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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/079 - Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1) Marian Staszewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 82261 z dnia 21 sierpnia 2012 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

2) Cezary Kasznicki, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82293 z dnia 3 października 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 3-4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, al. Marszałka  
J. Piłsudskiego 7/9, kod 10-575 Olsztyn („Inspektorat” lub „WINB”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leopold Ażgin, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
(zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem”), od 1 stycznia 1999 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 5] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 wywiązywanie się Inspektoratu w latach 
2009 – 2012 (I półrocze) z zadań i obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane2 („Prawo budowlane”). Ocenę pozytywną uzasadnia 
zwłaszcza:  

−   należyte przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu, 

−   zapewnienie pracownikom merytorycznym udziału w szkoleniach z zakresu 
Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych i orzecznictwa NSA, 

−   pełna realizacja planów kontroli oraz terminowe wykonywanie kontroli 
obowiązkowych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

−   prowadzenie rejestrów umożliwiających zbieranie informacji i danych  
z zakresu ww ustawy, 

−   terminowe załatwianie skarg i spraw zgodnie z przepisami Kpa.  

NIK zwraca jednak uwagę na nieuzyskanie planowanego poziomu zatrudnienia, 
a także na nierzetelne sporządzenie sprawozdań za lata 2009-2010 przekazanych 
Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu i Głównemu Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego, polegające na wykazaniu w nich różnych danych w zakresie liczby 
przeprowadzonych przez WINB kontroli.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3 – stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu.  

1. Dostosowanie organizacyjne Inspektoratu do realizacji zadań  

1.1 Struktura organizacyjna  

Obowiązujący w Inspektoracie regulamin organizacyjny (zatwierdzony przez 
Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego) obejmował swoim zakresem wszystkie zadania 
i obowiązki przewidziane w Prawie budowlanym oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych3.  
Struktura organizacyjna Inspektoratu obejmowała swoim zakresem wszystkie 
ustawowe zadania przypisane WINB. Zgodnie z regulaminem oraz statutem  
w Inspektoracie utworzono m.in.: Wydział Inspekcji i Kontroli (składający się z trzech 
zespołów, tj. ds. budownictwa hydrotechnicznego, budownictwa infrastrukturalnego 
oraz kontroli kompleksowej organów administracji architektoniczno-budowlanej  
i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego), Wydział Wyrobów Budowlanych, 
Wydział Orzeczniczo-Prawny oraz Zespół ds. Budownictwa Obronności  
i Bezpieczeństwa. Wydziałom tym i zespołom określono szczegółowe zakresy 
działania.  

[Dowód: akta kontroli str. 6-19] 
1.2. Zatrudnienie w WINB 

W WINB wzrosła liczba pracowników ogółem (w przeliczeniu  
na pełnozatrudnionych) z 21 osób w 2009 r. do 22 osób w latach 2010 - 2012 r.  
(I półrocze), w tym merytorycznych (zajmującuch się zadaniami określonymi  
w art. 83 Prawa budowlanego) z 17 do 18 etatów. Pracownicy merytoryczni  
posiadali wyższe wykształcenie i uprawnienia budowlane.  
 

NIK zwraca uwagę, że poziom tego zatrudnienia był jednak niższy o pięć etatów  
od przewidzianego w planie.  

Wojewódzki Inspektor podał m.in., że na chwilę obecną w Inspektoracie 
zatrudnienie jest dostosowane do przyznanych środków budżetowych w danym 
roku. W tej sytuacji prace w Inspektoracie były planowane oraz realizowane 
stosownie do posiadanej obsady personalnej i posiadanych środków budżetowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 20-31, 45] 

Wszyscy pracownicy merytoryczni WINB posiadali opisy stanowisk pracy oraz 
zakresy czynności.  

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników merytorycznych w latach 2009 – 
2011 wynosiło odpowiednio:  

− 3.479 zł, 3.365 zł  oraz 3.922 zł w Wydziale Inspekcji i Kontroli,  

− 4.011 zł, 3.675 zł i 4.045 zł w Wydziale Wyrobów Budowlanych,  

− 3.084 zł, 3.104 zł i 3.585 zł w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie warmińsko – 
mazurskim w latach 2009 – 2011 wynosiło odpowiednio: 2.606 zł, 2.722 zł i 2.848 zł. 

W I półroczu 2012 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Wydziale Inspekcji  
i Kontroli wyniosło 4.197 zł, w Wydziale Inspekcji i Kontroli 3.694 zł, zaś  
w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym - 3.529 zł. 

                                                      
3 Dz. U z 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm. 
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Jednen pracownik posiadał zgodę Wojewódzkiego Inspektora na dodatkowe 
zatrudnienie, tj. pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budowie wiaduktów 
kolejowych na terenie województwa mazowieckiego.  

 [Dowód: akta kontroli str. 22-25, 32-33] 

2. Plan finansowy WINB  

W badanym okresie działalność WINB była finansowana wyłącznie ze środków 
pochodzących z budżetu państwa. Podstawą do opracowania planu finansowego 
WINB były otrzymywane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego limity 
środków budżetowych, zgodnie z projektem ustawy budżetowej. Zmiany planu  
w roku budżetowym dokonano decyzjami Wojewody oraz decyzjami Wojewódzkiego 
Inspektora (z upoważnienia Wojewody) i dotyczyły one przesunięć między 
paragrafami.  

Przyznane w latach 2009-2011 (w ostatecznych planach finansowych) środki  
w wysokości odpowiednio 1.841,4 tys. zł, 1.863,3 tys. zł oraz 1846,0 tys. zł, WINB 
wykorzystał w 99,3%, 94,6% oraz 97,8%. Z przyznanych natomiast na rok 2012 
środków wynoszących 1.871,0 tys. zł, do końca czerwca wykorzystano 870,4 tys. zł 
(46,5%).  
Niewykorzystane w latach 2009 – 2011 środki finansowe w kwotach odpowiednio  
12,4 tys. zł, 101,3 tys. zł i 42,7 tys. zł dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych, 
opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i za telefony, delegacji służbowych oraz 
zakupów materiałów, paliwa i wyposażenia. Kwoty te zostały zwrócone do budżetu 
Wojewody.  

Dowód: akta kontroli str. 34-43] 

W latach 2010-2012 Wojewódzki Inspektor zgłaszał Wojewodzie zapotrzebowanie 
na środki finansowe na zakup 3 - 4 samochodów służbowych, ze względu  
na wyeksploatowanie samochodów dotychczas używanych przez WINB. Wojewoda, 
decyzją z 25 kwietnia 2012 r., zmniejszył wydatki bieżące Inspektoratu o 60 tys. zł, 
które przeznaczył na wydatki inwestycyjne (zakup samochodu służbowego).  

W badanym okresie WINB zajmował 15 pomieszczeń w budynku Urzędu 
Wojewódzkiego (wystarczających wg Wojewódzkiego Inspektora), wyposażonych  
w odpowiedni sprzęt techniczny. Na wyposażeniu WINB znajdowało się również  
4 samochody służbowe.          [Dowód: akta kontroli str. 35-36, 44] 

Według Wojewódzkiego Inspektora, dotacja budżetowa WINB powinna kształtować 
się na poziomie 2.100 tys. zł (wzrost o ok. 200 tys. zł), z przeznaczeniem  
na zatrudnienie dodatkowych 2 inspektorów w Wydziale Inspekcji i Kontroli, celem 
wzmocnienia działań kontrolnych - profilaktycznych i prewencyjnych w terenie, 
poprzez zwiększenie liczby kontroli doraźnych.     

[Dowód: akta kontroli str. 26-31] 

3. Szkolenia pracowników 

W WINB nie opracowano wprawdzie planu szkoleń na lata 2009-2012, to jednak  
w okresie tym zorganizowano siedem szkoleń z zakresu Prawa budowlanego dla 
powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (w tym jedno z udziałem 
pracowników WINB) oraz jedno szkolenie pracowników merytorycznych pinb.  
W szkoleniach tych Wojewódzki Inspektor oraz jego Zastępca przekazywali również 
dane i materiały uzyskane przez nich na szkoleniach prowadzonych przez Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego.          

 [Dowód: akta kontroli str. 46-54] 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie właściwe przygotowanie organizacyjne,  
odpowiednie kwalifikacje pracowników oraz działalność szkoleniową WINB.  
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Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

4. Przygotowanie planów pracy 

W badanym okresie WINB corocznie sporządzał plany kontroli (w układzie 
kwartalnym) obiektów i robót budowlanych, stosowania wyrobów budowlanych, 
działalności terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz 
nadzoru budowlanego.Podstawą do ujmowania w planach kontroli budów i obiektów 
budowlanych były zwłaszcza: stan techniczny obiektów zagrażający 
bezpeczeństwu, informacje o rozpoczętych budowach oraz objęcie kontrolą 
wszystkich grup użytkowanych obiektów w cyklu co kilka lat.  
Plany kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej w starostwach 
oraz kontroli pinb przewidywały też rekontrole, jak również sprawdzenia postępowań 
administracyjnych na wniosek innych organów (np. Policji, Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).  

W latach 2009-2011 i 2012 (I płórocze) w planach Inspektoratu przewidziano 
przeprowadzenie łącznie 757 kontroli, w tym:  
− 121 kontroli budów (28 w 2009 r., 34 w 2010 r.,46 w 2011 r. i 13 w I półroczu 

2012 r.), 

− 396 kontrole obiektów w użytkowaniu (123 w 2009 r., 117 w 2010 r., 109  
w 2011 r. oraz 47 w I półroczu 2012 r.),  

− 17 kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej (5 w 2009 r., 4  

− w 2010 r., 5 w 2011 r. i 3 w I półroczu 2012 r.), 

− 21 kontroli powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (5 w 2009 r., 8  

− w 2010 r., 5 w 2011 r. i 3 w I półroczu 2012 r.), 

− 202 kontrole (po 56 w latach 2009 – 2011 i 34 w I półroczu 2012 r.) podmiotów 
produkujących oraz sprzedających wyroby budowlane4.  

W okresie tym przewidywano również wykonanie 124 kontroli obowiązkowych 
obiektów budowlanych w zakresie dróg oraz kontroli obowiązkowych w liczbie 
zgodnej z dostarczonymi wnioskami inwestorów.  
W planach nie określono liczby obiektów budownictwa obronności i bezpieczeństwa 
na terenach zamkniętych, podano natomiast nazwy garnizonów wojskowych 
przewidzianych do kontroli lub grup obiektów (np. Policji, Straży Granicznej i ABW). 

Plany obejmowały zakres obowiązków kontrolnych WINB wynikający z Prawa 
budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, a miernikiem ich realizacji była 
liczba kontroli przeprowadzonych w porównaniu do planowanych.  

 [Dowód: akta kontroli str. 55-69 ] 
5. Realizacja planów pracy 

Pracownicy WINB przeprowadzili w latach 2009 – 2012 (I półrocze) przeprowadzili 
łącznie 1.299 kontroli, udokumentowanych protokołami, z czego:  
− 162 kontroli budów, wykonując plan w 133,9% (skontrolowano o 41 budów 

więcej), obejmując nimi 21,3% wszystkich rozpoczętych budów i robót w tym 
okresie (759), 

− 480 kontroli utrzymania obiektów, tj. o 84 więcej niż planowano (121,2% planu), 

                                                      
4 Wytyczne dot. kontroli wyrobów budowlanych (w tym oznakowanych CE) do sporządzenia rocznych planów WINB były 
określone corocznie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
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− 17 kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej (100% 
planowanych), a także uczestniczyli w jednej kontroli przeprowadzonej przez 
GUNB, 

− 23 kontrole powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, tj. dwie więcej 
niż planowano (109,5% wykonania planu), którymi objęto wszystkie 20 pinb. 
WINB uczestniczył ponadto w jednej kontroli pinb przeprowadzonej przez 
GUNB, 

− 324 kontrole podmiotów produkujących oraz sprzedających wyroby budowlane, 
tj. o 122 kontroli więcej (160,4% plonowanych), 

− 291 kontroli obowiązkowych.  

WINB informacje o realizacji planów pracy za lata 2009-2010 przekazał Wojewodzie 
(po tym okresie nie było takiego wymogu).  
Informacje z działalności WINB i wszystkich 20 pinb były przekazywane Głównemu 
Urzędowi Nadzoru Budowlanego (GUNB) za każde I półrocze i na koniec roku. 
Wykazywano w nich m.in. liczby: kontroli, wydanych decyzji i postanowień w ramach 
orzecznictwa i skarg, postępowań egzekucyjnych, wniosków o ukaranie z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej oraz zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa.  
Informacje w zakresie nadzoru budowlanego prowadzonego przez WINB  
na terenach zamkniętych (MON, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i innych), oraz na obszarach kolejowych (terenów zamkniętych  
i pozostałych) były  przekazane do GUNB. Corocznie do GUNB przekazywano też 
sprawozdania z kontroli wyrobów budowlanych.  

W sprawozdaniach przekazanych Wojewodzie i GUNB za lata 2009-2010 podano 
inne informacje dotyczące liczby kontroli oraz wydanych decyzji i postanowień. I tak 
w sprawozdaniu za 2009 r. do GUNB podano, że WINB przeprowadził 287 kontroli 
budów (uwzględniając w tym również liczbę kontroli starostw i pinb), zaś  
w sprawozdaniu do Wojewody wykazano 276 takich kontroli. Podobnie różnice 
wystąpiły w sprawozdaniu za 2010 r., gdzie do GUNB wykazano 266 kontroli,  
a do Wojewody – 250. 

Według Wojewódzkiego Inspektora, różnice te wynikły z omyłkowego zsumowania  
 liczby kontroli budów i obiektów budowlanych oraz organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i pinb.  

Wojewódzki Inspektor stwierdził, że w Inspektoracie nie określano wskaźników 
wykorzystania czasu pracy przez pracowników prowadzących czynności kontrolne. 
Kierownictwo Inspektoratu na bieżąco analizowało wykonywanie zadań 
w poszczególnych wydziałach i organizowało ewentualne wzmocnienie inspektorami 
z innych wydziałów posiadającymi stosowne kwalifikacje. 

[Dowód: akta kontroli str. 154-189, 26-31] 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań kontrolnych przez 
Inspektorat.  

Działania WINB w zakresie kontroli terenowych organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 

6. Kontrole organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego stopnia powiatowego  

W latach 2009 – 2012 (I półrocze) Inspektorat przeprowadził 17 kontroli organów 
administracji architektoniczno-budowlanej (8 kompleksowych, 5 sprawdzających  

Uwagi NIK dotyczące 
badanej działalności 
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i 4 doraźne) oraz uczestniczył w jednej kontroli prowadzonej przez GUNB. Zakres 
tych kontroli obejmował sprawdzenie zgodności z przepisami Prawa budowlanego 
prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji, posiadanie 
uprawnień przez osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, stosowanie wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę. W wyniku tych 
kontroli, jedne starostwo oceniono negatywnie, 14 starostw - pozytywnie z uwagami 
lub nieprawidłowościami, a w dwóch - nie stwierdzono nieprawidłowości.  

W ww. okresie WINB przeprowadził 24 kontrole powiatowych organów nadzoru 
budowalnego (obejmując nimi wszystkie 20 pinb), a ich zakres dotyczył  
m.in. prowadzonego postępowania administracyjnego, wydawania decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych i przyjmowania zawiadomień  
o zakończeniu budowy, a także załatwiania skarg i wniosków. Wojewódzki 
Inspektor, w przypadku kontroli siedmiu pinb sformułował negatywną ocenę 
odnośnie przeprowadzenia przez nie małej liczby lub braku kontroli wypełnienia 
obowiązków przez właścicieli lub zarządców obiektów „wielkopowierzchniowych”  
w zakresie przedłożenia do organu nadzoru budowlanego kompletnych dokumentów 
z przeprowadzonych kontroli tych obioektów. Uwag nie sformułowano natomiast  
po kontrolach dotyczących prawidłowości wydawania przez pinb pozwoleń  
na użytkowanie obiektów.  

Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez WINB zawierały ustalenia i ich ocenę 
oraz wnioski. Zalecenia pokontrolne były wysyłane przez Inspektorat w terminie  
do 30 dni od podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej  
lub przyjęcia przez Wojewódzkiego Inspektora zastrzeżeń do projektu wystąpienia 
pokontrolnego (począwszy od 2012 r.).  

[Dowód: akta kontroli str. 72-153, 55-58] 

7. Działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego stopnia powiatowego  

Wojewódzki Inspektor, w związku z kontrolami działalności organów administracji 
architektoniczno-budowlanej (starostw) oraz nadzoru budowlanego stopnia 
powiatowego, wskazał na następujące nieprawidłowości: 
•   We wszystkich skontrolowanych starostwach stosowano wzór decyzji  

o pozwoleniu na budowę inny, niż wynikający z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 
na budowę (…) decyzji o pozwoleniu na budowę5. Stwierdzono również brak 
szczegółowego weryfikowania kompletności projektu budowlanego zgodnie 
z art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego, mało wnikliwego sprawdzania projektu 
budowlanego w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego,  
a także nieprawidłowo stosowano przepisy Kpa w postępowaniu 
administracyjnym.. 

•   W pinb dotyczyły one m.in.: niewłaściwej podstawy prawnej kontroli obiektów 
„wielkopowierzchniowych”, braku weryfikowania zaświadczeń o wpisie na listę 
samorządu zawodowego osób które przeprowadziły kontrolę stanu 
technicznego obiektów, niesprawdzania przez pinb kompletności dokumentów 
przy zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
oraz nieweryfikowanie podczas kontroli budów spełnienia przez inwestora 
obowiązku zawiadomienia nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych.  

                                                      
5 Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1127 ze zm. 
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Wojewódzki Inspektor, po kontrolach przeprowadzonych w latach 2009 – 2010, 
przesłał w grudniu 2010 r. wszystkim Powiatowym Inspektorom Nadzoru 
Budowlanego zalecenia wynikające z tych kontroli i zalecania Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, dotyczące eliminowania najczęściej występujących 
nieprawidłowości i uchybienia w ich działalności. 

 [Dowód: akta kontroli str. 72-153, 190-194] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność WINB w zakresie 
przeprowadzania kontroli terenowych organów administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego.  

Działania Wojewódzkiego Inspektora w zakresie kontroli obiektów 

8. Kontrole obiektów budowlanych przeprowadzone przez WINB 

Zakres przeprowadzonych w latach 2009 – 2012 (I półrocze) 933 kontroli budów 
oraz użytkowanych obiektów budowlanych obejmował sprawdzenie:  
− prawidłowości i zgodności prowadzonych robót z zatwierdzonym projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 

− prawidłowości wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na budowie 
(podczas wykonywania robót), 

− terminowości opracowania oraz zakres planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia („BIOZ”) 

− jakości wykonywanych robót oraz dokumentów (atestów) potwierdzających 
dopuszczenie do stosowania wbudowanych wyrobów budowlanych. 
W toku kontroli sprawdzano wyroby stosowane przy wykonywaniu robót lub 
przyjmowano też oświadczenie kierownika budowy o jakości wbudowanych 
materiałów i wyrobów. Ponadto, we wszystkich kontrolach obiektów 
budowlanych sprawdzano realizację zaleceń pokontrolnych, a w przypadku 
obiektów użytkowanych - warunki ich utrzymania we właściwym stanie 
technicznym, legalność ich użytkowania oraz dokonywanie okresowych 
przeglądów stanu technicznego.      
                [Dowód: akta kontroli str. 154, 195-210] 

Pracownicy Inspektoratu, wykonujący czynności kontrolne obiektów budowlanych  
(6 osób), posiadali upoważnienie Wojewody do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 93 Prawa budowlanego. 
Upoważnienie te były wydane przez Wojewodę na podstawie rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania 
pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien  
w drodze mandatu karnego6 i zawierały wszystkie wymagane dane określone w § 4 
tego rozporządzenia.  

W związku ze stwierdzeniem wykroczeń określonych w art. 93 Prawa budowlanego 
(dotyczyły one  głównie sytuacji wykazanych w pkt 4, 6 i 8), w badanym okresie 
WINB nałożył 144 mandaty na łączną kwotę 21.250 zł. Wysokość mandatów 
wynosiła od 50 do 500 zł7.  Według danych z Urzędu Wojewódzkiego zapłacono  
143 mandaty na kwotę 21.050 zł (99,1%).  

[Dowód: akta kontroli str. 22-25, 213-221] 

                                                      
6 Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423 
7 kwota 500 zł wynika z art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawie o wykroczenia,  
Dz. U. z 2008 r., Nr 133 poz. 848 ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że wykonywanie kontroli w terenie w zakresie 
legalności i zgodności z przepisami oraz projektem budowlanym i warunkami 
określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę wg art. 84a ust.1 Prawa 
budowlanego ma charakter działań zapobiegających naruszeniom prawa. 
W trakcie tych kontroli sprawdzano wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz 
weryfikowano dostarczane do WINB dokumenty osób powołanych na samodzielne 
funkcje techniczne na budowie.  

 [Dowód: akta kontroli str. 26-31] 

9. Informacje w WINB o ilości realizowanych robót budowlanych objętych 
decyzjami o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu  

W latach 2009 – 2012 (I półrocze) w Inspektoracie zarejestrowano 759 zgłoszenia 
zamiaru rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych, 418 zawiadomień  
o zakończeniu budowy oraz 381 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

W okresie tym nie było przypadków rozpoczęcia budowy, dla których decyzja  
o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna i nie dostarczono do Inspektoratu 
zawiadomienia o jej rozpoczęciu. 

W Inspektoracie były prowadzone ewidencje rozpoczynanych i oddawanych  
do użytkowania obiektów budowlanych w zakresie: 
− budowy dróg, obiektów hydrotechnicznych oraz obiektów usytuowanych na 

terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich dla sześciu grup 
obiektów: budynków, budowli, dróg, obiektów mostowych, rurociągów, 
przewodów, linii i sieci oraz innych obiektów budowlanych, 

− budów na terenach zamkniętych dla dwóch grup obiektów: budynków oraz dla 
budowli. 

Ewidencje te były prowadzone wg wzoru i sposobu określonego w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.8 

WINB weryfikował prawidłowość decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez 
Wojewodę, nie stwierdzając wad.  

[Dowód: akta kontroli str. 222-223] 

10. Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 

Badanie dokumentacji postępowań administracyjnych dotyczących 30 decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie (spośród 381 pozwoleń wydanych w badanym 
okresie) wykazało, że we wszystkich przypadkach inwestorzy zawiadomili WINB  
o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy.  

Do zawiadomienia dołączono wszystkie dokumenty wymagane art. 41 ust. 4 Prawa 
budowlanego, tj. m.in. oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez kierownika 
budowy (robót oraz inspektora nadzoru), zaświadczenie wydane przez właściwą 
izbę samorządu zawodowego oraz oświadczenie kierownika budowy o opracowaniu 
planu BIOZ.  

 [Dowód: akta kontroli str. 114-227] 

                                                      
8 w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1130.  
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11.  Kontrole sprawdzające  

W badanym okresie WINB przeprowadził 34 kontrole sprawdzające wykonanie 
obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów Prawa 
budowlanego. Kontrole te wykazały m.in. wykonanie decyzji dotyczącej rozbiórki 
jednego obiektu, wykonania nakazów po dwóch katastrofach budowlanych, a także 
wynikających z 31 decyzji związanych ze stanem technicznym obiektów. 
Sprawdzono także, czy do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego zostały dostarczone przez inwestorów wszystkie dokumenty 
wymagane art. 57 Prawa budowlanego.  

[Dowód: akta kontroli str. 228] 
 

12. Kontrole doraźne organów niższego stopnia i budów 

W latach 2009 – 2012 (I półrocze) Inspektorat przeprowadził cztery kontrole doraźne 
organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz dwie w PINB, które 
dotyczyły sprawdzenia prawidłowości:  
− wydania przez Starostę Lidzbarskiego dwóch pozwoleń na budowę  

(na wniosek Wydziału Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Olsztynie), nie wykazano nieprawidłowości, 

− pięciu wskazanych decyzji wydanych z upoważnienia Prezydenta m. Elbląg, 
WINB pozytywnie ocenił prawidłowość wydania decyzji, wskazując 
jednocześnie, że przed ich wydaniem nie sprawdzono kompletności projektu 
budowlanego, 

− zgłoszenia robót przebudowy ulic w Olsztynie przez Prezydenta  
m. Olsztyn, WINB ocenił ww. postępowanie za prawidłowe,  

− pozwolenia na budowę fermy kur wydanego przez Starostę Szczycieńskiego  
(z wniosku Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie), 
decyzja wydana z naruszeniem prawa, Wojewoda stwierdził nieważność tej 
decyzji, a Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję Wojewody 
i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Starostę, 

− postępowań PINB w Nowym Mieście Lubawskim dot. pozwoleń na użytkowanie 
budynków (z wniosku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie), 
WINB stwierdził nieprawidłowości w postępowaniach i polecił PINB ich 
skorygowanie, 

− postępowań PINB dla Miasta Elbląg w sprawie stanu technicznego przewodów 
kominowych i czterech budynków (z wniosku Prezydenta Miasta Elbląg), WINB 
wykazał uchybienia w tych postępowaniach. 

[Dowód: akta kontroli str. 72-85, 110-136] 

13. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Badanie 30 wniosków inwestorów o uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie 
obiektów budowlanych (spośród 381) wydanych w badanym okresie wykazało,  
że Inspektorat:  
−  egzekwował obowiązek złożenia dokumentów określonych w art. 57 ust. 1 

Prawa budowlanego, tj. m.in.: oryginału dziennika budowy, oświadczenia 
kierownika budowy (w tym o właściwym zagospodarowaniu terenów 
przyległych), protokołów badań i sprawdzeń, inwentaryzacji geodezyjnych i 
powykonawczych oraz pozostałych dokumentów określonych w art. 57 ust. 2 i 3 
ww. ustawy),  

−  zawiadomił inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania o terminie 
przeprowadzenia kontroli obowiązkowej, 
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−  przeprowadził ww. kontrole na terenie budowy w terminie do 21 dni od dnia 
złożenia wniosku,  

−  sporządził protokoły z kontroli wg wzoru określonego Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli9,  
w których odnotował m.in. sprawdzenie zgodności: charakterystycznych danych 
technicznych obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym,  
z projektem zagospodarowania działki lub terenu, a także zastosowanych 
wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji,  
na podstawie oświadczeń kierownika budowy. 

 [Dowód: akta kontroli str. 229-231, 195-197, 201-207] 

14. Kary wymierzone w trakcie obowiązkowej kontroli  

W badanym okresie, pracownicy Inspektoratu podczas obowiązkowych kontroli 
budów nie stwierdzili niezgodności obiektów budowlanych z projektem 
architektoniczno-budowlanym, w zakresie wynikającym z art. 59a ust. 2 Prawa 
budowlanego. Z tych też względów nie wystąpiły sytuacje do nałożenia przez WINB 
kar, o których mowa w art. 59f Prawa budowlanego. 

 [Dowód: akta kontroli str. 283-284] 

15. Katastrofy budowlane 

W badanym okresie WINB prowadził dwa postępowania, w związku z wystąpieniem 
dwóch katastrof budowlanych spowodowanych zjawiskami losowymi, tj.: 
− w dniu 21 listopada 2008 r. woda uszkodziła stopień wodny na rzece Guber  

w m. Sępopol, 
− w dniu 2 stycznia 2011 r. zawaliła się część dachu i ściany budynku 

garażowego w Jednostce Wojskowej.  

Po uzyskaniu niezbędnych danych o poszczególnych zdarzeniach, WINB sporządził 
ankiety dot. tych katastrof, które wysłał w ramach elektronicznego systemu  
e-Katastrofy do GUNB w dniach 26 listopada 2008 r. oraz  4 stycznia 2011 r. 
Wojewódzki Inspektor powołał komisję w celu ustalenia okoliczności katastrofy oraz 
zakresu niezbędnych czynności do likwidacji zagrożenia ludzi i mienia,  
tj. 26 listopada 2008 r. w sprawie katastrofy stopnia wodnego (następnego dnia  
po otrzymaniu informacji o katastrofie) i 3 stycznia 2011 r. (w dniu zawiadomienia), 
w sprawie zawalenia się części dachu i ściany budynku.  
Po zakończeniu prac komisji Wojewódzki Inspektor wydał decyzje dotyczące: 
− zabezpieczenia stopnia wodnego na rzece Guber z określeniem zakresu robót 

odbudowy obiektu w 2009 r., usunięcia konstrukcji progu zniszczonej katastrofą 
i uporządkowania terenu (15 grudnia 2008 r., w oparciu o protokół komisji  
z 11 grudnia 2008 r.), 

− nakazania rozbiórki budynku garażowego w 2011 r. i uporządkowania terenu  
(9 lutego 2011 r., w oparciu o protokół komisji z 11 grudnia 2008 r.).  

Pracownicy Inspektoratu potwierdzili wykonanie ww. decyzji. 

[Dowód: akta kontroli str. 232-234] 

Inspektorat otrzymał w badanym okresie 23 zawiadomienia pinb o katastrofach 
budowlanych, w tym 17 zawiadomień (73,9%) w terminie do 5 dni, pięć (21,7%) od 6 
do 30 dni oraz jedno zawiadomienie w terminie powyżej 30 dni. Ankiety dotyczące 
katastrof budowlanych Inspektorat przekazał GUNB w wersji elektronicznej.  

[Dowód: akta kontroli str. 235-238] 

 

                                                      
9 Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

16. Bazy danych o obiektach budowlanych 

WINB prowadził bazę obiektów budowlanych w zakresie: 
• Wykazu obiektów „wielkopowierzchniowych” (w wersji papierowej  

oraz elektronicznej, który wg stanu na 30 czerwca 2012 r., zawierał dane  
o wszystkich 89 obiektów, dla których WINB był organem I instancji).  

• Wykazu obiektów hydrotechnicznych, sporządzany wg stanu koniec lat 2009 - 
2011, który obejmował następujące obiekty: 

–    stale piętrzące wodę o klasie ważności I – III i IV oraz pozostałe  
o piętrzeniu wody powyżej 1,0 m,  

–    obwałowania o niezadawalającym stanie technicznym i zagrażającym 
bezpieczeństwu, 

–    hydrotechniczne budownictwa morskiego o niewłaściwym stanie technicznym i 
bezpieczeństwa,  

–    w których Inspektorat przeprowadził kontrole obiektów hydrotechnicznych  
i obejmował on dane o liczbie tych kontroli w poszczególnych latach, wydanych 
decyzjach i ich realizacji,  

–    hydrotechniczne piętrzące wodę i zagrażające bezpieczeństwu, 
–    hydrotechniczne piętrzące wodę, będące w stanie mogącym zagrażać 

bezpieczeństwu,  
–    obwałowań ważniejszych rzek województwa stwarzających lub mogących 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa. 
Informacje zawarte w ww. wykazach dotyczące budowli stanowiły wytyczne  
do planowania przez Inspektorat kontroli stanu technicznego obiektów. Wykazy 
takie z oceną stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w województwie 
przesyłano do GUNB w marcu każdego roku (za rok poprzedni). 

Dane dotyczące zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego oraz dane 
dotyczące działek geodezyjnych pozyskiwane były z urzędów gmin i starostw, przy 
rozstrzyganiu poszczególnych spraw. 

[Dowód: akta kontroli str. 239-247] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność WINB w badanym obszarze. 
Ustalono bowiem, że Inspektorat terminowo wykonywał kontrole obowiązkowe 
i wydawał decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, prowadził rejestry umożliwiające 
zbieranie informacji i danych z obszaru funkcjonowania Prawa budowlanego oraz 
we wszystkich przypadkach przeprowadzono kontrole wykonania nakazów 
wynikających z decyzji lub postanowień.  

Działania Wojewódzkiego Inspektora w zakresie prowadzenia 
postępowań administracyjnych 

17. Terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych  
 

Inspektorat ewidencjonował wyłącznie skargi na Powiatowych Inspektoratów 
Nadzoru Budowlanego. W latach 2009 - 2012 (I półrocze) zarejestrowano  ogółem 
350 skarg, w tym: 82 w 2009 r., 99 w 2010 r., 95 w 2011 r. i 74 w 2012 r.  
(do 30 czerwca). Przedmiotem tych skarg było m.in.: nieterminowe załatwienie 
sprawy, opieszałość w podejmowaniu stosownych działań, zarzut stronniczości  
i niewłaściwego zachowania pracowników nadzoru budowlanego. 

Zgodnie z art. 237 Kpa organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić 
skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  

Spośród 350 skarg, 278 (79,4%) Inspektorat załatwił przed upływem 1 miesiąca,  
68 (19,4%) w okresie od 1 do 2 miesięcy oraz 4 (1,1%) od 2 do 6 miesięcy.  
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Szczegółowe badanie 35 skarg (10%) wykazało, że we wszystkich przypadkach, 
zgodnie z art. 237 § 3  Kpa, Inspektorat udzielił odpowiedzi skarżącym, w tym w 24 
przypadkach przed upływem jednego miesiąca, a w 11 przypadkach odpowiedzi 
udzielono po upływie tego okresu, tj. od 35 do 59 dni od daty wpływu skargi.  
Badania te wykazały, że przyczyną nieterminowego załatwiania skarg było 
kompletowanie akt sprawy przez właściwe pinb. Należy zaznaczyć, że Inspektorat  
w pismach o dostarczenie akt, kierowanych do Powiatowych Inspektorów oraz 
skarżącego, informował w myśl art. 36 Kpa o przedłużającym się terminie 
załatwienia skargi. Spośród 35 badanych skarg, Inspektorat w 12 przypadkach uznał 
całkowitą lub częściową ich zasadność, w 19 przypadkach za niezasadne, w 2 po 
analizie dokumentów przekazał według właściwości innym organom, a w 2 
przypadkach pozostawił bez rozpatrzenia, gdyż toczyło się postępowanie 
administracyjne, a w drugim przypadku sam skarżący w piśmie uzupełniającym 
podał, że skarga nie dotyczy organów nadzoru budowlanego.  

[Dowód: akta kontroli str. 248-262] 

W kontrolowanym okresie Wojewódzki Inspektor wydał 1.934 decyzje 
administracyjne i postanowienia, w tym 481 w 2009 r., 635 w 2010 r., 488 w 2011 r.  
i 330 w I półroczu 2012 r.  

W badanym okresie Inspektorat rozpatrzył ogółem 1.510 spraw, które dotyczyły: 
− 890 decyzji (272 w 2009 r., 273 w 2010 r., 219 w 2011 r. i 126  

w I połowie 2012 r.) wydanych po rozpatrzeniu odwołań oraz w trybach 
nadzwyczajnych,  

− 620 wydanych postanowień w wyniku rozpatrywania odwołań i zażaleń oraz 
wydanych w trybach nadzwyczajnych, w tym 217 w 2009 r., 189 w 2010 r., 143 
w 2011 r. i 71 w I połowie 2012 r. 

Stwierdzono, że zachowany został termin załatwienia ww. spraw bez zbędnej 
zwłoki, tj. nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a spraw szczególnie 
skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania. Jedynie w przypadku wydania pięciu decyzji (trzy w 2009 r. 
i po jednej w 2011 i w I półroczu 2012 r.) okres ten przekraczał dwa miesiące  
i wynosił  do sześciu miesięcy. Spowodowane to było tokiem postępowania 
administracyjnego, a o zmianie terminów informowano strony zgodnie z art. 36 Kpa.  

Badania dokumentacji dotyczącej odwołań od decyzji organu I instancji i wydania 
przez Inspektorat w tym zakresie 30 decyzji i postanowień wykazały, że w 28 
przypadkach decyzje i postanowienia wydano w okresie od 21 do 31 dni od dnia 
wpłynięcia odwołania. W jednym przypadku decyzję wydano po 60 dniach, co było 
spowodowane uzupełnieniem przez odwołującego się wszystkich wymaganych 
dokumentów, a w drugim przypadku Inspektorat nie rozpatrzył odwołania od decyzji 
PINB w Kętrzynie z uwagi na nieuzupełnienie przez odwołujących braku formalnego 
(złożenia podpisu wszystkich osób składających odwołanie).  

[Dowód: akta kontroli str. 263-274 ] 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat rozpatrzył ogółem 1.539 odwołań od decyzji, 
zażaleń i skarg, z których 778 tj. 50,6% było zasadnych (504  odwołań, 195 zażaleń 
oraz 79 skarg).  

 [Dowód: akta kontroli str. 263-274] 
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18. Rozbiórki obiektów budowlanych  

Wojewódzki Inspektor wydał 27 marca 2012 r. decyzję nakazującą rozbiórkę obiektu 
budowlanego – grobli ziemnej z narzutem kamiennym, zabudowanej pokładem 
drewnianym na działce na jeziorze Śniardwy i obok jeziora w miejscowości 
Niedźwiedzi Róg. Pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 12 lipca 2012 r. wizję 
lokalną i stwierdzili, że ww. groblę rozebrano i uporządkowano teren.  
W latach 2009 – 2012 (I półrocze) Wojewódzki Inspektor nie prowadził postępowań 
w zakresie legalizacji obiektu budowlanego lub jego części w przypadkach 
określonych w art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego i nie wydał postanowień  
o ustaleniu opłat legalizacyjnych.  

[Dowód: akta kontroli str. 275-278] 

19. Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego  

Wojewódzki Inspektor wymierzył w lutym 2012 r. karę 125.000 zł z tytułu 
nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego utrzymał postanowienie Wojewódzkiego Inspektora w mocy, 
natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał jego wykonanie 
w maju tego roku.  

[Dowód: akta kontroli str. 279-284] 
 
20. Kontrola wewnętrzna  

Kontrola wewnętrzna była prowadzona na bieżąco przez Wojewódzkiego Inspektora 
i jego Zastępcę oraz przez naczelników Wydziałów Inspektoratu, poprzez 
weryfikację decyzji, analizę obciążenia pracowników i śledzenie terminów 
załatwiania spraw oraz prowadzonych postępowań.  

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Inspektora, audyt wewnętrzny nie był 
prowadzony w Inspektoracie, gdyż kwota wydatków nie przekraczała 40.000 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 26-31] 

21. Grzywny wymierzone przez Sąd Administracyjny  

W badanym okresie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie rozpatrzył  
trzy skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora i je odrzucił10, a w związku  
z tym nie było podstaw do nałożenia grzywny za przewlekłe załatwianie spraw.  

[Dowód: akta kontroli str. 285] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność WINB w zakresie 
prowadzenia postępowań administracyjnych, bowiem terminowo rozpatrywano  
i załatwiano odwołania, zażalenia i skargi (zgodnie z przepisami Kpa). 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe uwagi i oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1) podjęcie działań w celu uzyskania planowanego poziomu zatrudnienia  
w Inspektoracie.  

                                                      
10 Orzeczenia prawomocne, skargi rozpatrzone przez Sąd w 2010 r. dotyczyły bezczynności Wojewódzkiego Inspektora  
w przedmiocie: rozpoznania zażalenia na bezczynność pinb, nadzoru nad funkcjonowaniem starostwa powiatowego  
oraz nadzoru nad funkcjonowaniem pinb.  

Opis stanu 
faktycznego

Opis stanu 
faktycznego

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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.  

 

 

 

Olsztyn, dnia 31 października 2012 r.  

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 
Marian Staszewski 
Główny specjalista k.p. 

Dyrektor 
Antoni Stupiński 

  
  

  

Cezary Kasznicki 
Specjalista k.p. 
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