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I. Dane identyfikacyjne 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce 1, 
32-020 Wieliczka, ul. Stroma 11 
 
Joanna Zymon, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego2, od 21 grudnia 2015 r.  

(akta kontroli str. 1) 
 
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 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 
 
1. Andrzej Lis, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LKR/193/2017 z 2 października 2018 r., 
2. Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LKR/229/2018 z 11 grudnia 2018 r. 
3. Hubert Brzozowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

kontroli nr LKR/195/2018 z 2 października 2018 r. 
(akta kontroli str. 2-7) 

 

                                                      
1  Dalej: PINB. 
2  Dalej: Inspektor Powiatowy. 
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli organizacja Inspektoratu pozwalała na realizację 
zadań ustawowych pomimo niepełnej realizacji planu zatrudnienia, zmian kadrowych 
i w znacznym stopniu wyeksploatowanego wyposażenia stanowisk pracy. 
NIK zaznacza, że Inspektor Powiatowa systematycznie monitowała o zwiększenie 
środków finansowych na działalność Inspektoratu.  
NIK pozytywnie ocenia przeprowadzanie przez Inspektorat kontroli przed wydaniem 
pozwolenia na użytkowanie, weryfikację kompletności dokumentacji dostarczanej 
przez inwestorów oraz realizację czynności kontrolnych w toku dokonywanych 
inwestycji.  
NIK pozytywnie ocenia sposób załatwiania skarg oraz prowadzenia ewidencji skarg 
i wniosków ułatwiającej kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych 
skarg i wniosków zgodnie z art. 254 Kpa5. 
NIK zwraca uwagę, że Ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych była prowadzona, niezgodnie ze wzorem i sposobem 
ustalonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 6 jak 
również nie egzekwowano obowiązku od inwestorów dotyczącego zawiadamiania 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane było 
pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub przebudowy. 
NIK negatywnie ocenia, że w dwóch sprawach zaległych z 2015 r. nie podejmowano 
działań w celu zastosowania środka egzekucyjnego oraz nie skierowano do urzędu 
skarbowego tytułu wykonawczego w celu wyegzekwowania od zobowiązanego 
grzywny w celu przymuszenia. 
NIK zwraca uwagę, że w 21 prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych 
pracownicy PINB naruszali przepisy Kpa i upea7, co było przyczyną uchylania 
wydawanych przez PINB decyzji, postanowień oraz zwrotów, przez naczelników 
urzędów skarbowych, wystawionych tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji 
należności o charakterze pieniężnym. Przedmiotowe sytuacje miały negatywny wpływ 
na szybkość i skuteczność postępowań egzekucyjnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe8 
kontrolowanej działalności 

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

1.1 Organizacja, wyposażanie oraz stan i struktura zatrudnienia powiatowego 
inspektoratu 

W kontrolowanym okresie w PINB obowiązywał regulamin organizacyjny, ustalony 
zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 7/2014 z dnia 
30 grudnia 2014 r., w którym nie określono szczegółowo zakresu zadań 
powiatowego inspektoratu wymaganego art. 86 ust. 4 Prawa budowlanego9. 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – dalej Kpa. 
6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji 

rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1130) – dalej 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

7  Ustawa z dnia 17 czerwca 1996 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) – dalej 
upea. 

8  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. W niniejszym wystąpieniu 
pokontrolnym zastosowano ocenę ogólną opisową. 

9  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) – dalej Prawo budowlane. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu faktycznego 
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Struktura organizacyjna Inspektoratu przewidywała pięć komórek organizacyjnych: 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zastępca Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, Stanowisko ds. księgowo-kadrowych, Stanowisko 
ds. organizacyjno-administracyjnych i Stanowisko ds. merytorycznych, z których dwie 
ostatnie komórki – nie były adekwatne do rzeczywistej liczby stanowisk 
pracowniczych. Zadania i obowiązki pracowników zostały w ogólny sposób określone 
w zakresach czynności. Wymienione zadania W Regulaminie organizacyjnym PINB 
były tożsame z zadaniami przywołanymi w art. 84 ust. 1 Prawa budowlanego, który 
obejmował swoim zakresem zadania i obowiązki wynikające z art. 83 ust. 1 Prawa 
budowlanego. 

(akta kontroli str. 8-14, 45-47,61-84) 

Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że zadania obowiązki pracowników zawarte 
w zakresach czynności określone zostały w sposób możliwie ogólny i przejrzysty. 

(akta kontroli str. 42-43) 

Zatrudnienie w PINB od 2015 r. do I półrocza 2018 r. wynosiło od dziesięciu do 
dziewięciu osób (od dziesięć et. do dziewięć et.), z tego od ośmiu do siedmiu 
pracowników merytorycznych i dwóch pracowników obsługi administracyjno-
księgowej. Plan zatrudnienia pracowników merytorycznych został zrealizowany 
od 86% do 88%, co wynikało z niezatrudnienia jednego pracownika w grupie 
pracowników do prowadzenia kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych, 
spraw orzecznictwa nadzoru budowlanego oraz do spraw skarg i wniosków. 
W badanym okresie odeszło z pracy czterech pracowników merytorycznych 
zatrudnionych na stanowiskach: Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, dwóch Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Inspektor. Trzech 
pracowników legitymowało się następującymi kwalifikacjami: uprawnieniami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, uprawnieniami budowlanymi w ograniczonym 
zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanymi. Czwarty pracownik nie posiadał kwalifikacji w zakresie uprawnień 
budowlanych. Ich odejście nie było spowodowane przyczynami ekonomicznymi. 
W badanym okresie przyjęto czterech pracowników merytorycznych na stanowiska 
(Starszy Inspektor Nadzoru Budowalnego, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Starszy 
Inspektor, Inspektor). Trzech z nich legitymowało się następującymi kwalifikacjami: 
uprawnieniami budowlanymi nadanymi: decyzją Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego i decyzją Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, uprawnieniami 
budowlanymi w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanymi. Czwarty pracownik nie posiadał 
uprawnień budowlanych. Spośród nowoprzyjętych pracowników – dwóch przyjęto na 
zastępstwo. Nowoprzyjęci pracownicy spełniali wymagania konieczne, tj. określone 
w warunkach naboru. 
Na koniec badanego okresu, w PINB zatrudnionych było siedmiu pracowników 
merytorycznych, z których sześciu zajmowało się sprawami: prowadzenia kontroli 
obiektów budowlanych i robót budowlanych, sprawami orzecznictwa nadzoru 
budowlanego oraz sprawami skarg i wniosków, natomiast jeden – zajmował się 
sprawami zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy.  

(akta kontroli str. 15-40) 

Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że dla realizacji podstawowych zadań nałożonych 
ustawą w sposób niepowodujący ciągłego, nadmiernego obciążenia pracowników, 
niezbędne byłoby zwiększenie stanu zatrudnienia o 1 etat dla pracownika 
merytorycznego z uprawnieniami budowlanymi oraz 1 etat dla osoby 
z wykształceniem prawniczym i odpowiednim doświadczeniem. Obecnie obsługa 
prawna jednostki realizowana jest w oparciu o umowę zlecenie, zawartą z radcą 
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prawnym dot. świadczenia usług obsługi prawnej w wymiarze 8 godzin tygodniowo. 
Z kolei zwiększenie procentowego udziału działań prowadzonych z inicjatywy 
organu, niezainicjowanych pismem osoby trzeciej bądź informacją podjętą w ramach 
współpracy między służbami, wymagałoby zwiększenia zatrudnienia o kolejne etaty. 
Inspektor Powiatowy nie kierowała wniosków o zatrudnienie dodatkowych 
pracowników i wyjaśniła, że rokrocznie po otrzymaniu informacji o kwocie dotacji (…) 
PINB w pierwszej kolejności zabezpiecza środki na wydatki osobowe, na poziomie 
wynagrodzeń z poprzedniego roku. Kwota pozostała jest niewystarczająca na 
sfinansowanie wydatków rzeczowych. Dlatego kierowane do WINB pisma w sprawie 
zwiększenia dotacji w pierwszej kolejności odnoszą się do zwiększenia środków na 
wydatki rzeczowe. Równocześnie każdorazowo podnoszony jest problem 
nieadekwatnych do sytuacji rynkowej wynagrodzeń pracowników. Dlatego, niezależnie 
od faktu niewystarczającej liczby pracowników, zdaniem Inspektora Powiatowego 
w pierwszej kolejności konieczne jest podniesienie wynagrodzeń aktualnie 
zatrudnionych osób, w celu wyeliminowania ryzyka powstania kolejnych wakatów 
i braku możliwości ich obsadzenia przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i 
doświadczeniem a dopiero w następnej kolejności tworzenie nowych stanowisk pracy. 

 (akta kontroli str. 42-49) 

W okresie od 2015 do półrocza 2018 r. na jednego pracownika PINB przypadała 
następująca liczba kontroli, odpowiednio: 78,25 kontroli, 141, 97,25, 31,5. PINB 
zatrudniał czterech pracowników przeprowadzających kontrole w terenie, przy czym 
kontrole wykonywane były w zespołach dwuosobowych.  

(akta kontroli str. 479) 
Wyposażenie PINB stanowiły:  
– samochód osobowy marki Opel Agila 1,2, rok produkcji – 2001 (wykorzystywany 

do realizacji zadań służbowych w terenie przez pracowników)10,  
– system informatyczny, w skład którego wchodziły m.in.: My Cloud EX2 Ultra 

(centralny sieciowy magazyn danych), 
– cztery komputery stacjonarne (wyprodukowane w latach 2009-2010) i jeden 

monitor, 
– siedem komputerów przenośnych (wyprodukowanych w latach 2008-2015), 

z czego dwa wykorzystywano do realizacji zadań służbowych w terenie przez 
pracowników, 

– oprogramowanie użytkowe i aplikacyjne (ESTIMA kancelaria, Microsoft Office 
2007 i 2013, Wolters Kluwer (serwis budowlany, RODO, nawigator postępowanie 
administracyjne), Web-Ewid; ESET NOD 32, podpisy elektroniczne, 

– urządzenia peryferyjne: sześć drukarek (wyprodukowanych w latach 2006-2012), 
z czego trzy wykorzystywano do realizacji zadań służbowych w terenie przez 
pracowników; dwie kserokopiarki (wyprodukowane w latach 2006 i 2014), jedną 
niszczarkę, 

– inne urządzenia wykorzystywane do realizacji zadań służbowych w terenie przez 
pracowników: dwa dalmierze (wyprodukowane w latach 2004 i 2012), jeden 
detektor gazu, jeden śniegomierz, dwa aparaty fotograficzne cyfrowe 
(wyprodukowane w latach 2011, 2012), jedną nawigację satelitarną z 2008 r. 

PINB w Wieliczce w okresie objętym kontrolą NIK nie otrzymywał wsparcia 
rzeczowego. 

 (akta kontroli str. 42-44, 50-51) 

Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że sprzęt jest wyeksploatowany praktycznie 
w całości wymagałby wymiany oraz uzupełnienia, a jedyny posiadany przez PINB 
samochód osobowy to Opel Agila z 2001 r., którego eksploatacja na tym etapie jest 

                                                      
10  Pracownicy sporadycznie mieli rekompensowane wykorzystanie własnych środków transportu do realizacji zadań 

służbowych w terenie (w przypadku awarii samochodu służbowego). 
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znacząco utrudniona. (…) problematyczne są nawet zakupy takie jak odzież 
robocza i kamizelki BHP oraz zakup aparatów fotograficznych. Niewystarczająca 
dotacja (..) uniemożliwia zapewnienie odpowiednich pomieszczeń przeznaczonych 
na archiwizację dokumentów. (…) wymagałoby w zakresie wyposażenia jednostki 
m.in. wykonania wydzielonego pomieszczenia (..) do przyjmowania 
stron/przeglądania akt oraz dodatkowych szaf na dokumentację. 

(akta kontroli str. 52-53) 

Od dnia 12 listopada 2008 r. PINB na swoją siedzibę wynajmował lokal od osoby 
fizycznej, w którym zajmował 13 pomieszczeń i klatkę schodową o łącznej 
powierzchni użytkowej 204,4 m2, z czego (według oględzin z dnia 5 grudnia 2018 r.) 
sześciu pracowników merytorycznych zajmowało cztery pokoje biurowe o łącznej 
powierzchni użytkowej 71,2 m2. Pozostałe pomieszczenia przeznaczono na: gabinet 
dyrektora z częścią konferencyjną (o pow. 17,9 m2), sekretariat z aneksem 
kuchennym (o pow. 23,5 m2), pokój biurowy z przeznaczeniem na pomieszczenie 
magazynowe (o pow. 15,2 m2), pomieszczenie techniczne (o pow. 6,3 m2), WC 
z przedsionkami (o pow. 7,2 m2), aneks kuchenny (o pow. 8,2 m2), pomieszczenia 
komunikacyjne (o pow. 55,4 m2). 

(akta kontroli str. 55, 481-500) 

Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że w ślad za przepisem wprowadzającym obowiązek 
przekazywania do PINB 1 egzemplarza projektów budowlanych, zatwierdzonych 
przez organ administracji budowlanej, nie zapewniono pomieszczeń 
umożliwiających archiwizację dokumentów. 

(akta kontroli str. 56-57) 

W kontrolowanym okresie przeciętne wynagrodzenie zasadnicze brutto ogółem 
kształtowało się w przedziale: od 2 706,2 zł do 3 049,1 zł [w 2015 r. – 2 706,2 zł, 
w 2016 r. – 2 993,7 zł (wzrost o 1,1%), w 2017 r. – 2 978,7 zł, (spadek o 0,5%), 
w I półroczu 2018 r. – 3 049,1 zł (wzrost o 2,4%)].  
Wśród pracowników merytorycznych – przeciętne zasadnicze wynagrodzenie brutto 
kształtowało się w przedziale: ogółem od 2 621,7 zł do 2 883,8 zł [w 2015 r. – 
2 621,72 zł, w 2016 r. – 2 883,8 zł (wzrost o 9,9%), w 2017 r. – 2 861,3 zł, (spadek 
o 0,8%), w I półroczu 2018 r. – 2 864,5 zł (wzrost o 1,1%)]. Spadek przeciętnego 
wynagrodzenia spowodowany był odejściem z pracy pracowników z dłuższym 
stażem pracy i przyjęciem pracowników bez wypracowanego dodatku stażowego. 
Wśród pracowników administracji – przeciętne zasadnicze wynagrodzenie brutto 
kształtowało się w przedziale: ogółem od 1 800,0 zł do 2 320,0 zł [w 2015 r. – 
1 800,0 zł, w 2016 r. – 1 920,0 zł (wzrost o 6,6%), w 2017 r. – 1 920,0 zł, (wzrost, 
spadek o 0,0%), w I półroczu 2018 r. – 2 320,0zł (wzrost o 20,8%)]. 
W kierownictwie PINB – przeciętne zasadnicze wynagrodzenie brutto kształtowało 
się w przedziale: ogółem od 5 025,8 zł do 5 800,0 zł [w 2015 r. – 5 025,8 zł, 
w 2016 r. – 5 800,0 zł (wzrost o 15,4%), w 2017 r. – 5 800,0zł, w I półroczu 2018 r. – 
do 5 800,0 zł)].  

(akta kontroli str. 58) 

Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że wysokość zarobków pracowników 
merytorycznych zatrudnionych w PINB jest rażąco niska w odniesieniu do stawek 
rynkowych, biorąc pod uwagę zarówno kwalifikacje pracowników, jak i ich 
wykształcenie a dodatkowo jest nieadekwatna w stosunku do zakresów obowiązków 
oraz odpowiedzialności. Aktualny poziom wynagrodzeń wypłacanych w PINB 
obarczony jest ryzykiem. W przypadku odejścia pracownika, obsadzenie wakatu 
osobą posiadającą odpowiednie przygotowanie i uprawnienia budowlane może 
okazać się niemożliwe. W mojej ocenie, by móc uznać, że wynagrodzenia 
w Inspektoracie mogą konkurować ze stawkami na rynku na dzień dzisiejszy 
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i z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, biorąc pod uwagę kwalifikacje 
pracowników i wykształcenie, powinny dla pracowników merytorycznych 
z doświadczeniem, zależnie od wykształcenia i posiadanych uprawnień zawierać się 
w przydziale 5600 – 7000 zł brutto. Na podstawie przeprowadzonych w ostatnim 
czasie naborów można stwierdzić, że tak określony poziom wynagrodzeń 
pozwalałby zarówno na utrzymanie doświadczonych i wartościowych pracowników, 
jak i obsadzenie obecnie wakujących stanowisk, w sposób umożliwiający wybór 
odpowiedniego kandydata. 

 (akta kontroli str. 42-44) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
Obowiązujący Regulamin organizacyjny określał w sposób ogólny zadania 
i obowiązki PINB – zadania wymieniono w § 6 ust. 1 pkt a) –e) oraz w § 11 pkt a) – 
d) w brzmieniu: Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad: a) działalnością 
inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie 
prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, 
b) postępowaniami administracyjnymi, c) postępowaniami egzekucyjnymi, 
d) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach katastrof budowlanych, 
prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej 
i organami kontroli państwowej.  
Zapisy w regulaminie organizacyjnym nie pozwalały na jednoznaczne określenie 
do kogo należy realizacja zadań związanych np. z kierowaniem do prokuratury 
zawiadomień o występkach i wykroczeniach (art. 90, 91a, 92 i 93 Prawa 
budowlanego), czy też prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawie 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust. 1 Prawa budowlanego). 
Również w graficznej prezentacji struktury organizacyjnej tego Regulaminu dwie 
komórki merytoryczne nie były adekwatne do rzeczywistej liczby stanowisk 
pracowniczych. Dotyczyło to komórki nazwanej: zastępca Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, który nie funkcjonował w strukturze PINB od dnia 
1 maja 2018 r. – od tego dnia na tym stanowisku był wakat, oraz komórki nazwanej 
stanowisko ds. merytorycznych, która była w rzeczywistości komórką wieloosobową 
składająca się z siedmiu zatrudnionych pracowników merytorycznych (trzech 
starszych inspektorów i po jednym: inspektorze, starszym specjaliście, starszym 
inspektorze nadzoru budowlanego i inspektorze nadzoru budowlanego).  

 (akta kontroli str. 8-14,45-47) 

Według art. 86 ust. 4 Prawa budowlanego powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego był zobowiązany do określenia szczegółowego zakresu zadań 
powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym. 
Inspektor Powiatowy wyjaśniła m.in., że: 
– w obowiązującym Regulaminie organizacyjnym ujęto zadania i obowiązki PINB 

w sposób możliwie ogólny i przejrzysty, bez nadmiernej kazuistyki, ograniczając 
się do określenia ogólnych ram funkcjonowania PINB. Przyjęto, iż takie 
rozwiązanie (….) jest wystarczającym dookreśleniem zadań i obowiązków PINB, 

– nie zrezygnowano docelowo ze stanowiska zastępcy Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, pozostawiając je do czasu znalezienia odpowiedniego 
kandydata do tegoż stanowiska albo uzyskania odpowiednich kwalifikacji przez 
obecnych pracowników organu. Wniosku takiego (w sprawie zatrudnienia 
zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) nie kierowano, bowiem 
stanowisko to, po spełnieniu wymogów formalnych, mogą objąć także pracownicy 
organu lub nowo zatrudnieni pracownicy, w ramach naborów. 

(akta kontroli str. 45-47, 59-60) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1.2 Środki finansowe na funkcjonowanie powiatowego inspektoratu  

W okresie objętym kontrolą wydatki PINB wykonywane były w ramach dotacji 
celowej z budżetu państwa wynoszącej: 556,0 tys. zł (w 2014 r.), 557,8 tys. zł 
(w 2015 r.), 625,1 tys. zł (w 2016 r.), 646,3 tys. zł (w 2017 r.), 325,1 tys. zł  
(w I półroczu 2018), zwiększonej w każdym roku odpowiednio o: 23,4 tys. zł (4,0%), 
63,9 tys. zł (10,3%), 29,9 tys. zł (4,6%), 3,3 tys. zł (0,5%), 15,0 tys. zł (4,4%).  
W każdym roku PINB był wspomagany finansowo przez Starostę Powiatu 
Wielickiego11 w wysokości odpowiednio: 52,0 tys. zł (8,2% wydatków ogółem),  
60,0 tys. zł (8,8% wydatków ogółem), 15,0 tys. zł (2,2% wydatków ogółem),  
55,8 tys. zł (7,9%) i 5,0 tys. zł (1,4% wydatków ogółem). Dodatkowe środki  
z powiatu wielickiego wykorzystano na wydatki bieżące PINB.  
Koszty utrzymania wynajętego lokalu biurowego PINB wynosiły łącznie 221,1 tys. zł, 
z czego dotacja celowa – 161,0 tys. zł, środki Powiatu Wielickiego – 60,1 tys. zł 
(27,2%).  
PINB występował w kontrolowanym okresie do MWINB i powiatu wielickiego 
o dodatkowe środki w wysokości 941,9 tys. zł i otrzymał 254,2 tys. zł, z czego 
wykorzystał 223,9 tys. zł (na zwiększenie wynagrodzeń wnioskował 429,1 tys. zł 
i otrzymał 57,3 tys. zł – wykorzystane w 100%; na wydatki bieżące wnioskował 
419,2 tys. zł i otrzymał 190,3 tys. zł, z czego wykorzystał 160,0 tys. zł; 
na wykonawstwo zastępcze wnioskował 28,0 tys. zł i otrzymał 6,6 tys. zł – 
wykorzystane w 100%; na zakup samochodu wnioskował 65,5 tys. zł – wniosek 
nie został zrealizowany). 

(akta kontroli str. 85-88) 

Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że: Środki finansowe zapewnione w planie 
finansowym nie gwarantują pełnej realizacji zadań ustawowych PINB. Jednak nawet 
przy zagwarantowaniu w planie finansowym na kolejny rok środków na wydatki 
osobowe, przy niezmienionym poziomie wynagrodzeń, rokrocznie dotacja na 
funkcjonowanie jednostki nie pozwala na sfinansowanie wydatków rzeczowych 
niezbędnych dla funkcjonowanie jednostki na poziomie wynikającym z wykonania za 
rok poprzedni. Dlatego w każdym roku konieczne jest składanie umotywowanych 
wniosków o zwiększenie dotacji na funkcjonowanie jednostki do Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego a w przypadku negatywnego rozpatrzenia 
wniosków do Władz Powiatu.  

 (akta kontroli str. 42-44) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

W kontrolowanym okresie organizacja pracy i podział zadań w PINB zapewniały 
realizację zadań ustawowych. W ocenie NIK zmniejszenie zatrudnienia zostało 
zrekompensowane naborem czterech merytorycznych pracowników. NIK pozytywnie 
ocenia działania zmierzające do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na 
wydatki bieżące (zwiększenie wynagrodzeń, koszty wykonawstwa zastępczego, zakup 
samochodu osobowego). Uwzględniając jednak niewielką skuteczność dodatkowego 
wsparcia finansowego oraz odbiegającego od rynkowych stawek wynagrodzenia 
w odniesieniu do wymagań stawianych pracownikom merytorycznym, a także 
uwzględniając stan wysłużonych narzędzi pracy (samochodu osobowego, 
komputerów stacjonarnych i przenośnych i urządzeń peryferyjnych), zdaniem NIK 
może to powodować w przyszłości wystąpienie trudności w prawidłowym 
wykonywaniu zadań nadzoru budowlanego. 

                                                      
11  Dalej – powiat wielicki. 
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Według NIK Regulamin organizacyjny PINB został sformułowany w sposób zbyt 
ogólny, ustalał swoim zakresem jedynie ogólne ustawowe zadania i obowiązki 
przewidziane w Prawie budowlanym. Nie ujęto w nim natomiast zadań wynikających 
z art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego. 
 

2. Postępowanie po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach 

2.1. Skargi dotyczące zgłoszeń o nieprawidłowościach w powiatowym 
inspektoracie 

W PINB nie utworzono komórki organizacyjnej do rozpatrywania skarg i wniosków. 
Pisma o charakterze skargowym rejestrowali pisemnie i rozpatrywali pracownicy 
merytoryczni – każdy według obsługiwanego obszaru terytorialnego w powiecie 
wielickim. Rejestry skarg i wniosków prowadzone były pisemnie w sposób rzetelny: 
każdemu nadano symbol obsługiwanego obszaru i numer kategorii archiwalnej akt 
pn. interwencje w zakresie naruszenia przepisów prawa budowlanego zgodnej 
z jednolitym rzeczowym wykazem akt12, odzwierciedlały liczby i daty wpływu skarg 
oraz sposób ich załatwienia, przez co spełniały wymogi art. 254 Kpa.  

(akta kontroli str. 89-142) 

W okresie objętym kontrolą do PINB wpłynęło ogółem 492 (2015 r. – 148, 2016 r. – 
117, 2017 r. – 139, I półroczu 2018 r. – 88) skargi i powiadomienia dotyczące 
przestrzegania Prawa budowlanego, z czego w terminie:  
– jednego miesiąca załatwiono 310, tj. 63,0% (2015 r. – 48,6%, 2016 r. – 51,3%, 

2017 r. – 77,7%, I półroczu 2018 r. – 79,6%), 
– od jednego do dwóch miesięcy załatwiono 104, tj. 21% (odpowiednio 28,4%, 

28,2%, 14,4%, 10,2%), 
– od dwóch do sześciu miesięcy załatwiono 72, tj. 14,6% (20,9%, 20,5%, 7,9%, 

6,8%), 
– od sześciu do 12 miesięcy załatwiono 6, tj. 1,2% (2015 r. – 2,0%, I półrocze 2018 r. 

– 3,4%, nie dotyczy lat 2016-2017), 
 (akta kontroli str. 41) 

Analiza skarg13, w okresie od 2015 – I półrocze 2018 r. wykazała, że: 
– 33 skargi wpłynęły bezpośrednio do PINB, sześć – od innych jednostek 

organizacyjnych (Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji, Prokuratury Rejonowej), jedna – z WINB, 

– od dnia wpływu skarg do zawiadomienia o ich załatwianiu upłynęło: w 2015 r. – 
w przypadku dwóch skargach: 48 dni i 42 dni, w jednej skardze – 16 dni, 
w pozostałych – od trzech dni do siedmiu dni; w 2016 – w przypadku trzech skarg: 
51 dni, 39 dni i 38 dni, w pozostałych skargach od pięciu do sześciu dni;  
w 2017 r. – w przypadku trzech skarg: 49 dni, 38 dni, 33 dni, dwóch – 23 dni  
i 19 dni, w pozostałych skargach od pięciu do sześciu dni; w I półroczu 2018 r. – 
w przypadku jednej skargi – 41 dni, w pozostałych od dwóch do 16 dni, 
co oznacza że nieprzekroczony był termin załatwienia spraw określony w art. 35  
§ 3 Kpa, 

– od dnia wpływu skarg do wszczęcia czynności weryfikacyjnych upłynęło: w 2015 r. 
trzy skargi weryfikowano w dniu ich wpływu, jedną – po 16 dniach, pozostałe – 
w przedziale od jednego dnia do dziewięciu dni; w 2016 r. – jedną skargę 
weryfikowano w dniu jej wpływu, jedną po – 38 dniach, pozostałe w przedziale od 

                                                      
12  Zarządzenie nr 8/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

przepisów kancelaryjnych i archiwalnych wprowadzające: instrukcję kancelaryjną i instrukcje o organizacji i zakresie 
działania składnicy akt (zatwierdzone przez dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie) oraz wprowadzające jednolity 
rzeczowy wykaz akt (w porozumieniu z dyrektorem Archiwum Narodowego w Krakowie). 

13  Przeprowadzona na podstawie próby kontrolnej wynoszącej 40 skarg (obejmującej 10 skarg z każdego badanego roku). 
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jednego do 10 dni; w 2017 r. – dwie skargi weryfikowano w dniu ich wpływu, jedną 
po 38 dniach, jedną po 33 dniach, jedną – po 19 dniach, pozostałe – w przedziale 
od jednego do sześciu 6 dni; w I półroczu 2018 r. – dwie skargi weryfikowano 
w dniu ich wpływu, jedną – po 17 dniach, jedną – po 16 dniach, pozostałe – 
w przedziale od jednego do 11 dni, 

– w stosunku do wszystkich skarg wszczynano czynności kontrolne: w 2015 r. – 
kontrolę przeprowadzono w dniu wpływu dwóch skarg, a w pozostałych – 
w przedziale od jednego do 55 dni; w 2016 r. – kontrole przeprowadzano 
w przedziale od trzech do 83 dni; w 2017 r. – w dniu wpływu jednej skargi 
przeprowadzono kontrolę, a w pozostałych – w przedziale od jednego 
dnia do 84 dni; w I półroczu 2018 r. – w dniu wpływu jednej skargi 
przeprowadzono kontrolę, a w pozostałych – w przedziale od jednego do 42 dni.  

Ww. skargi (wnioski, powiadomienia) dotyczyły: stanu technicznego budynków, 
legalności inwestycji, wybuchu butli z gazem. 
Z ustaleń kontroli wynika, że brak podejmowania niezwłocznych czynności 
weryfikacyjnych i wydłużony termin podejmowania czynności kontrolnych 
spowodowany był niekorzystną sytuacją kadrową PINB. NIK zaznacza jednak, 
że w przypadkach skarg niezałatwionych w terminie PINB informował skarżących, 
że nieterminowe załatwienie było uzasadnione skomplikowanym charakterem spraw 
i określał termin ich załatwienia. 

(akta kontroli str. 143-147) 

Analiza skarg (w zakresie przedmiotu przeprowadzonych kontroli i sposobu 
zawiadamiania o ich załatwianiu14), wykazała, że dotyczyły głównie legalności 
inwestycji. W 37 przypadkach PINB stwierdził brak podstaw do uznania ich za 
zasadne i podejmowania dalszych czynności, a w stosunku do trzech pozostałych 
skarg podjęte postępowania były prawidłowe. We wszystkich kontrolowanych 
sprawach zawiadomienia o sposobie ich załatwienia zawierały: oznaczenie PINB, 
wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia 
i nazwiska i stanowiska służbowego pracownika który skargę załatwił, przez co 
spełniono wymogi art. 238 Kpa. 

(akta kontroli str. 17-20) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie  
stwierdzono nieprawidłowości. 
Postępowanie skargowe były prowadzone prawidłowo, co prawda w odniesieniu do 
12 skarg (30,3% zbadanej populacji) upłynęło ponad 30 dni od dnia wpływu skarg do 
wszczęcia czynności weryfikacyjnych i do dnia ich załatwiania, niemniej jednak 
skarżący zgodnie z art. 237 §4 w związku z art. 36 Kpa byli informowani o tym, że 
sprawa nie może być załatwiona w terminie. Ewidencja skarg i wniosków była 
prowadzona w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania 
poszczególnych skarg i wniosków zgodnie z art. 254 Kpa. 
 

3. Postępowania kontrolne i egzekucyjne prowadzone przez 
powiatowy inspektorat 

3.1. Plan kontroli prowadzonych przez inspektorat 

Na lata od 2015-2018 r. plany kontroli sporządzano: 
– z wykorzystaniem dwóch mierników z budżetu zadaniowego, gdzie liczbę kontroli 

określono ogólnie w dwóch kwartalnych kartach mierników: w karcie pn. Liczba 
kontroli skutkujących wszczęciem postępowania do liczby przeprowadzonych 

                                                      
14  Przeprowadzona na podstawie innej próby kontrolnej wynoszącej 40 skarg (obejmującej 10 skarg z każdego badanego 

roku). 
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kontroli, oraz w karcie pn. Liczba przeprowadzonych kontroli: postępowań i robót 
budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych15. Według nich wartość 
planowana kontroli i wartość osiągnięta wynosiła: 310/460 (w IV kw. 2015 r.), 
2810/325216, w tym 868 kontroli (w IV kw. 2016 r.), 420/477 (IV kw. 2017 r.), 
477/163 (II kw. 2018 r.); 

– roczne plany kontroli, w których nie wskazywano obiektów przewidzianych 
do kontroli, nieprawidłowości ujawnionych w dotychczas prowadzonych przez 
PINB postępowaniach lub wskazanych przez media – uzasadniających podjęcie 
kontroli, terminów i pracowników zaplanowanych do wykonania tych czynności. 
Plany te określały, że skontrolowane będzie pięć obszarów: wypoczynek dzieci 
i młodzieży17, kontrole detektorem gazu18 i kontrole infrastruktury drogowej – dróg 
i mostów19 (w latach 2016 – 2018), a w 2015 r. – również obiekty objęte ochroną 
przyrody20 i ośrodki narciarskie21.  

Sporządzono również Plan kontroli obiektów w ramach przygotowań do Światowych 
Dni Młodzieży 2016, w którym podano nazwę i adres obiektów ale, nie określono 
w nim terminów kontroli i pracowników zaplanowanych do wykonania tych 
czynności22. 
Dla porównania w dotychczasowej działalności PINB (w latach 2009 – 2012) 
sporządzano pisemne półroczne plany i harmonogramy kontroli, w których 
wskazywano, przewdziewaną do kontroli, liczbę obiektów (budynków różnych, 
placów zabaw, budynków kopalnianych, budynków ochrony zdrowia) na 
wskazanych obszarach terytorialnych objętych zasięgiem działania PINB. 

(akta kontroli str. 17-20,148-174) 

Inspektor Powiatowy wyjaśniła m.in., że:  
– Określenie jedynie ogólnych ilości kontroli bez wskazywania w ich planowanych 

dat czy osób do nich wyznaczonych wynikało ze specyfiki nadzoru budowlanego, 
który działa w znacznej mierze w oparciu o wnioski, informacje czy skargi, 
powoduje brak możliwości zaszeregowania i uporządkowania w sposób 
systematyczny z podziałem na tygodnie i dni ilości i przedmiotu kontroli. 

– W ramach budżetu zdaniowego, w toku którego planuje się kontrole na przyszłe 
lata, uwzględnia się zarówno ilości kontroli z lat poprzednich jak i ilość 
wpływających skarg z uwzględnieniem ich charakteru oraz skali podjętych wobec 
ich wpływu czynności. Natomiast wyniki samych kontroli, oraz wielkość i ilość 
stwierdzonych nieprawidłowości, nie wskazywała na potrzebę zintensyfikowania 
działalności kontrolnej w konkretnym zakresie.  

– Przy planowaniu, w ramach budżetu zadaniowego, liczba kontroli związanych 
z zakończeniem budowy lub udzieleniem pozwolenia na użytkowanie uwzględnia 
się nie tylko ewidencję rozpoczętych budów, ale przede wszystkim dokumentację 
budowlaną przekazywaną przez organ architektoniczno-budowlany oraz 
wskaźniki publikowane przez GUS, jako najbardziej miarodajne dla określenia 
ruchu budowlanego w powiecie wielickim. Ewidencja oddanych do użytkowania 
obiektów budowlanych wykorzystywana jest m.in. do prognozowania kontroli 
obowiązkowych i zakończeń budowy. Rejestr ten wykorzystywany jest także 
do kontroli spełnienia wymogów art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowalne, 
zawiadomienia organu o kontrolach okresowych obiektów budowlanych. 

                                                      
15  Karty stanowiły załączniki do Procedury w sprawie zasad i trybu planowania i wykonywania budżetu Wojewody 

Małopolskiego i dotyczyły: zadania 7.4 – Nadzór budowlany, podzadanie 7.4.1. – Kontrola procesu budowlanego. 
16  Według obowiązującej wówczas metodologii wyliczenia wartość miernika wykazywano jako sumę liczby: zawiadomień 

o rozpoczęciu /zakończeniu budowy, kontroli. 
17  Łącznie 288 kontroli, wykonano – 153. 
18  Łącznie 13 kontroli, wykonano 6. 
19  Łącznie 30 kontroli, wykonano 28. 
20  Łącznie dziewięć kontroli, wykonano 100%. 
21  Jedną kontrolę, wykonano 100%. 
22  Zaplanowano – 443 kontrole, wykonano – 471. 
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– PINB nie uzgadniał ze Starostą Wielickim planów kontroli, ale weryfikował 
niezwłocznie sprawy zlecane przez ten organ oraz przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

– W postępowaniach kontrolnych PINB wykorzystywał: własne bazy danych, oraz 
dokumentację budowlaną przekazywaną przez Starostę Wielickiego. 

W sprawie uwzględniania analizy ryzyka – Inspektor Powiatowy wyjaśniła, 
że planach kontroli uwzględniano: problematykę i zalecenia organów nadrzędnych, 
analizę wyników dotychczasowych kontroli oraz oceny i analizy otrzymywanych 
pism, wniosków i skarg. 
W sprawie wykorzystywania rozwiązań systemowych przy planowaniu kontroli 
Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że nie planowano w sposób systemowy kontroli 
obiektów, ponieważ PINB przeprowadzał coroczne kontrole problemowe zlecane 
przez organy nadrzędne (m.in. wypoczynek dzieci i młodzieży, kontrole: detektorem 
gazu, dróg i mostów, obiektów związanych z organizacją Światowych Dni 
Młodzieży), kontrole w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, 
kontrole po nagłych zdarzeniach atmosferycznych, co w całości wypełniało 
możliwości kontrolne organu. 

(akta kontroli str. 175-189) 

W PINB prowadzono Ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych bez uwzględnienia w niej wzoru i sposobu ustalonego 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(akta kontroli str. 189-190) 

Dokumenty (decyzje, zgłoszenia) przekazywane przez Starostę Wielickiego były 
ewidencjonowane rzetelnie w odrębnych rejestrach/wykazach sporządzonych przy 
pomocy programu Word (w 2015 r. i 2016 r.) – odrębnie dla każdego obszaru 
terytorialnego obsługiwanego przez PINB i rodzaju dokumentów (decyzje, 
zgłoszenia), z wyszczególnieniem w tych rejestrach: nr sygnatur tych dokumentów, 
nazw podmiotów, określenia przedmiotu spraw i ich lokalizacji. W 2015 r. 
zarejestrowano łącznie 1 495 decyzji i 1 413 zgłoszeń a w 2016 r. – 1 815 decyzji 
i 1 475 zgłoszeń. Od 2017 r. dokumenty były ewidencjonowane w jednym 
rejestrze/wykazie sporządzonym przy pomocy programu Excel. W rejestrze 
pominięto (stosowany dotychczas w latach 2015 – 2016) podział na obszary i rodzaj 
dokumentów i zachowano nr sygnatur tych dokumentów, określenia przedmiotu 
spraw i ich lokalizacji, a dodatkowo uwzględniono w nim informacje na temat: 
stadium, nazwy projektanta, dat zakończenia opracowania i przekazania do PINB 
przez Inwestora, liczby teczek i matryc. Według wyjaśnienia pracownika, taki układ 
rejestrowania tych dokumentów zaleciło Archiwum Narodowe w Krakowie. W ten 
sposób w 2017 r. zarejestrowano łącznie 2 235 dokumentów, a w 2018 (do dnia 
kontroli) – 1 824 dokumenty. 

Decyzje Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego (GUNB) i Wojewody 
Małopolskiego były rejestrowane w papierowej książce korespondencji – łącznie 
z innymi wpływającymi dokumentami (w okresie od 2015 r. do lipca 2017 r.), a od 
sierpnia 2017 r. (również łącznie z innymi wpływającymi dokumentami) – przy 
pomocy programu do rejestracji korespondencji ESTIMA Korespondencja, 
umożliwiającego szybkie odnalezienie dokumentów przy pomocy funkcji 
wyszukiwania. W zakresie ww. decyzji w rejestrze zapisywano: nazwy 
wnioskodawców (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Małopolski Urząd 
Wojewódzki), datę, rodzaj i znak pism (decyzja nr …), datę wpływu, opis przedmiotu 
sprawy (np. decyzja uchylająca decyzję w części odmawiającej stwierdzenia 
nieważności decyzji Starosty), lokalizację przedmiotu spraw (nazwę miejscowości 
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i obrębu, nr działki). W ww. programie zarejestrowano pięć decyzji GUNB 
i 76 decyzji Wojewody Małopolskiego. 

(akta kontroli str. 191-242) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  
Ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 
nie była prowadzona według wzoru i sposobu ustalonego w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., tj.: nie prowadzono jej w formie księgi 
(w formacie A-4) wykonanej w sposób trwały, strony Ewidencji nie były 
ponumerowane oraz nie były zabezpieczone przed usunięciem i wymianą. 
Do połowy października 2017 r. prowadzono ją w formie papierowej, na kartkach 
formatu A-4 luźno wpiętych do skoroszytów/segregatora. Ponadto w sześciu 
kolumnach (4, 9-13) tej Ewidencji nie zapisano informacji określonych w załączniku 
do ww. rozporządzenia, tj.: symbolu podzbioru PKOB, zgłaszania/braku sprzeciwu, 
daty złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, nr i daty decyzji 
w sprawie pozwolenia na użytkowanie, informacji o poddaniu decyzji w sprawie 
pozwolenia na użytkowanie kontroli w trybie nadzwyczajnym, uwag. Ww. informacje 
(oprócz symbolu podzbioru PKOB) odnotowano w innych wewnętrznych rejestrach 
tematycznych. Od połowy października 2017 r.) Ewidencję prowadzono w formie 
elektronicznej (w Excel), na podstawie której sporządzono wydruki na kartkach 
formatu A-4, luźno wpiętych do skoroszytów/segregatora), karty nie miały 
ponumerowanych stron oraz nie były zabezpieczone przed ich usunięciem lub 
wymianą. Ewidencja ta nie miała kolumn z miejscem do wpisania ww. informacji. 
Pracownik prowadzący ww. dokumentację wyjaśnił, że prowadzenie Ewidencji 
zostało mu powierzone po zatrudnieniu w PINB (w 2017 r.). W zastanej Ewidencji 
nie były wypełniane kolumny: 4, 9-13 w związku z czym również ich nie wypełniał. 
Wyjaśnił również, że w codziennej pracy wygodniejsze jest, z powodu szybszego 
wyszukiwania informacji korzystanie z prowadzonych przez niego rejestrów 
tematycznych grupujących jednorodne zagadnienia w jednym rejestrze (rejestry: 
5110, 5120 i 5121), które umożliwiają ewidencję prawie wszystkich danych 
przewidzianych do zapisania w Ewidencji. Przez przeoczenie w wersji elektronicznej 
Ewidencji nie uwzględniono miejsca do wpisania danych (symbolu podzbioru PKOB) 
dotyczących wykorzystywanych w sprawozdaniach GUS. Pracownik zobowiązał się 
do wprowadzenia modyfikacji w tym zakresie w wersji elektronicznej Ewidencji.  

 (akta kontroli str. 189-190) 

Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że stwierdzone nieprawidłowości wynikały z przyjętej 
metodologii wpisywania danych przez osobę prowadzącą rejestry, a uproszczenie 
wersji elektronicznej wprowadzone zostało celem ułatwienia i usprawnienia 
wyszukiwania zawartych tam informacji. Ewidencja niezwłocznie zostanie 
doprowadzona do stanu zgodnego z wymogami jej zawartości. W ocenie Inspektora 
Powiatowego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
pozostawało niezmienione w swej treści od daty wydania, tj. od 15 lat i obecnie 
prowadzenie rejestrów w sposób określony w rozporządzeniu, tj. w formie 
papierowej księgi wykonanej w sposób trwały (oprawa introligatorska) jest 
rozwiązaniem wymagającym aktualizacji. 

(akta kontroli str. 183-185) 
  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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3.2 Kontrole przeprowadzane przez powiatowy inspektorat  

Działania kontrolne23 wszczynane były w wyniku: skarg i wniosków wpływających do 
PINB (33 spraw), skarg i wniosków przekazanych przez inne organy, (sześć spraw) 
oraz skarg skierowanych z MINB (dwie sprawy). 

(akta kontroli str. 143-145) 
PINB egzekwował od inwestorów obowiązek wynikający z art. 41 ust. 4 Prawa 
budowlanego dotyczącego zawiadamiania o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych, dla których wymagane było pozwolenie na budowę, zgłoszenie 
budowy, zgłoszenie przebudowy, ale nie weryfikował prawidłowo tego obowiązku. 
Zrealizowany był tylko zakres zobowiązania inwestorów, którzy do zawiadomień 
dołączyli na piśmie: oświadczenia kierownika budowy (robót), stwierdzające 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 
kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa 
w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, a w przypadkach ustanowienia inspektora 
nadzoru inwestorskiego – oświadczenia tego inspektora stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, 
a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowalnego. 
Informacje zawarte w pozwoleniach na budowę, dotyczących inwestycji objętych 
zawiadomieniami, rejestrowano w Ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych oraz w rejestrach 5110 pn. Termin rozpoczęcia 
robót budowlanych. 

(akta kontroli str. 243-310) 

Kontrola 4024 spraw w zakresie dokonywania obowiązkowych kontroli dotyczących 
wydawania decyzji o pozwolenie na użytkowanie wykazała, że zgodnie z art. 57  
ust. 1-3, art. 59 ust. 1, art. 59a i art. 59c ust. 1 Prawa budowlanego wnioski 
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zawierały wymagane załączniki, a wydanie 
decyzji25 w sprawie tych pozwoleń w każdym przypadku poprzedzone było 
obowiązkową kontrolą, przeprowadzoną w wymaganym terminie. Stosownie do  
art. 59c ust. 2 i art. 59e Prawa budowlanego kontrole obowiązkowe w wybranych do 
kontroli sprawach przeprowadzali pracownicy, posiadający uprawnienia budowlane 
i działający z upoważnienia Powiatowego Inspektora przy współudziale inwestora. 
Protokoły z obowiązkowej kontroli sporządzano prawidłowo w trzech egzemplarzach 
przy wykorzystaniu wzoru protokołu określonego w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu 
obowiązkowej kontroli. Z ich treści wynikało, że: sprawy załatwiano według dat 
wpływu wniosków od inwestorów, pracownicy sprawdzali zagadnienia wskazane 
w art. 59a ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 Prawa budowlanego, nie było podobnych spraw. 
Pracownicy podejmujący decyzje nie pełnili swoich funkcji w sytuacjach kolizji 
prawnej z własną działalnością gospodarczą. 

(akta kontroli str. 21-40, 311-312) 

W odniesieniu do wydawania pozwoleń na użytkowanie budynków mieszkalnych 
w tzw. stanie deweloperskim odnośnie obowiązku tzw. białego montażu, Inspektor 
Powiatowy wskazała, iż zasadne jest wydanie w takim przypadku decyzji w oparciu 
o art. 59 ust. 3 Prawa budowlanego bez określenia terminu na wykonanie robót 
związanych z „białym montażem”. Uznaniu budowy za zakończoną nie przeszkadza 
częściowy brak wykonania robót wykończeniowych, wyposażeniowych lub innych 
o podobnym charakterze, które mogą być wykonane w użytkowanym obiekcie 
budowlanym (por. wyrok NSA z 15.06.2016 r., OO OSK 2486/14; wyrok 

                                                      
23  Zbadane na podstawie analizy próby kontrolnej 40 spraw. 
24  Po 10 z każdego roku, tj. od 2015 do 2018 r. (I półrocze). 
25  Przez upoważnionych pracowników. 

Opis stanu faktycznego 



 

15 

z 21.08.1997 r., II SA/Kr 998/96; z 7.05.1997 r., SA/Rz 583/95; z 20.03.1997 r., 
SA/Ka 2178/95, por. też Z. Niewiadomski: „Prawo budowlane. Komentarz”, 
Warszawa 2006, s. 548. Trzeba bowiem uwzględnić, że ustawodawca w art. 59 
ust. 3 Prawa budowlanego dopuścił możliwość wydania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub 
innych robót związanych z obiektem (za wyjątkiem ust. 4 tego przepisu). 

(akta kontroli str. 314-315) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1.  W badanej próbie 20 zawiadomień składanych przez inwestorów o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót budowalnych nie było wymaganego pisemnego 
dokumentu – informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym 
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowalnego, wymaganej w art. 41 ust. 4  
pkt 3 Prawa budowlanego. 

(akta kontroli str. 243-312) 

Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że stosowany w PINB wzór oświadczenia 
o podjęciu obowiązków kierownika budowy, został poszerzony o oświadczenie 
o sporządzeniu planu BIOZ, co jednak nie w pełni odpowiadało treści przepisu. 
Zważywszy zatem na treść przyjętego wzoru zawiadomienia o rozpoczęciu robót 
budowlanych, zawierającego część wymaganych informacji, przyjmowano 
zawiadomienia o zakwestionowanej zawartości. Przy czym po zgłoszeniu uwagi 
na ten brak przez kontrolującego, dokonano niezwłocznie korekty wzoru 
zawiadomienia o dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

(akta kontroli str. 183-185) 

2. W wybranych do kontroli ośmiu sprawach dotyczących realizacji art. 62 ust. 3 
oraz art. 66 ust. 1 i 1a Prawa budowlanego (starej zabudowa, wielka płyta) 
w dwóch przypadkach stwierdzono nierzetelne postępowanie PINB 
w następującym zakresie: 
– decyzja nr 51/W/16 (sygnatura PINB-WG.5162.5.2016) z 14 czerwca 2016 r. 

nieskompletowane potwierdzenie odbioru przez adresata tej decyzji – 
właściciela nieruchomości będącej przedmiotem postępowania PINB (sprawa 
nr WG.5162.5.2016.). 

– decyzja nr 37/W/15 (sygnatura PINB-WG.5162.16.2015) z 2 czerwca 2015 r. 
ze skompletowanymi nierzetelnymi dwoma potwierdzeniami jej odbioru, na 
których wpisano datę potwierdzenia odbioru w roku poprzedzającym jej 
wydanie, tj. 5 czerwca 2014 r. (akta sprawy nr WG.5162.131.2015). 

(akta kontroli str. 315-341) 

Inspektor Powiatowy wyjaśniła: zwrotne potwierdzenia zawierają braki formalne 
wskazane w art. 46 Kpa, za zaistniały stan rzeczy w pierwszej kolejności 
odpowiada pracownik doręczyciela, natomiast fakt włączenia tak sporządzonych 
dowodów doręczenia, wynikający najprawdopodobniej ze zwykłego 
niedopatrzenia, obciąża pracownika merytorycznego prowadzącego 
postępowanie. Podjęto procedurę reklamacji usługi świadczonej przez operatora 
pocztowego. 

(akta kontroli str. 320-341) 

3.3 Postępowania egzekucyjne  

W PINB w 2015 r. prowadzono 39 postępowań egzekucyjnych (zakończono 12), 
w 2016 r. – 38 (zakończono 6), w 2017 r. – 45 (zakończono 6) i 44 w I półroczu 
2018 r. (zakończono sześć). Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. zaległych było siedem 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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postępowań i odpowiednio w 2016 r. – 12, 2017 r. – osiem i siedem na dzień 
30 czerwca 2018 r.  
W okresie objętym kontrolą PINB celem wyegzekwowania postanowień decyzji 
w 20 przypadkach (sześć w 2015 r., cztery w 2016 r., siedem w 2017 r. i trzy 
w I półroczu 2018 r.) zastosował karę grzywny w celu przymuszenia oraz w trzech 
przypadkach dokonał wykonania zastępczego – wszystkie w 2017 r. 

(akta kontroli str. 342-372) 

Na koniec kontrolowanych okresów liczba spraw zaległych26 wynosiła: siedem – na 
koniec 2015 r. (wszystkie z 2015 r.), a na koniec 2016 r. – 12 (siedem – z 2015 r. 
i pięć z 2016 r.). W 2017 r. i w 2018 r. liczba zaległych spraw zmniejszyła się:  
w 2017 było ich – osiem a w 2018 – siedem, przy czym w 2018 r. wobec jednej 
sprawy (z 2015 r.) PINB nie podjął działań w celu zastosowania środka 
egzekucyjnego a wobec drugiej (również z 2015 r.) – nie skierował do Urzędu 
Skarbowego tytułu wykonawczego w celu wyegzekwowania od zobowiązanego 
grzywny w celu przymuszenia. 

(akta kontroli str. 343-372) 
Kontrola 4027 postępowań wykazała m.in., że: 
– w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. w celu przymuszenia 

wykonania egzekucji w 26 przypadkach (osiem w 2015 r., pięć w 2016 r., sześć 
w 2017 r. oraz siedem w I półroczu 2018 r.) nałożono na zobowiązanych kary 
grzywny, z czego w 10 przypadkach zobowiązani po nałożeniu na nich grzywny 
wykonali postanowienia decyzji; 

– w 20 przypadkach wykonano zobowiązania wynikające z decyzji, z tego od 
powzięcia informacji o nieprawidłowości do wykonania decyzji upłynęło od 442 dni 
do 3 144 dni28; 

– od uprawomocnienia się decyzji nakładającej obowiązek egzekucji do 
wystawienia tytułu wykonawczego upłynęło do 100 dni – pięć przypadków, od 101 
do 200 dni – 15 przypadków, od 201 do 500 dni – 10 przypadków oraz powyżej 
500 dni – 10 przypadków (w tym pięć przypadków powyżej 1000 dni); 

– w ośmiu przypadkach tytuły wykonawcze wystawione w terminie do 100 dni, 
licząc od terminu wykonania decyzji, 16 w terminie od 101 do 200 dni, dwa  
w terminie od 201 do 500 dni, cztery w terminie od 501 do 1000 dni oraz trzy  
w terminie powyżej 1000 dni, 

– od daty wystawienia tytułu wykonawczego do wydania postanowienia 
o zastosowaniu środka egzekucyjnego upłynęło do 100 dni – 13 przypadków, 
w terminie od 101 do 200 dni – sześć przypadków, od 201 do 500 dni – sześć 
przypadków i powyżej 500 dni cztery przypadki (w tym dwa powyżej 1000 dni), 

– w 21 przypadkach nastąpiło wydłużenie czasokresu prowadzonych postępowań, 
wskutek naruszenia przepisów Kpa i upea. Spowodowało to uchylanie decyzji 
i postanowień i przekazywanie spraw do ponownego rozpatrzenia. 

(akta kontroli str. 373-444) 

W sprawie rozwiązań systemowych przy kontrolach starej zabudowy, Inspektor 
Powiatowy wyjaśniła, że kontrole tych obiektów odbywały się na podstawie 
przepisów Prawa budowlanego, a do kontroli obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków stosowano procedurę współpracy służb nadzoru budowlanego ze 
służbami konserwatorskimi. PINB nie określił wewnętrznych procedur dotyczących 
planowania kontroli starej zabudowy, ponieważ te obiekty były kontrolowane na 
bieżąco na podstawie zaleceń organów wyższego szczebla oraz na podstawie 
informacji powziętych z innych źródeł. 

(akta kontroli str. 175-177) 

                                                      
26  Wykazywanych corocznie w sprawozdaniach przekazywanych do MWINB. 
27  Kontrolą objęto po 10 postępowań z każdego roku. 
28  Do 500 dni – dwa przypadki, 501 – 1000 dni – siedem, 1001-2000 dni – sześć, powyżej 2000 dni – pięć). 
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PINB: 
– nie posiadał wewnętrznych procedur dotyczących wykrywania samowoli 

budowlanych na swoim obszarze działania, nie prowadził analiz dostępnych 
źródeł pozwalających na ich wykrycie oraz sam we własnym zakresie nie 
planował i nie realizował kontroli w tym zakresie; 

– nie prowadził wyodrębnionej ewidencji obejmującej sprawy dotyczące 
samowoli budowlanych oraz działań podjętych w sytuacji ich stwierdzenia. 

Dla PINB źródłem informacji o samowolach budowlanych były informacje 
przekazywane przez inne podmioty (w tym osoby fizyczne) oraz ustalenia własne 
w toku przeprowadzanych kontroli. Na 40 skontrolowanych skarg, w sześciu 
przypadkach skargi dotyczyły samowoli budowlanych. 
PINB w okresie objętym kontrolą prowadził 211 postępowań dotyczących samowoli 
budowlanych, z tego zakończył 160 postępowań, a 51 było w toku29. 
Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że ilość zadań nałożonych na PINB oraz stan 
zatrudnienia uniemożliwia realizację dodatkowych zadań, jak weryfikacja 
dostępnych źródeł, pozwalających na wykrycie samowoli budowlanych. Również 
z tego powodu nie opracowano procedur działań ukierunkowanych na wykrywanie 
samowoli budowlanych. 

(akta kontroli str. 48-49, 471-472) 

PINB w okresie objętym kontrolą nie planował kontroli mających na celu 
sprawdzenie czy nastąpiło fizyczne rozpoczęcie budowy przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 
Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że: 
– zasadność kontroli w terenie mających na celu sprawdzenie, czy roboty 

budowlane rozpoczęto zgłoszono przed tym terminem nie znajduje uzasadnienia, 
na tle innych zadań, jak usuwanie nieprawidłowości dotyczących stanu 
technicznego obiektów budowlanych oraz kontroli zgodności budów z przepisami 
prawa budowlanego w trakcie ich realizacji, 

– w sytuacjach pozyskania informacji o rozpoczęciu robót przed uzyskaniem 
stosownych pozwoleń takie kontrole są przeprowadzane. 

(akta kontroli str. 48-49) 

W sprawie uzasadnienia znacznego upływu czasu pomiędzy uprawomocnieniem 
decyzji i wszczęciem postępowań egzekucyjnych oraz pomiędzy wystawieniem 
tytułów wykonawczych i postanowieniem o zastosowaniu środka egzekucyjnego, 
Inspektor Powiatowy odniosła się do pierwszej części pytania i podała m.in, że: na 
terminy pomiędzy uprawomocnieniem decyzji a wszczęciem postępowania 
egzekucyjnego, jak i przede wszystkim pomiędzy informacją o nieprawidłowości 
a wyegzekwowaniem decyzji znaczący wpływ mają sytuacje zmiany własności 
nieruchomości, skutkujące zmianą zobowiązanych do wykonania decyzji. 
Z pozostałych części wyjaśnień nie wynika, co było przyczyną znacznego upływu 
czasu. 

(akta kontroli str. 452-466) 

Inspektor Powiatowy wyjaśniła, że PINB w ramach postępowań kontrolnych, 
skargowych, wyjaśniających oraz czynności administracyjnych przeprowadzanych 
w terenie kontrolował budowy w trakcie ich realizacji. 

(akta kontroli str. 48-49) 

PINB w okresie objętym kontrolą wydał 33 postanowienia wstrzymujące 
prowadzenie robót budowlanych – we wszystkich przypadkach dotyczyły samowoli 
budowlanych. Ustalono m.in., że w 10 przypadkach zobowiązani dokonali rozbiórki 

                                                      
29  W 2015 r. prowadzono – 68, zakończono 64, w toku – 4 i odpowiednio w 2016 r. – 56, 45,11, 2017 r. – 51,24, 27  

i w I półroczu 2018 – 36, 27,9. 
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wykonach robót, w jednym przypadku dokonano legalizacji wykonanych robót, 
a w 22 przypadkach sprawy są w toku załatwiania. 

(akta kontroli str. 473-478) 

W wybranej do kontroli próbie 40 postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez 
PINB, pracownicy organu w 18 prowadzonych postępowaniach (45%) popełniali 
błędy polegające na naruszeniu przepisów Kpa i upea, co spowodowało uchylanie 
przez MWINB i WSA w Krakowie decyzji i postanowień wydawanych przez PINB 
oraz przekazywanie spraw do ponownego rozpatrzenia. Przedmiotowe błędy 
dotyczyły: 
– braku opisania (w uzasadnieniu) analizy indywidualnej sytuacji zobowiązanego, 

w kontekście środka egzekucyjnego jaki stosuje organ by w jak najmniej dotkliwy 
(uciążliwy) sposób doprowadzić do wykonania przez niego obowiązku, tj. wbrew 
obowiązkom przepisu art. 124 § 2 Kpa, stosowanego w postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji odpowiednio na mocy art. 18 upea, który stanowi 
że postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli służy 
na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało 
na skutek zażalenia na postanowienie. Organ uchylający decyzję wskazał, że 
w postanowieniu o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia PINB powołując się 
na podstawę prawną powinien wskazać czy podstawą nałożenia grzywny jest 
przepis art. 121 § 2 czy przepis art 121 § 5 upea, 

– nieprawidłowej redakcji sentencji decyzji, niedopuszczalnej, z punktu widzenia 
samodzielności kompetencji decyzyjnych organu administracyjnego, polegającej 
na braku merytorycznego ustosunkowania się do opinii przedłożonej przez 
skarżących, przez co naruszona została zasada proporcjonalności działania 
wyrażona w art. 7 w związku z art. 77 Kpa, 

– nieuprawnionym przywołaniu przepisu art. 62 ust. 1 pkt 4 Pb, w którego treści 
przywołana jest norma art. 61 pkt 2 Pb, 

– wydaniu decyzji nieodpowiadającej normie z art. 107 § 1 Kpa, 
– wydaniu decyzji z naruszeniem art. 66 Pb, tj. zastosowaniu tego art. w sposób 

wybiórczy, niedostosowany do ustaleń faktycznych, 
– nie podjęciu wystarczających wyjaśnień w kwestii zakresu obowiązku, który 

pozostał do wykonania w ramach decyzji, przez co uchybiono obowiązkowi 
wszechstronnego wyjaśnienia sprawy wynikającego z art. 7 Kpa który ma 
odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym na zasadzie art. 18 
upea, 

– przedwczesnym zastosowaniu środka egzekucyjnego, wbrew przepisowi art. 32 
upea, który stanowi o konieczności doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu 
wykonawczego przed przystąpieniem do czynności egzekucyjnych, 

– braku w aktach zwrotnych potwierdzeń odbioru tytułu wykonawczego należności 
niepieniężnych, kierowanego do zobowiązanych, 

– braku w decyzji jednoznacznego wykazania, na jakich zasadach PINB wymierzył 
zobowiązanemu grzywnę, tj. czy jedną grzywnę, do której uiszczenia 
zobowiązane były osoby wskazane w decyzji w częściach równych, czy też PINB 
należność tą traktował jako zobowiązanie solidarne, 

– wydaniu decyzji z określeniem zbyt krótkiego terminu do wykonania nakazanych 
robót budowlanych, 

– niewłaściwym określeniu w decyzji podmiotu zobowiązanego do wykonania 
nakazanych czynności, 

– nie doręczeniu skutecznego zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego, 
w związku z czym nie doszło do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 

– nie skorzystaniu z uprawnienia przewidzianego w art. 35 § 1 upea w celu podjęcia 
zawieszonego, na skutek zgłoszonych zarzutów, postępowania egzekucyjnego, 
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– nie odniesieniu się w postanowieniu do zakresu wykonanych prac w celu realizacji 
egzekwowanego obowiązku prac, co wynika z art. 7 i 77 § 1 Kpa, co 
spowodowało, że z uzasadnienia postanowienia nie wynikało wprost, w jakim 
zakresie obowiązek nałożony decyzją został niewykonany, 

– przedwczesnym wydaniu postanowienia, z naruszeniem zasady postępowania 
administracyjnego, polegającym na braku jednoznacznego wyjaśnienia treści 
żądania, tj. obowiązku wynikającego z art. 9 Kpa mającego zastosowanie 
w postępowaniu egzekucyjnym na mocy art. 18 upea, 

– nie odniesieniu się w postanowieniu do przesłanki zawartej w znowelizowanej 
upea (znowelizowanego art 35 paragraf 1 upea), według której samo wniesienie 
przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej 
zawiesza postępowanie ex lege, 

– wydaniu postanowienia bez wyjaśnienia jednoznacznego i niebudzącego 
wątpliwości żądania stron postępowania, w tym jego podstawy prawnej, 

– prowadzeniu postępowania na podstawie art. 34 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (epea), pomimo, że PINB nie był organem 
właściwym do rozpatrzenia zarzutów i wydania postanowienia w przedmiocie 
zaskarżenia. 

W trzech przypadkach30 wydłużenie czasu postępowań powstało, ponieważ 
przesłane tytuły wykonawcze nie spełniały wymogów określonych w art. 27 § 1 i 2 
upea i Naczelnik Urzędu Skargowego nie przystąpił do czynności egzekucyjnych. 

(akta kontroli str. 373-444, 467-470) 

Inspektor Powiatowy w udzielonej odpowiedzi nie wyjaśniła przyczyn powstania 
wskazanych błędów. 

(akta kontroli str. 452-466) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Spośród siedmiu spraw zaległych wg stanu na 30 czerwca 2018 r., wobec jednej 
z nich (sprawa zaległa z 2015 r.) PINB nie podjął działań w celu zastosowania 
środka egzekucyjnego, a wobec drugiej (z 2015 r.) nie skierowano do urzędu 
skarbowego tytułu wykonawczego w celu wyegzekwowania od zobowiązanego, 
grzywny w celu przymuszenia. 

(akta kontroli str. 342-372) 

Starszy specjalista (odpowiedzialny w PINB za prowadzenie postępowań 
egzekucyjnych) wyjaśnił, że z uwagi na bezskuteczność postępowań 
prowadzonych wobec zobowiązanych w innych sprawach, nie zastosowano 
środka egzekucyjnego celem przymuszenia wykonania decyzji oraz nie 
przekazano grzywny do urzędu skarbowego celem jej wyegzekwowania. 

(akta kontroli str. 445-451) 

Zdaniem NIK plany kontroli powinny zawierać odpowiedni stopień szczegółowości, 
co w dalszej konsekwencji powinno umożliwiać łatwość ich weryfikacji oraz ocenę 
realizacji założonych zadań kontrolnych. 
NIK zwraca uwagę, iż Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych, nie była prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem 
ujętym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
NIK zwraca uwagę na brak pełnego egzekwowania od inwestorów spełnienia 
obowiązku wynikającego z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego, dotyczącego 
zawiadamiania o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których 
wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, zgłoszenie przebudowy. 

                                                      
30  Na 40 zbadanych postępowań egzekucyjnych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Negatywnie należy ocenić, że w dwóch sprawach (zaległych z 2015 r.) – w jednej nie 
podejmowano działań w celu zastosowania środka egzekucyjnego, a wobec drugiej 
nie skierowano do Urzędu Skarbowego tytułu wykonawczego w celu 
wyegzekwowania od zobowiązanego grzywny w celu przymuszenia (na siedem spraw 
wg stanu na 30 czerwca 2018 r.). NIK zaznacza, że sposób prowadzenia 4 
skontrolowanych postępowań egzekucyjnych przyczynił się w 52,5% do zrealizowania 
przez zobowiązanych nałożonych na nich obowiązków. 
NIK zwraca uwagę, że w 21 prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych 
pracownicy PINB popełniali błędy polegające na naruszaniu przepisów Kpa i upea, co 
było przyczyną uchylania wydawanych przez PINB decyzji, postanowień oraz 
zwrotów, przez naczelników urzędów skarbowych, wystawionych tytułów 
wykonawczych stosowanych w egzekucji należności o charakterze pieniężnym. 
Przedmiotowe sytuacje miały negatywny wpływ na szybkość i skuteczność 
postępowań egzekucyjnych. 

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 
1. Podjąć działania zapewniające rzetelne i skuteczne prowadzenie postępowań 

administracyjnych oraz egzekucyjnych.  
2. Rzetelnie prowadzić Ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 

obiektów budowlanych. 
3. Rzetelnie weryfikować składane przez inwestorów zawiadomienia o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

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 Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków 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. 
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