrowane było w Centralnym rejestrze kontroli dokonanych przez Pracowników 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.  

Jak wyjaśnił Inspektor Wojewódzki, właścicielem rozstrzygnięć nakazowych 
wydanych w oparciu o przepisy ustawy o wyrobach budowlanych39 był WWB. 
Postanowienia wydawane na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 i art. 31 ust. 1 pkt 1 
ustawy zawierały termin usunięcia nieprawidłowości. Po jego upływie Inspektorat 
przeprowadzał kontrolę doraźną, której celem jest sprawdzenie, czy 
nieprawidłowości zostały usunięte. W przypadku stwierdzenia, że nieprawidłowości 
nie zostały usunięte, organ wydawał decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu 
budowlanego lub decyzję zakazującą obrotu wyrobem budowlanym. Tak nałożony 
obowiązek również podlegał sprawdzeniu: organ wzywał stronę do przedstawienia 
dokumentów potwierdzających wycofanie z obrotu (są to np. protokoły zniszczenia, 
dowody utylizacji, korekty faktur, dokumenty wydania na zewnątrz) lub 
przeprowadzał dowód u kontrolowanego mający na celu stwierdzenie, czy dany 
wyrób nadal znajduje się w obrocie, czy też nie.  

 (akta kontroli str. 88-90, 97, 180-190, 551) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  
W 19 z 40 (47,5%) zbadanych przypadkach40, skargi dotyczące zgłoszeń 
o nieprawidłowościach zostały załatwione w terminie od 32 do 387 dni, pomimo, że 
nie były to sprawy szczególnie skomplikowane i według art. 237 Kpa ich załatwienie 
powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. 

Inspektor Wojewódzki nie zawiadomił stron o niezałatwieniu spraw w terminie 
z podaniem przyczyny zwłoki, wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy oraz 
pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia lub zawiadomił, ale nie dotrzymał 
wskazanego terminu. Powyższe stanowiło naruszenie art. 237 w związku z art. 36 
Kpa. 

 (akta kontroli str. 556-558, 941-943) 

Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że w pierwszej kolejności załatwiano sprawy 
priorytetowe tj. związane z bezpieczeństwem lub udokumentowanym stanem 
zagrożenia (np. materiałów budowlanych, prowadzenia robót budowlanych). Po 
wpływie skargi do Inspektoratu, jeżeli organ posiadał wiedzę na temat jej przedmiotu 
i nie zachodziła konieczność zebrania materiału dowodowego, udzielał niezwłocznie 
odpowiedzi. Jednak były to nieliczne przypadki. W większości przypadków 
postępowanie skargowe wymagało przeprowadzenia kontroli i zebrania 
dokumentacji potrzebnej do udzielenia odpowiedzi na skargę. Termin 
przeprowadzenia kontroli ustalano biorąc pod uwagę fizyczne możliwości kadrowe 
i osobowe wydziału WIB. W ustalaniu kolejności przeprowadzania kontroli 
stosowano ogólną zasadę traktowania priorytetowo tych spraw, w których można 
                                                      
38  JRWA nr 7742. 
39  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm. 
40  WSE.7640.3.2015, WSE.7640.6.2015, WSE.7640.9.2015, WSE.7640.12.2015, WSE.7640.17.2015, 

WSE.7640.21.2015 WSE.7640.50.2015, WSE.7640.3.2016, WSE.7640.8.2016, WSE.7640.9.2016, 
WSE.7640.16.2016, WSE.7640.32.2016, WSE.7640.19.2017, WSE.7640.31.2017, WSE.7640.35.2017, 
WSE.7640.3.2018, WSE.7640.4.2018, WSE.7640.6.2018, WSE.7640.9.2018. 
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było podejrzewać stan zagrożenia życia lub zdrowia osób i bezpieczeństwa mienia 
lub tych spraw, w których taki stan był w jakiś sposób udokumentowany. 
Priorytetowo traktowano również sprawy, które dotyczyły inwestycji strategicznych 
z punktu widzenia działania państwa w sektorze transportu, energetyki i środowiska. 
Zdarzały się przypadki niedotrzymania terminu lub nieprzeprowadzenia kontroli we 
wskazanym terminie z powodu absencji chorobowej pracownika lub z innych 
przyczyn niezależnych od WINB. 
Skrajny przypadek 387 dni od dnia wpływu skargi do dnia jej zakończenia 
spowodowany był specyficznym skarżącym tzw. zawodowym skarżącym. W toku 
postępowania skargowego do Inspektoratu wpływały coraz to nowsze pisma 
z nowymi informacjami od tej osoby. Dodatkowo zgodnie z właściwością wpływały 
do nas pisma (skargi) z różnych urzędów m.in. inspektoratów nadzoru budowlanego 
z innych województw czy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierowane tam przez 
tą samą osobę. Przedmiot skargi był wielokrotnie rozpatrzony, co nie przeszkadzało 
skarżącemu przekazywać nowych pism w tej sprawie. 

 (akta kontroli str. 556-558, 941-943) 
 
NIK wskazuje, że sposób rejestracji skarg i wniosków zapewniał łatwość kontroli 
przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, jeżeli jednak po 
ich załatwieniu wnoszone były kolejne pisma to system takie pismo traktował jak 
kolejne w sprawie i nie wskazywał faktycznej daty zakończenia sprawy. 
NIK zauważa, że Inspektorat po otrzymaniu skargi lub wniosku, przeprowadził kontrole 
nie mniej jednak w przypadku 15 (z 29) zrealizowano je po upływie jednego miesiąca 
od dnia wpływu.  
NIK zwraca uwagę, iż w zakresie informowania stron o sposobie załatwienia skargi lub 
wniosku w 19 z 40 zbadanych przypadków, stwierdzono opieszałość w rozpatrywaniu 
skarg lub wniosków, które wpłynęły do Inspektoratu. 

 

3. Postępowania kontrolne i egzekucyjne prowadzone 
przez Inspektorat 

3.1. Plan kontroli prowadzonych przez Inspektorat 

W badanym okresie Inspektor Wojewódzki sporządzał: roczne plany kontroli organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i powiatowych inspektoratów nadzoru 
budowlanego, roczne plany kontroli wyrobów budowlanych oraz miesięczne plany 
kontroli obejmujące kontrole: budów, obowiązkowe, wykonania robót budowlanych, 
wykonania nałożonych obowiązków, utrzymania obiektów budowlanych i wizje 
lokalne. W planach pracy Inspektoratu na lata 2015-2018 uwzględniano obszary 
działalności merytorycznej Inspektoratu określone w art. 83 i art. 84 ustawy Prawo 
budowlane. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych Inspektor Wojewódzki przedkładał Głównemu Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego do zatwierdzenia wojewódzki roczny plan kontroli, a zgodnie z art. 14 
ust. 1 pkt 2 Główny Inspektor zatwierdzał Plan Kontroli WINB. 
Przy sporządzaniu rocznego planu kontroli Inspektorat kierował się m.in. zaleceniami 
dotyczącymi zasad ustalania wojewódzkich rocznych planów kontroli na dany rok 
przekazywanych przez Głównego Inspektora. 

 (akta kontroli str. 620-667, 668-706, 989-992) 

Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że zbiorczy plan kontroli, wyrażony „suchą liczbą”, jest 
elementem budżetu zadaniowego i opracowywany jest na podstawie cząstkowych 
planów kontrolnych poszczególnych Wydziałów. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

16 

Inspektor Wojewódzki wyjaśnił również, że w WSE nie są sporządzane plany kontroli 
natomiast w wyniku rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Wydziału, 
ewentualne wystąpienia o kontrole wydawanych rozstrzygnięć przez organy 
architektoniczno-budowlane I instancji oraz PINB-y, są przekazywane do Zespołu ds. 
Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanego (dalej: ZKO) celem 
przeprowadzenia z urzędu kontroli doraźnych postępowań administracyjnych lub 
planowanych.  

 (akta kontroli str. 88-90, 97-99) 

Plan kontroli sporządzany w WIB zawierał m.in. liczbę planowanych kontroli na dany 
rok kalendarzowy, a w zakresie działań wydziału sporządzany był na podstawie 
wiedzy wynikającej z posiadanych: ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych, informacji pozyskiwanych od inwestorów 
dotyczących wniosków o udzielenie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych 
w danym roku jak również decyzji MWINB, w których określono obowiązki/warunki do 
spełnienia. 

 (akta kontroli str. 620-667) 

Jak wyjaśnił Inspektor Wojewódzki nie zachodziła potrzeba wynikająca z przepisu 
art. 85 ustawy Prawo budowlane dotycząca uzgadniania planów kontroli 
i prowadzenia wspólnych działań z organami administracji architektoniczno-
budowlanej i organami kontroli państwowej, jednakże na prośbę Wojewody 
Małopolskiego pracownicy uczestniczyli jako eksperci w działaniach związanych 
np. szacowaniem strat po nawałnicach w 2017 r. w województwie kujawsko-
pomorskim lub po intensywnych opadach deszczu sierpniu 2018 r. w województwie 
małopolskim. Planów kontroli nie uzgadniano z organami administracji 
architektoniczno-budowlanej lub innymi organami kontrolnymi (ustawa o wyrobach 
budowlanych nie przewiduje takich uzgodnień) i nie zawierały one planowanych 
współdziałań kontrolnych z organami administracji architektoniczno-budowlanej. 

 (akta kontroli str. 191-215, 620-667) 

W ZKO pod koniec każdego roku sporządzano plan kontroli na rok przyszły. W celu 
sporządzenia planu kontroli na dany rok definiowane były obszary działania organów 
administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego 
wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz obowiązki wynikające 
z przepisów Kpa. Następnie w tych obszarach dokonywano analizy ryzyka. Obszary, 
w których ryzyko oszacowano jako najwyższe, typowano do kontroli problemowych. 
Natomiast typując organy do kontroli na dany rok, przy sporządzaniu planu kontroli 
uwzględnia się przede wszystkim wyniki wcześniejszych kontroli i okres, w którym te 
kontrole prowadzono w poszczególnych organach. Pod uwagę brano również 
wpływające skargi oraz wnioski dotyczące działań poszczególnych organów, jak 
również ogólnodostępne informacje (prasa, Internet), czy to jednostek, czy też 
ogólnych problemów występujących w postępowaniach przed organami administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.  
Plany kontroli ZKO były każdorazowo, stosownie do treści art. 85 ustawy Prawo 
budowlane, przesyłano do Wojewody Małopolskiego, celem uzgodnienia planów 
kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej.  
Plany kontroli nie zawierały wspólnych przedsięwzięć kontrolnych z innymi organami 
w tym organami administracji architektoniczno-budowlanej. Jednak w planach 
wskazywano, że kontrole doraźne AAB i PINB mogły być przeprowadzane jako 
kontrole tematyczne wynikające ze współpracy z innymi organami administracji 
publicznej: BUMB i NIK. 
Jak wyjaśnił Inspektor Wojewódzki przepisy nie obligują organów do wprowadzenia 
planowych wspólnych działań (przedsięwzięć kontrolnych), a tylko je umożliwiają.  
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WINB w Krakowie w okresie objętym kontrolą przeprowadzał kontrole wspólne 
z innymi organami. 
W planach kontroli Zespołu ds. Kontroli Organów Administracji i Nadzoru 
Budowlanego wskazano przedziały miesięczne, w których planowano realizację 
czynności kontrolne. 

 (akta kontroli str. 88-90, 97-99, 191-215, 620-667, 668-706) 

Roczne plany kontroli wyrobów budowlanych sporządzane były przez Wydział 
Wyrobów Budowlanych w oparciu o znajomość rynku wyrobów budowlanych 
województwa małopolskiego oraz informacji pozyskiwanych od Inspektora Głównego. 
W planach uwzględniano kontrole u: producentów, importerów i sprzedawców. 
W Inspektoracie funkcjonował ogólny schemat procedur kontroli wyrobów 
budowlanych w WINB w Krakowie. Przed sporządzeniem planu kontroli wyrobów 
budowlanych przeprowadzano Analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa 
w ramach wykonywania działalności gospodarczej związanej z produkcją i dystrybucją 
wyrobów budowlanych. 

 (akta kontroli str. 88-90, 97-99, 191-215, 668-706, 989-992) 

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie prowadzono ewidencję obiektów 
wielkopowierzchniowych z terenu województwa małopolskiego41, podlegających 
kontrolom, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane.  
Inspektorat corocznie zbierał od zarządców oraz właścicieli obiektów 
hydrotechnicznych informacje dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa budowli 
piętrzących wodę na terenie województwa małopolskiego i sporządzał wykaz obiektów 
hydrotechnicznych (stale i okresowo piętrzących wodę), chroniących tereny przed 
powodzią (wały przeciwpowodziowe), zlokalizowanych na terenie województwa 
małopolskiego. 

 (akta kontroli str. 551-555 1001-1004, 1029-1102) 

W badanym okresie w Inspektoracie prowadzono m.in.: 

 ewidencję decyzji, postanowień i zgłoszeń, otrzymywanych od organów 
administracji architektoniczno-budowlanej42, czym spełniono wymóg określony 
w art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane; ewidencja była prowadzona 
w wersji elektronicznej;  

 ewidencję zgłoszeń robót43, czym spełniono obowiązek określony w art. 84 ust. 2 
pkt 3 ustawy Prawo budowlane; ewidencja zawierała elementy wymienione 
w art. 84 ust. 6 ustawy Prawo budowlane i spełniała wymogi określone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych44, w tym dotyczące formy jej prowadzenia 
(księga);  

 w formie elektronicznej ewidencję zawiadomień o kontrolach budowli 
wielkopowierzchniowych45, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
budowlane. 

 (akta kontroli str. 551-555) 

Jak wyjaśnił Inspektor Wojewódzki podstawową funkcją ewidencji jest gromadzenie 
ustalonych informacji w opracowaniu mającym przypisaną kategorię archiwalną „A”, 
co oznacza wieczyste archiwizowanie. W sytuacji, gdy ustawodawca nie przewidział 
okresów przedawnień za tzw. samowole budowlane, przy przepisach, które na 

                                                      
41  Wg Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (dalej: JRWA) nr 7760. 
42  JRWA nr 765.1. 
43  JRWA nr 765.4. 
44  Dz. U. Nr 120, poz. 1130. 
45  JRWA nr 765.6 i 765.7. 
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przestrzeni lat przewidywały ograniczony czasokres przechowywania akt w sprawie 
pozwolenia na budowę, w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających niekiedy 
tylko dostępność ewidencji i rejestrów pozwala na ustalenie stanu prawnego 
obiektu. (…) Nie bez znaczenia dla marginalnego wykorzystania treści zakładanych 
ewidencji dla potrzeb planów kontroli jest fakt, że w tak niewielkiej jednostce wpisów 
do ewidencji dokonują te same osoby, które również opracowują plany kontroli. Już 
sama czynność związana z dokonaniem wpisu utrwala pewną wiedzę i przy 
planowaniu podświadomie nie sięga się do ewidencji, lecz korzysta z wiedzy 
nabytej. 

 (akta kontroli str. 88-90, 109)  

Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że analizę prawidłowości funkcjonowania powiatowych 
inspektoratów przeprowadzano w WOB na podstawie wydawanych rozstrzygnięć 
instancyjnych. Na prowadzonych szkoleniach z pracownikami PINB przedstawiano 
wyniki analizy wraz ze wskazaniem oczekiwanego kierunku orzecznictwa 
spowodowanego rozbieżnymi stanowiskami sądów. Podobnie w WSE dokonywano 
analiz postępowań egzekucyjnych, a ich wynik przekazywano na szkoleniach 
organizowanych dla PINB. Ponadto WSE dokonywał cyklicznych analiz wskazanych 
w art. 259 Kpa tj. przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez PINB. 
W ZKO przed przystąpieniem do sporządzenia planu kontroli, przeprowadzano 
analizy prawidłowości działania jednostek, które mogły zostać objęte kontrolą. 
Czynności kontrolne w okresie objętym kontrolą prowadzono w oparciu o wytyczne 
przekazywane na szkoleniach organizowanych przez GINB.46 W przypadku kontroli 
postępowań w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (AAB) lub pozwolenia na 
użytkowanie (PINB) kontrolowana jest również terminowość wydawania tych decyzji. 

 (akta kontroli str. 88-90, 101-102, 216-234, 235-237, 238-269, 620-666, 993-1000) 

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

3.2 Kontrole przeprowadzone przez Inspektorat 

3.2.1.  
W okresie objętym kontrolą pracownicy Inspektoratu przeprowadzili łącznie 
45 kontroli47 organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru 
budowlanego, z tego: 18 w 2015 r.48, 12 w 2016 r.49, 14 w 2017 r.50 oraz jeden 
w I półroczu 2018 r.51  
Zakres kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej obejmował m.in.: 
pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, ze szczególnym wskazaniem 
deweloperów oraz budynków zamieszkania zbiorowego; przebudowę i zmiany 
sposobu użytkowania obiektów budowlanych; zgłoszenia zamiaru budowy obiektów 
lub wykonywania robót budowlanych; pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych 
wydawanych dla deweloperów i pozwolenia na budowę – wykonywanie robót 
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską 
oraz podejmowania przez organ AAB czynności, o której mowa w art. 36a ust. 2 
Prawa budowlanego, pozwolenia na budowę inwestycji i o znaczeniu publicznym; 

                                                      
46  Dla potrzeb oceny zostały wydane zarządzenia Inspektora Wojewódzkiego nr 30/2012 oraz 16/2013 

w sprawie kryteriów ustalania ocen organów dokonywanych podczas kontroli wykonywanych na podstawie 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.  

47  W tym: 22 organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz 23 powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego. 

48  Osiem AAB i 10 nb. 
49  Siedem AAB i pięć nb. 
50  Sześć AAB i osiem nb. 
51  AAB. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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użyteczności publicznej pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz 
podejmowanych przez organ AAB, o której mowa w art. 36a ust.2. 
Zakres kontroli organów nadzoru budowlanego obejmował m.in. sprawdzenie: 
realizacji budynków mieszkalnych (szczególnie przez deweloperów) oraz budynków 
zamieszkania zbiorowego i podejmowanych przez PINB działań po stwierdzeniu 
naruszenia prawa; podejmowanych przez PINB działań po informacji o stanie 
zagrożenia bezpieczeństwa użytkowanego obiektu budowlanego; działań 
podejmowanych przez PINB w związku z wpływającymi skargami; sprawności 
i terminowości PINB (kontrola sprawdzająca w zakresie podjętych działań 
naprawczych), postępowania w przypadku działań legalizacyjnych i naprawczych 
prowadzonych w odniesieniu do obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
wykonania obowiązków wynikających z decyzji nakazowych i działań podejmowanych 
przez PINB dla ich wyegzekwowania 
W Inspektoracie określono szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli organu 
nadzoru budowlanego. W programie kontroli określano m.in. przedmiot kontroli i okres 
objęty kontrolą, zagadnienia wymagające oceny z podaniem podstawy prawnej, 
termin kontroli, stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli, wskazówki metodyczne 
dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli. 

 (akta kontroli str. 238-269, 548-550, 590-593, 620-666, 944-988) 

Wojewoda na podstawie §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru 
budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego52 
w 2017 r. upoważnił53 łącznie siedmioro pracowników Wydziału Inspekcji i Kontroli 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Według stanu na 
30 czerwca 2018 r. w Inspekcji zatrudnionych było trzy osoby posiadające 
upoważnienie do nakładania grzywien pozostałe osoby nie były już pracownikami 
Inspektoratu54. 

 (akta kontroli str. 589) 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat nie przeprowadzał kontroli mających na celu 
sprawdzenie, czy nastąpiło fizyczne rozpoczęcie budowy przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem budowy lub zawiadomieniem o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 
Jak wyjaśnił Inspektor Wojewódzki – WIB weryfikował prawdziwość oświadczeń 
inwestora w przedmiotowym zakresie w trakcie przeprowadzanych kontroli budowy, 
kontroli obowiązkowych oraz przy sprawdzaniu dokumentów składanych wraz 
z zawiadomieniami o zakończeniu budowy. Weryfikacja w tym zakresie polegała na 
porównaniu zadeklarowanej przez inwestora daty zamierzonego rozpoczęcia robót 
z datą rozpoczęcia robót wynikającą z wpisów w dzienniku budowy. Ponadto 
w trakcie takich kontroli ujawniano także przypadki polegające na rozpoczynaniu 
i kontynuowaniu przez inwestora robót bez wcześniejszego złożenia w WINB ww. 
zawiadomienia z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. W okresie objętym 
kontrolą ujawniono łącznie 14 takich przypadków, tj. w 2015 r. – osiem, w 2016 r. – 
dwa, w 2017 – trzy przypadki i w I półroczu 2018 r. jeden przypadek. 

 (akta kontroli str. 88-90, 103-104, 289-301) 

  

                                                      
52  Dz. U. Nr 174, poz.1423. 
53  Do 30 września 2019 r. 
54  Jednemu pracownikowi nie wydano upoważnienia (wydanie upoważnienia 10 października 2017 r. – 

rozwiązanie umowy o pracę 30 listopada 2017 r. Pozostałe trzy osoby rozwiązanie umowy o pracę w dwóch 
przypadkach 28 lutego 2018 r. i w jednym 31 marca 2018 r. 
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3.2.2. 
W latach 2015-2018 (I półrocze) w Inspektoracie zarejestrowano łącznie 1 204 sprawy 
dotyczące zawiadomień o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, z tego: 
416 w 2015 r., 335 w 2016 r., 305 w 2017 r. i 148 w I półroczu 2018 r.  
Badanie 20 zawiadomień o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (po 10 z 2017 r. 
i I półrocza 2018 r.) wykazało, że wszystkie zawiadomienia były kompletne, 
tj. załączono do nich dokumenty określone w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. 
Do wszystkich złożonych zawiadomień dołączone było oświadczenie kierownika 
budowy, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7, jednakże w jednym 
przypadku kierownik budowy nie określił czy sporządził plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz czy plan nie jest wymagany. 

(dowód: akta kontroli str. 383, 397-475, 548-550, 709-712) 

W okresie objętym kontrolą w związku z naruszeniem art. 41 ust 4 ustawy Prawo 
budowlane, na podstawie art. 93 pkt 4 nałożono łącznie 107 kar (na kwotę 17 250 zł) 
w formie mandatu karnego kredytowego, z tego: 4 750 zł w 2015 r., 6 200 zł w 2016 r., 
6 250 zł w 2017 r. oraz 50 zł w I półroczu 2018 r. 

 (akta kontroli str. 384-396) 

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie przeprowadzono ogółem 240 kontroli 
prowadzonych robót budowlanych. Zakres kontroli wynikał z art. 84a ustawy Prawo 
budowlane, z tego: 63 w 2015 r., 75 w 2016 r., 78 w 2017 r. oraz 24 w I p. 2018 r.  
W ww. okresie w Inspektoracie przeprowadzano również kontrole obowiązkowe przed 
zakończeniem wszystkich robót (budów w trakcie ich realizacji). Ogółem 
przeprowadzono 172 kontrole prowadzonych robót budowlanych, których zakres 
wynikał z art. 84a ustawy Prawo budowlane, z tego: 78 w 2015 r., 50 w 2016 r., 
22 w 2017 r. oraz 22 w I połowie 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 270-288, 548-550, 1001-1004) 

Wysokość orzeczonych przez WINB opłat legalizacyjnych w okresie od 2015 r. do 
zakończenia kontroli zamknęła się kwotą 441,5 tys. zł (w 2017 r. – 337 500 zł, 
i w 2018 r. – 100 000 zł i 4 000 zł). Tylko Gmina Miasta Bochnia uiściła opłatę 
legalizacyjną w kwocie 4 000 zł55 w pozostałych dwóch przypadkach zwrócono się 
do Wojewody Małopolskiego w sprawie ulgi w spłacie opłaty legalizacyjnej. 
Postanowieniami nr 362/2018 z 17 maja 2018 r. i 416/2018 z 7 czerwca 2018 r. 
Inspektor Wojewódzki zawiesił postępowania do czasu załatwienia sprawy przez 
Wojewodę Małopolskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 925) 

3.2.3. 
W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie wydano łącznie 368 decyzji w sprawie 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, z tego: 141 w 2015 r., 
111 w 2016 r., 59 w 2017 r. oraz 57 w I półroczu 2018 r.  
Badanie 39 decyzji56 wykazało, że w 27 przypadkach (69,2%) wnioski o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie zawierały załączniki wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane. W 12 przypadkach strona została wezwana do uzupełnienia 
wniosku. W każdym z tych przypadków inwestorzy uzupełnili wnioski w wyznaczonym 
terminie. We wszystkich poddanych analizie przypadkach inwestorzy zostali 
zawiadomieni o terminie przeprowadzenia kontroli w ciągu siedmiu dni od dnia 
otrzymania wezwania przez Inspektorat, co było zgodne z art. 59c ust. 1 Prawa 
budowlanego. Wszystkie objęte badaniem decyzje wydane zostały po uprzednim 
przeprowadzeniu kontroli obowiązkowych, co było zgodne z art. 59 ust. 1 cyt. ustawy. 

                                                      
55  Opłata nałożona decyzją z 25 lipca 2018 r. MWIMB. Wpłaty dokonano 30 lipca 2018 r. 
56  Do próby wybrano po 10 losowo wybranych spraw z każdego roku objętego kontrolą. Sprawa WIB.771.1.11 

z 2017 r. została przeniesiona do sprawy o nr WIB.771.1.11.2018. 



 

21 

Kontrole przeprowadzono przed upływem terminu, o którym mowa w art. 59c ust. 1 
oraz obejmowały one wymagane czynności, określone w art. 59a ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane. W każdej kontroli uczestniczyli inwestorzy, co było zgodne z art. 59c ust. 2 
ww. ustawy. Stosownie do dyspozycji określonej w art. 59d ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, wyniki kontroli opisywano w protokole, sporządzanym zgodnie z wzorem 
określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli57, w liczbie egzemplarzy ustalonej 
w art. 59d ust. 1a lub ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Kontrole przeprowadzały 
z upoważnienia Inspektora Wojewódzkiego osoby zatrudnione w Inspektoracie 
i posiadające uprawnienia budowlane, co było zgodne z art. 59e ustawy Prawo 
budowlane. W żadnym z badanych przypadków inspektorzy Inspektoratu nie 
stwierdzili przystąpienia do użytkowania obiektu przed uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie, na dowód czego sporządzali dokumentację zdjęciową 
oraz dokonywali stosownej adnotacji w protokołach z kontroli. W badanej próbie nie 
stwierdzono przypadków odmiennego rozstrzygania w podobnych sprawach. 

(dowód: akta kontroli str. 707, 713-785, 1001-1004 ) 

Na pytanie jaki jest sposób postępowania w przypadku składania przez 
deweloperów wniosków o pozwolenie na użytkowanie gdy lokale mieszkalne nie są 
wyposażone w biały montaż tzn. gdy są sprzedawane jako stan deweloperski, 
którego jak wyjaśnił Inspektor Wojewódzki polskie prawo nie definiuje. Odnosząc się 
do przykładu PINB-u z Łodzi na podstawie informacji w mediach58 Inspektor 
wskazał, że w przypadku budynków jednorodzinnych niektóre PINB-y wymagają by 
w budynkach oddawanych był przynajmniej jeden sanitariat. Powiatowi Inspektorzy 
przy wydawaniu pozwolenia na użytkowanie głównie skupiają się na 
bezpieczeństwie np. przy instalacjach wod.-kan. lub gazowych, żeby były 
zainstalowane zawory i przeprowadzone badania szczelności, a w przypadku 
instalacji elektrycznej końce przewodów były zaopatrzone w kostki. 

W takich przypadkach PINB-y wydają decyzje w sprawie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowlanego na podstawie art. 59 ust. 2 lub 3 tj. przed 
zakończeniem robót określając warunki użytkowania lub uzależniają jego 
użytkowanie od wykonania w terminie określonych robót budowlanych albo 
stwierdzają, że obiekt budowlany spełnia warunki, pomimo niewykonania części 
robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych, a w wydanym pozwoleniu na 
użytkowanie mogą określać termin ich wykonania. Z reguły wydając decyzję 
warunkową określamy maksymalny termin wykonania robót tj. 3 lata. Obowiązek 
wykonania robót przy sprzedaży nieruchomości przez dewelopera przechodzi na 
nowych właścicieli, a w przypadku niedotrzymania tego terminu pozwolenie takie  
z urzędu powinno zostać unieważnione lub w przypadku decyzji uchylone. 

(dowód: akta kontroli str. 941-943) 

Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że w kontrolowanym okresie żaden z pracowników 
inspekcyjnych nie wykonywał dodatkowych zajęć zarobkowych. Wiedza ta jest oparta 
o składane oświadczenia. Pracownicy Inspektoratu przy przyjęciu do pracy składają 
m.in. oświadczenie dotyczące informacji o dodatkowym zatrudnieniu 
i niewykonywaniu zajęć na rzecz innego pracodawcy, które pozostawałyby 
w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami w Inspektoracie, czy też mogłyby 
wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Jednocześnie pracownicy byli  
 
  

                                                      
57  Dz. U. Nr 132, poz. 1231. 
58  https://www.rp.pl/Nieruchomosci/307269908-Klozet-i-umywalka-w-kazdym-mieszkaniu--warunek-odebrania-

bloku.html 
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zobowiązani do zgłoszenia pracodawcy (WINB) zamiaru dodatkowego zatrudnienia, 
w celu uzyskania ewentualnej zgody. 

(dowód: akta kontroli str. 88-90, 102-103) 

W okresie objętym kontrolą Inspektor Wojewódzki odmówił decyzjami udzielenia 
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w dwóch przypadkach (w 2017 r.), 
co skutkowała wdrożeniem postępowania administracyjnego w trybie art. 51 Prawa 
budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 88-90, 104-105, 302-303) 

3.2.4.  
W Inspektoracie nie opracowano procedur mających na celu wykrywanie 
i likwidowanie zjawiska samowoli budowlanej, jednakże jak wyjaśnił Inspektor 
Wojewódzki – organ działa na podstawie przepisów prawa w tym Prawa budowlanego 
i innych rozporządzeń i to te przepisy tworzą procedurę działania jak i właściwość do 
działania. WIB wykonując zadania przeprowadzał kontrole robót budowlanych, 
utrzymania i użytkowania, sprawdzające wykonanie decyzji zarówno nakazowych, jak 
i decyzji udzielających pozwoleń na budowę warunkowych czy wykonania decyzji 
podlegających egzekucji. W trakcie przeprowadzania kontroli robót budowlanych 
w trakcie realizacji inwestycji tj. kontroli z urzędu stwierdzili łącznie 20 przypadków, ich 
wykonywanie bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 
o których mowa w art. 29 i art. 30 Prawa budowlanego z tego osiem 2015 r., cztery 
w 2016 r., siedem w 2017r. i jeden w I półroczu 2018 r. Część samowoli budowlanych 
– jak wyjaśnił Inspektor Wojewódzki została wykryta po przeprowadzeniu kontroli do 
której asumpt dały wnoszone do Inspektoratu skargi. W kontrolowanym okresie 
uznano za zasadne sześć skarg w sprawie samowoli budowlanych.  

(dowód: akta kontroli str. 88-90, 106, 713-785, 786-823) 

W okresie objętym kontrolą wydano łącznie 11 decyzji MWINB nakazujących 
rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, z tego: po cztery w 2015 r. i w 2016 r., 
jedną w 2017 r. i dwie w I półroczu 2018 r. Inwestorzy wykonali nałożony na nich 
obowiązek rozbiórki w trzech przypadkach, natomiast w pozostałych przypadkach do 
25 września 2018 r. decyzje nakazujące rozbiórkę nie zostały wykonane. 
Jedna z czterech decyzji MWINB o nakazie rozbiórki wydane w 2015 r. została 
uchylona przez GINB. Jedna decyzja z 2016 r. została uchylona przez WSA 
w Warszawie, dwie przekazano z WIB do WSE celem wszczęcia egzekucji oraz jedna 
niewykonana po kontroli sprawdzającej. Realizacja decyzji wydanej w 2017 r. była na 
etapie przekazania do WIB celem sprawdzenia jej wykonania. Jedna z dwóch decyzji 
wydanych w I półroczu 2018 r. została zaskarżona do WSA w Warszawie, a do drugiej 
wniesiono odwołanie do GINB.  

(dowód: akta kontroli str. 708, 837-893, 896-901, 1001-1004) 

W okresie objętym kontrolą Inspektor Wojewódzki wydał łącznie osiem postanowień 
wstrzymujących prowadzenie robót budowlanych, z tego: trzy w 2015 r., jedno 
w 2016 r., trzy w 2017 r. i jedno w I półroczu 2018 r. Wszystkie postanowienia wydano 
na podstawie art. 48 ust. 1 lub art. 2, a w sześciu przypadkach nałożono na 
inwestorów obowiązek przedstawienia dokumentów określonych w art. 48 ust. 3 
ustawy Prawo budowlane. Analiza dostępnych akt wykazała, że w trzech 
przypadkach59 na osiem zbadanych stwierdzono okresy bezczynności (opis w sekcji 
stwierdzone nieprawidłowości) 

(dowód: akta kontroli str. 1103-1114) 

  

                                                      
59  WOB.771.2.16.2013, WOB.771.2.26.2013, WOB.771.2.19.2012. 
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3.2.5.  
Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą (WIB) nie 
przeprowadzał kontroli dotyczących stanu technicznego zabudowy wykonanej 
przestarzałą technologią, budynków komunalnych oraz budynków mieszkalnych z tzw. 
wielkiej płyty, ponieważ obiekty te nie należą do właściwości WINB. Zgodnie 
z właściwością przeprowadzano kontrole obiektów zabytkowych podlegających 
Ministerstwu Obrony Narodowej (teren zamknięty).  

(dowód: akta kontroli str. 88-90, 106) 

Jak wyjaśnił Inspektor Wojewódzki, część prowadzonych postępowań w sprawie 
nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych została zainicjowana 
przez wpływające skargi. W kontrolowanym okresie uznano za zasadne siedem 
skarg w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych.  
Po zakończeniu postępowania orzekającego, w przypadku niewykonania przez 
zobowiązanego obowiązku wynikającego z rozstrzygnięcia organu dotyczącego 
nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego, obowiązek jest 
egzekwowany w postępowaniu egzekucyjnym. 
WOB działając jako organ I instancji prowadził postępowania w oparciu o art. 62 ust. 
3 oraz art. 66 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, natomiast nie prowadził postępowań 
na podstawie art. 66 ust. 1a ww. ustawy, z uwagi na brak przesłanek do wszczęcia 
takiego postępowania. 
Prowadzone ww. postępowania zostały wszczęte w wyniku ustaleń dokonanych 
w trakcie kontroli użytkowania i utrzymania obiektu budowlanego przez WIB, który 
stwierdził naruszenia przez właściciela lub zarządcę obowiązków wynikających 
z art. 61 oraz art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane.  

(dowód: akta kontroli str. 846, 849) 

W okresie objętym kontrolą Inspektor Wojewódzki, działając na podstawie art. 66 ust. 
1 ustawy Prawo budowlane, wydał ogółem 58 decyzji nakazujących usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości w przypadkach, kiedy obiekt budowlany zagrażał 
życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, z tego: pięć 
w 2015 r., 17 w 2016 r., 29 w 2017 r. oraz siedem w I półroczu 2018 r. Analizie 
poddano cztery wydane decyzje, po jednej w każdym roku objętym kontrolą. 
W każdym z czterech wybranych przypadków wydanie decyzji nastąpiło po 
przeprowadzeniu kontroli przez inspektorów. Analiza dokumentacji wykazała, że 
strony usunęły nieprawidłowości w terminie określonym w decyzji. W każdym 
przypadku potwierdzono zrealizowanie wymogów przeprowadzonymi kontrolami 
sprawdzającymi. W jednym przypadku termin usunięcia części nieprawidłowości 
określono na 30 czerwca 2019 r.60. 

(dowód: akta kontroli str. 803-823, 902, 927-929, 1001-1004) 

W okresie objętym kontrolą Inspektor Wojewódzki wydał dziewięć decyzji w trybie 
art. 62 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, z tego: jedną w 2015 r., trzy w 2016 r., dwie 
w 2017 r. oraz siedem w I półroczu 2018 r. Analizie poddano cztery decyzje po 
jednej w każdym roku objętym kontrolą. W każdym z czterech wybranych 
przypadków wydanie decyzji na podstawie art. 66 ust. 3 nastąpiło po 
przeprowadzeniu kontroli przez inspektorów Inspektoratu, podczas których 
stwierdzano nieodpowiedni stan techniczny części obiektu, mogący spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. 
Wydanymi decyzjami Inspektor Wojewódzki nakazywał przeprowadzenie okresowej 
kontroli pięcioletniej oraz przedłożenie ekspertyzy stanu technicznego. Jedna 

                                                      
60  Sprawa znak: WOB.771.3.1.2018, decyzja 1138/2015 z 2 listopada 2015 r. 
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z decyzji została uchylona przez GINB61, do drugiej wniesiono odwołanie do GINB62, 
na trzecią wniesiono skargę do WSA63. 

(dowód: akta kontroli str. 786-802, 902, 1001-1004) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  
Szczegółowej analizie sprawy związane w wydaniem przez Inspektora 
Wojewódzkiego postanowień wstrzymujących prowadzenie robót budowlanych 
wydawanych na podstawie art. 48. Na osiem zbadanych w trzech przypadkach64 
stwierdzono okresy bezczynności w pierwszym przypadku: od 29 grudnia 2015 r. do 
12 czerwca 2017 r. tj. 18 m-cy pomiędzy przeprowadzeniem kontroli a wydaniem 
postanowienia o wstrzymaniu robót, w drugim od 17 lutego 2016 r. do 6 lipca 2017 r. 
tj. 17 m-cy pomiędzy przeprowadzoną kontrolą, a dalszymi czynnościami 
i w ostatnim od 9 marca 2017 r. do 24 stycznia 2018 r. tj. 10 m-cy wpływem pisma 
z GIMB a przeprowadzeniem czynności kontrolnych. 

Inspektor wojewódzki wyjaśnił, że w przypadku dwóch pierwszych postępowań 
z 2013 r. bezczynność związana była głównie z organizowanymi w lipcu 2016 r. 
Światowymi Dniami Młodzieży i koniecznością szeregu kontroli w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom tej imprezy. Przełożyło się to na około dwukrotne, 
w stosunku do lat poprzednich, zwiększenie w latach 2015-2016 liczby postępowań 
administracyjnych. Opóźnienie w podjęciu działań w powyższych sprawach wynikało 
również z faktu, że w miesiącu styczniu i lutym 2017 r. nastąpiła zmiana siedziby 
WINB, co wiązało się z dodatkowymi czynnościami pracowników polegającymi na 
m.in. zabezpieczaniu dokumentów przy przenoszeniu ich do nowej siedziby.  
Inspektor Wojewódki wyjaśnił również, że opóźnienie w przeprowadzeniu czynności 
kontrolnych wynikała z trudnej sytuacji kadrowej oraz dużej liczby postępowań 
prowadzonych przez WIB. 

(dowód: akta kontroli str. 1103-1114) 

 

3.3 Postępowania egzekucyjne  

W badanym okresie w Inspektoracie przeprowadzono ogółem 10 postępowań 
egzekucyjnych. W wyniku ich analizy stwierdzono: 

 sześć z 10 postępowań dotyczyło egzekucji obowiązku pieniężnego 

 w trzech z czterech przypadkach (postępowań egzekucyjnych niepieniężnych) 
przed doręczeniem upomnienia zobowiązanemu sprawdzano wykonanie przez 
niego obowiązku wynikającego z ostatecznej decyzji (sprawdzenie takie było 
udokumentowane protokołami z przeprowadzonych kontroli) i jeden przypadek 
dotyczył sporządzenia dokumentacji projektowej; 

 w jednym przypadku (na 10) – dotyczącym sporządzenia dokumentacji 
projektowej – postępowanie egzekucyjne zostało umorzone postanowieniem 
Inspektora Wojewódzkiego; 

 w czterech na cztery przypadki pierwsza kontrola wykonania obowiązku 
nałożonego decyzją była przeprowadzona przed wystawieniem tytułu 
wykonawczego dotyczącego obowiązków o charakterze niepieniężnym; 

                                                      
61  Sprawa znak: WOB.771.3.27.2014, decyzja 184/2015 z 17 marca 2015 r. 
62  Sprawa znak: WOB.771.3.11.2017, decyzje 62/2016 z 25 stycznia 2016 r. oraz 353/2018 z 19 lipca 2018 r 
63  Sprawa znak: WOB.771.3.4.2015, decyzja 463/2016 z 8 czerwca 2016 r. 
64  WOB.771.2.16.2013, WOB.771.2.26.2013, WOB.771.2.19.2012. 
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 we wszystkich przypadkach wszczynano postępowania egzekucyjne, licząc od 
daty uprawomocnienia się decyzji/postanowienia w terminach od 51 do 275 dni 
i w jednym 834 dni; 

 w dwóch przypadkach postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego 
wydano licząc od daty wystawienia tytułu wykonawczego wydano w terminie 
63 dni; 

 w żadnym przypadku nie zastosowano wykonania zastępczego; 

 wystawione tytuły wykonawcze zawierały informacje wskazane w art. 27 ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji65; 

 dwa z czterech postępowań egzekucyjnych niepieniężnych było skutecznych, 
tj. doprowadziło do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez WINB, 
w pozostałych dwóch, jedną sprawę przekazano do GINB, a w drugim przypadku 
po wyroku NSA umorzono postępowanie. 

 (akta kontroli str. 904-924) 

W zakresie skuteczności grzywny wymuszającej egzekucję Inspektor Wojewódzki 
wyraził swoje zdanie wskazując, że taki rodzaj przymuszenia do wykonania 
obowiązku wynikającego z rozstrzygnięć organu nadzoru budowlanego, jest 
środkiem o niewielkiej skuteczności. Osoby prawne jak i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, z reguły uiszczają kwotę grzywny, nie 
wykonując obowiązku. Natomiast prowadzone wobec osób fizycznych postępowanie 
przed naczelnikiem urzędu skarbowego, celem wyegzekwowania grzywny, bardzo 
często wydłuża się lub jest umarzane wobec niemożliwości ściągnięcia kwoty 
grzywny od zobowiązanego. W wymienionych przypadkach zastosowanie tego 
środka egzekucyjnego znacznie wydłuża postepowanie egzekucyjne.  

W temacie skuteczności wykonania zastępczego Inspektor Wojewódzki wskazał, że 
taki środek egzekucyjny stosowany w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków 
o charakterze niepieniężnym jest środkiem skutecznym, gdyż prowadzi 
bezpośrednio do wykonania obowiązku wynikającego z rozstrzygnięć organu 
nadzoru budowlanego. 
Zastosowanie wykonania zastępczego wymaga jednak zabezpieczenia środków 
pieniężnych w budżecie organu. Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji w sposób ogólny określają procedurę wdrożenia wykonania 
zastępczego, nie wskazując na sposób wyłaniania wykonawcy zastępczego. 
Inspektorat zaobserwował brak zainteresowania firm wykonaniem rozbiórek małych 
obiektów budowlanych. Trudności w zastosowaniu tego środka egzekucyjnego 
powstają w przypadku rozbiórki budynków zamieszkałych przez osoby posiadające 
umowę najmu lub zamieszkujących na podstawie innego stosunku cywilno-
prawnego. 
W ramach stosowania wykonania zastępczego obowiązku rozbiórki budynku 
mieszkalnego też często musi dojść do odebrania i opróżnienia nieruchomości, 
a żaden przepis rozdziału 3 wykonanie zastępcze, nie przewiduje ochrony przed 
bezdomnością osób, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić potrzeb 
mieszkaniowych. Mając na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego do art.144 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (przepisu umieszczonego 
w rozdziale 5 odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń) 
powstaje pytanie, czy dopuszczalna jest egzekucja rozbiórki takiego budynku, 
w którym mieszkają m.in. osoby podlegające szczególnej ochronie prawnej tj.: małe 
dzieci? 

 (akta kontroli str. 88-90, 108) 

                                                      
65  Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
NIK ocenia pozytywnie sporządzanie planów pracy Inspektoratu uwzględniających 
obszary działalności merytorycznej określone w ustawie Prawo budowlane. NIK 
zauważa, że Inspektorat przeprowadzał analizy ryzyka, a także analizy prawidłowości 
funkcjonowania jednostek, które mogły zostać objęte kontrolą. Inspektor Wojewódzki 
współdziałał ze służbami Wojewody tj. prowadził wspólne działania kontrolne, 
a w sytuacjach losowych udzielał doraźnie pomocy. W Inspektoracie prowadzono 
ewidencje oraz wykonywano kontrole określone przepisami ustawy Prawo budowlane, 
tj.: organów AAB oraz PINB, prowadzonych robót budowlanych, obowiązkowe celem 
wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, samowoli budowlanych czy rozbiórek. 
Inspektor prawidłowo zawiadamiał o terminie obowiązkowej kontroli. Inspektor 
Wojewódzki w przypadkach określonych w cyt. ustawie wydawał postanowienia 
o wstrzymaniu robót budowlanych, decyzje nakazujące zaniechanie dalszych robót 
budowlanych oraz decyzje nakładające obowiązek sporządzenia i przedstawienia 
projektu budowlanego zamiennego. 
We wszystkich przypadkach niewykonania obowiązku, nałożonego decyzją 
nakazującą przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu budowlanego, 
wszczynano postępowania egzekucyjne, przesyłano zobowiązanemu upomnienie 
przed wystawieniem tytułu wykonawczego, dotyczącego obowiązków charakterze 
niepieniężnym, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze i nakładano grzywny 
w celu przymuszenia, które zostały uiszczone. 
Kontrola próby zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
(20) potwierdziła dokonywanie weryfikacji i kompletność dokumentacji przyjętej przez 
WINB od inwestora, jednakże rozpoczęcia robót budowlanych nie potwierdzano 
kontrolami w terenie. 
Kontrola spraw związanych w wydaniem przez Inspektora Wojewódzkiego 
postanowień wstrzymujących prowadzenie robót budowlanych w trzech 
przypadkach66 (z ośmiu) wykazała ok. półtoraroczne okresy bezczynności. 

NIK ocenia, że postępowania egzekucyjne prowadzone były prawidłowo, 
z zachowaniem zasad określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. Podejmowane przez Inspektorat w tym zakresie działania były 
skuteczne i doprowadziły do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań 
zmierzających do poprawy terminowości załatwiania skarg i wniosków oraz 
niedopuszczania do bezczynności w trakcie prowadzonych postępowań. 

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 ust. 1 i 2 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 Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 

                                                      
66  WOB.771.2.16.2013, WOB.771.2.26.2013, WOB.771.2.19.2012. 
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z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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. 
 
Kraków, 31 grudnia 2018 r. 
 
 p.o. Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  
 w Krakowie 

Kontrolerzy: 
 

 
Jolanta Stawska 

Rafał Rossowski 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

 
Hubert Brzozowski 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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