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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/079 - Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego w latach  
2009-2012 (I półrocze). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie.  

Kontroler Janusz Dobek, główny specjalista kontroli państwowej,  

upoważnienie do kontroli nr 82256  z dnia 08.08.2012 r.  

 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie   
(ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda), zwany dalej „PINB” lub „Inspektorat”.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Dzikowicki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie, 
zwany dalej „Powiatowy Inspektor”, od dnia 15 maja 1999 r.   

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Inspektoratu w zakresie realizacji zadań i obowiązków określonych  
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane2.    

Ocenę pozytywną uzasadnia: należyte przygotowanie organizacyjno-kadrowe (w tym 
szkolenia pracowników z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych), 
opracowanie rocznych programów działania, prowadzenie kontroli budów i obiektów 
budowlanych, ujawnianie samowoli budowlanych, terminowe wykonywanie kontroli 
obowiązkowych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a także 
prowadzenie ewidencji i rejestrów zawierających informacje oraz dane z obszaru 
funkcjonowania PINB.          

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast:          

– niesprawdzania w trakcie kontroli obowiązkowej dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania  
w budownictwie wbudowanych wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla 
bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,    

– dokonywania sprostowania błędów w prowadzonej „Ewidencji rozpoczynanych  
i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych” w sposób niezgodny  
z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych3. 

                                                 
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. 
3 Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1130 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu 

1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) Inspektoratu  
do realizacji zadań 

1.1. Struktura organizacyjna 

Obowiązujący w Inspektoracie regulamin organizacyjny obejmował swoim zakresem 
zadania i obowiązki przewidziane w art. 83 ust. 1 Prawo budowlanego. Struktura 
organizacyjna PINB była dostosowana do realizacji zadań i obowiązków wynikających  
z przepisów Prawa budowlanego. Zgodnie z regulaminem, w skład Inspektoratu 
wchodziły trzy stanowiska pracy, tj.: wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji  
i orzecznictwa, obsługi prawnej oraz stanowisko ds. finansowo-księgowych. 
Stwierdzono, że w regulaminie wskazano wprawdzie, że opis ww. stanowisk pracy 
stanowi załącznik do tego regulaminu, to jednak nie przedłożono kontrolerowi NIK tego 
dokumentu.  
W udzielonych wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor stwierdził, że: „Regulamin 
organizacyjny Inspektoratu opracowany został na postawie wzorcowego regulaminu 
otrzymanego  z WINB w Olsztynie nie zawierającego takich opisów. Regulamin ten 
wymaga uzupełnienia o brakujące opisy stanowisk”. 

                                                                                                                        (dowód:akta kontroli str. 1-29)  

1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 

W badanym okresie zatrudnienie w Inspektoracie nie ulegało zmianom i wynosiło  
7 osób (6 i ¼ etatu). Na pełnym etacie zatrudnione były cztery osoby na stanowiskach 
nadzoru budowlanego (łącznie z Powiatowym inspektorem) oraz dwie osoby na 
stanowiskach ds. obsługi administracyjnej (których nie przewidywał regulamin 
organizacyjny), a jedna osoba na stanowisku ds. finansowo-księgowych ¼ etatu). 
Ponadto w badanym okresie w PINB zatrudniona była jedna osoba, na podstawie 
umowy zlecenia z  października 2005 r. zawartej na czas nieokreślony, której zlecono 
prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników 
PINB (m.in.: prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkolenia, kształcenia  
i doskonalenia zawodowego pracowników, składanie informacji z zatrudnienia 
pracowników służby cywilnej oraz prowadzenie archiwum zakładowego  
i przekazywanie akt do archiwum państwowego).  
Średnia liczba pracowników w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (objętych etatami) 
wyniosła w badanym okresie 6,25.      

 
Powiatowy Inspektor oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. inspekcji 
posiadali wykształcenie techniczne (wyższe i średnie) oraz uprawnienia budowlane.  

 
Wszyscy pracownicy Inspektoratu, poza Powiatowym Inspektorem, posiadali zakresy 
czynności, przy czym zatrudnieni na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego 
posiadali jednakowe zakresy czynności, w których w sposób szczegółowy określono 
zadania i czynności, uprawnienia oraz obowiązki i odpowiedzialność pracownika. 
Stwierdzono, że jeden z pracowników zatrudniony na stanowisku ds. administracyjnych 
uczestniczył również w sprawach prowadzonych przez inspektorów nadzoru 
budowlanego, w czynnościach nie wymagających uprawnień budowlanych. Z wyjaśnień 
Powiatowego Inspektora wynikało, że zatrudnił tego pracownika do pomocy 
wieloosobowego stanowiska ds. Inspekcji, gdyż trudności finansowe uniemożliwiały 
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zatrudnienie pracownika posiadającego wyższe wykształcenie i uprawnienia 
budowlane.   

                                                                                                                      (dowód:akta kontroli str. 30-45) 

Zdaniem Powiatowego Inspektora faktyczne potrzeby w zakresie zatrudnienia  
w Inspektoracie obejmowałyby 7 i 1/4  etatu, w tym: 1/4 etatu - główny księgowy, 4 etaty 
– merytoryczne (inspekcja), 1 etat – orzecznictwo z obsługą prawną, 1 etat - 
sekretariat, kadry (sprawozdawczość) i 1 etat - stanowisko administracyjne 
(wspomaganie pracowników merytorycznych, archiwum obsługa informatyczna 
inspektoratu). Podał on, że zatrudnienie pracowników na stanowiskach merytorycznych 
ds. Inspekcji uzależnione jest w głównej mierze od posiadanej dotacji na 
wynagrodzenia pracowników PINB i dostosowywał plan wydatków PINB do założeń 
budżetu na dany rok, określonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 
(„Wojewoda”) w planach finansowych.    

                                                                                                                          (dowód: akta kontroli str. 29) 

W latach 2009-2012 (I półrocze) Inspektorat nie występował w formie pisemnej  
o pozyskanie środków na utworzenie dodatkowych etatów. Działania takie podjęto 
dopiero w wyniku pisma Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 20 lipca 2012 r. 
w sprawie   przekazania informacji dotyczących dodatkowych środków finansowych, 
które przyczyniłyby się do usprawnienia wykonywania zadań ustawowych związanych  
z funkcjonowaniem nadzoru budowlanego. W związku z tym pismem, PINB zgłosił 
potrzebę dodatkowego zatrudnienia o 1 osobę, a także zwiększenie wynagrodzenia dla 
obecnych pracowników o 20 tys. zł oraz środków finansowych na wydatki bieżące  
z 451.944,00 zł do 486.944,00 zł (tj. o 7,7%).   

   (dowód: akta kontroli str.29,46-48)    
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego  
pracownika wykonującego czynności kontrolne, wzrosło z 4.692 zł w 2009 r. do 5.069 zł 
w 2011 r., tj. o 377 zł (o 8%). W I półroczu 2012 r. wyniosło 4.457 zł, gdyż nie 
obejmowało w tym okresie dodatkowego wynagrodzenia (m.in.: wypłat z Funduszu 
Nagród i „trzynastki” za 2012 r.). 

                                                                                                                          (dowód: akta kontroli str. 49) 

W latach 2009-2012 (I półrocze) żaden z pracowników Inspektoratu nie prowadził 
działalności ospodarczej, jak również nie wykonywał czynności w zakresie pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

                     (dowód: akta kontroli str. 35) 

 

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

W badanym okresie działalność Inspktoratu była finansowana wyłącznie ze środków 
pochodzących z budżetu państwa. Przyznane w latach 2009-2011 środki finansowe, 
odpowiednio w wysokości 460,4 tys. zł, 449,4 tys. zł oraz 466,4 tys. zł, PINB 
wykorzystał w 100%. Z przyznanych na 2012 rok środków wynoszących 451,9 tys. zł, 
wykorzystano do końca czerwca 212,8 tys. zł (47%).  

Stwierdzono, że tylko w 2009 r. plan pierwotny, wynoszący 467,9 tys. zł, został 
zmniejszony do kwoty 460,4 tys. zł, tj. o 7,5 tys. zł, w wyniku wprowadzonych 
oszczędności przez Wojewodę Warminsko-Mazurskiego. W latach 2010-2011 
wysokość środków pierwotnie planowanych wzrosła natomiast odpowiednio  
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o 14,1 tys. zł i 5 tys. zł, a przeznaczano m.in. na wzmocnienie działalności inspekcyjno-
kontrolnej, urządzenie archiwum oraz uzupełnienie wyposażenia w nowej siedzibie.  

Zrealizowane wydatki w poszczególnych latach objętych kontrolą w porównaniu do roku 
poprzedniego były: niższe w 2010 r. o 11 tys. zł, a w 2011 r. wyższe o 17 tys. zł.  

Wysokość środków finansowych określona w planach finansowych na lata 2009-2012  
w kwocie 1.828,2 tys. zł była mniejsza o 24,6 tys. zł od zgłoszonych przez Inspektorat 
potrzeb.       

               (dowód: akta kontroli str. 50-58) 

Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora wynikało, że dotacje finansowe maleją, 
powodując niedofinansowanie działalności PINB w 20%, co uniemożliwia dodatkową 
obsadę kadrową Inspektoratu o inspektorów nadzoru budowlanego w branżach 
sanitarnej i energetycznej oraz obsługę jego biura w zakresie prawnym.  
                        (dowód: akta kontroli str. 24) 
 
Inspektorat posiadał niezbędne wyposażenie w środki techniczne zapewniające 
właściwą realizację zadań i obowiązków. Wyposażony on był m.in. w: siedem drukarek, 
siedem monitorów, pięć komputerów, pięć laptopów, kserokopiarkę, dwa zestawy 
komputerowe i samochód.     

                         (dowód: akta kontroli str. 59) 

3. Warunki lokalowe  

W latach 2009-2012 (I półrocze) Inspektorat wynajmował odpłatnie od Starostwa 
Powiatowego w Ostródzie dwa pokoje biurowe o łącznej powierzchni 35,83 m². Zmiana 
siedziby PINB od dnia 1 sierpnia 2012 r. spowodowała zwiększenie o 40,28m² 
powierzchni biurowej.    

        (dowód: akta kontroli str. 60-63) 

4. Szkolenia pracowników 

W badanym okresie w PINB nie planował i nie prowadził we własnym zakresie szkoleń 
pracowników ze znajomości przepisów Prawa budowlanego. W okresie objętym 
kontrolą pracownicy merytoryczni Inspektoratu uczestniczyli natomiast w szkoleniach 
organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Olsztynie („WINB”). I tak:  
– w 2009 roku – dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniach w zakresie 

stosowania przepisów Prawa budowlanego i Kpa, 
– w 2010 r. Powiatowy Inspektor uczestniczył w szkoleniu, dotyczącym nowelizacji 

Prawa budowlanego oraz orzecznictwa w tym zakresie, 
– w 2011 r. – dwóch pracowników oraz Powiatowy Inspektor uczestniczyli  

w szkoleniach dotyczących: procesu inwestycyjnego w świetle obowiązujących 
przepisów, zmian w Prawie budowlanym i Kpa oraz orzecznictwa, 

– w 2012 r. dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniach z zakresu zmian  
w przepisach Prawa budowlanego i Kpa.  

                      (dowód: akta kontroli str.64-65) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PINB w badanym obszarze. 
Pracownicy Inspektoratu posiadali odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie  
i uprawnienia do wykonywania powierzonym im obowiązków oraz uczestniczyli  
w szkoleniach specjalistycznych, co pozwalało na właściwą realizację zadań 
wynikających z Prawa budowlanego.  
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Uwagi NIK dotyczą natomiast braku opisu stanowisk pracy wykazanych w regulaminie 
organizacyjnym Inspektoratu, a także  zbyt małej aktywności PINB w pozyskiwaniu 
środków na dodatkowe zatrudnienie na stanowisku ds. inspekcji.   

 

Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

5. Przygotowanie planów pracy 

W badanym okresie PINB opracowywał roczne „Programy działania PINB”, 
zatwierdzane przez  Starostę Ostródzkiego. Zawierały one szczegółowe opisy zadań 
organu nadzoru budowlanego, określone w art. art. 83, 84 i 84a Prawa budowlanego.    
W dokumentach tych, jako zadania do realizacji przez PINB wskazano m.in. na: 

– współdziałanie z powiatową administracją architektoniczno-budowlaną w zakresie 
przeprowadzania inspekcji terenowych, których wyniki będą stanowić podstawę do 
opracowywania planów pracy PINB na poszczególne okresy, 

– kontrole utrzymania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, będących  
w administracji różnych podmiotów (m.in. spółdzielni mieszkaniowych, administracji 
budynków komunalnych, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej), 

– kontrole utrzymania budynków i obiektów budowlanych, m.in. „popegeerowskich”,  
wielkopowierzchniowych, stadionów, placów zabaw, obiektów wypoczynku letniego 
i zimowego dzieci,  

– kontrole zgodności z prawem zabudowy letniskowej i terenów w otoczeniu jezior  
(w każdym z rocznych programów wskazywano nazwy jezior), 

– kontrole budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w zakresie przekazywania 
obiektów do użytku (dotyczy budynków użytkowanych bez dopełnienia formalności 
określonych pozwoleniem na budowę), 

– kontrole budów realizowanych na terenie powiatu ostródzkiego z uwzględnieniem 
przestrzegania przepisów dotyczących planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

– przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budów na żądanie inwestorów, 

– prowadzenie postępowań egzekucyjnych w odniesieniu do samowoli budowlanych, 
w stosunku do których zapadły wyroki NSA. 

W omawianych programach działania nie określono jednak m.in. planowanej liczby 
kontroli w odniesieniu do poszczególnych zadań kontrolnych, co uniemożliwiało 
dokonania oceny stopnia ich realizacji.  
Powiatowy Inspektor nie sporządzał pisemnych sprawozdań z realizacji ww. 
programów, wyjaśniając, że na sesjach Rady Powiatu informował o działalności PINB. 
W wyjaśnieniu podał również, że nie zwrócił uwagi na konieczność wprowadzania do 
tych programów ww. danych, celem sprawdzenia stopnia realizacji zadań planowych,  
a dotychczas nie otrzymał żadnych uwag i wniosków dotyczących opracowań 
Inspektoratu w tym zakresie.  

                           (dowód: akta kontroli str.66 i 25) 

6. Realizacja planów pracy 

W badanym okresie Inspektorat przeprowadził łącznie 1318, udokumentowanych 
protokołami, kontroli budów i utrzymania obiektów budowlanych (320 w 2009 r., 410  
w 2010 r., 422 w 2011 r. i 166 w I półroczu 2012 r.), z czego:  
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– 576 (43,7% ogółu kontroli) dotyczyło robót budowlanych, w tym 91 kontroli (15,8%) 
przeprowadzono według zakresu przedmiotowego określonego w programach 
działania PINB, 403 (70%) w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich (skarg) 
oraz 82 (14,2%) w wyniku  zgłoszeń urzędów i innych organów,  

– 512 (38,8%) utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym,  
w tym: 204 kontroli (39,8%) według zakresu ww. programów, 256 (50,0%) w wyniku 
skarg oraz 52 (10,2%) ze zgłoszeń organów i urzędów, 

– 230 (17,5%) kontroli obowiązkowych, przeprowadzonych  w trybie art. 59a Prawa 
budowlanego na wezwanie inwestora, które poprzedzały wydanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowlanego. 

                       

Stwierdzono, że ww. kontrole przeprowadzali wyłącznie pracownicy zatrudnieni na 
stanowisku inspektora nadzoru budowlanego, a więc na jednego pracownika 
wykonującego czynności kontrolne przypadało w latach 2009-2012 (I półrocze) od 98 
do 141 kontroli. Omawianych kontroli nie dokonywał natomiast Powiatowy Inspektor, 
który nie posiadał również wymaganego upoważnienia do nakładania grzywien. 

                              (dowód: akta kontroli str. 67-69) 

W udzielonych wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor wskazał, że liczba kontroli 
przeprowadzonych w latach 2009-2012 (I półrocze) przez Inspektorat wynikała  
z możliwości kontrolnych PINB. Do  ograniczeń w tym zakresie zaliczył dotychczasowy 
poziom otrzymywanych dotacji na działalność PINB, który nie pozwalał na zwiększenie 
zatrudnienia w grupie pracowników  merytorycznych, jak również prowadzenie bardzo 
skomplikowanych postępowań administracyjnych w oparciu o przepisy Prawa 
Budowlanego i KPA. 

                                                                                                                          (dowód: akta kontroli str. 27) 

W badanym okresie wzrosła liczba czynności administracyjno-biurowych oraz 
działalności orzeczniczej w Inspektoracie. I tak liczba pism przychodzących do PINB  
z 3219 w roku 2009 do 3570 w 2011 r. (o 11%), a w I półroczu 2012 r. wpłynęło 1557 
pism. Odnotowano również zwiększenie korespondencji wychodzącej o 3,8%, liczby 
wydanych decyzji o 20% oraz wydanych postanowień o 39,2%.   

Zaangażowanie pracowników Inspektoratu przy wykonywaniu kontroli w terenie  
i opracowywaniu ich wyników stanowiło ok. 40 % czasu pracy. Pozostały czas pracy 
zajmowały inne zadania niekontrolne, a wśród nich: przyjmowanie zgłoszeń do 
użytkowania ok. 26% czasu pracy, współpraca z jednostkami niepodporządkowanymi 
(odpowiedzi i wnioski obywateli, załatwianie odwołań i zażaleń) ok. 23%, a także 
sporządzanie sprawozdań oraz przyjmowanie podań i wniosków w siedzibie 
zamiejscowej w Morągu ok. 11%.  

        (dowód: akta kontroli str. 70-71) 

W latach 2009-2012 (I półrocze) w Inspektoracie nie sporządzano pisemnych analiz 
efektywności czasu pracy pracowników PINB. 
Powiatowy Inspektor podał w wyjaśnieniach, że: „Dokonywana przeze mnie analiza 
polegała na bieżącym rozliczaniu pracowników z wykonywania zleconych im zadań. 
Poszczególne zadania i czynności służbowe pracowników trudno ująć w mierniki, 
poprzez które można dokonać takiej analizy. Każda sprawa wymaga przecież innego 
nakładu czasu pracy. Analizując obciążenie poszczególnych pracowników obowiązkami 
służbowymi na bieżąco dokonywałem rozdziału spraw, w sposób gwarantujący 
dotrzymanie obowiązujących ustawowych terminów żądanych przez jednostki 
nadrzędne”.  

        (dowód: akta kontroli str. 72,29) 
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W latach 2009-2012 (I półrocze) Inspektorat opracowywał wymagane sprawozdania 
statystyczne, przesyłane do Głównego Urzędu Statystycznego i WINB oraz finansowe 
przekazywane do Zarządu Powiatu Ostródzkiego i  WINB. 

        (dowód: akta kontroli str. 73-74) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Inspektoratu w badanym 
obszarze, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, polegającej na nieokreśleniu  
w programach działania PINB liczby kontroli planowanych do przeprowadzenia  
w poszczególnych zadaniach kontrolnych wykazanych w tych programach.  
Na uwagę zasługuje fakt, że przy zbyt szczupłej obsadzie kadrowej kontrolowanej 
jednostki Powiatowy Inspektor nie wykorzystał możliwości przeprowadzania kontroli 
obiektów i robót budowlanych oraz uzyskania upoważnienia do nakładania grzywien.      
 

Kontrole obiektów i robót budowlanych oraz stosowania 
wyrobów budowlanych 

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

W latach 2009-2012 (I półrocze) PINB przeprowadził ogółem 1318 kontroli, w tym: 576 
kontroli budów, 512 utrzymania obiektów budowlanych oraz 230 kontroli 
obowiązkowych. Zakresem tych kontroli objęto: legalność, prawidłowość i zgodność 
prowadzonych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę, wykonywanie podczas realizacji robót samodzielnych funkcji technicznych 
przez osoby uprawnione, stosowania podczas realiacji robót budowlanych wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu, legalności użytkowania oraz utrzymania 
obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym, jak również terminowość 
opracowania, zakresu i formy planu bioz podczas wykonywania robót i przestrzeganie 
jego ustaleń.  

PINB nie uczestniczył we wspólnych kontrolach ogólnopolskich z udziałem GUNB  
i WINB. W badanym okresie przeprowadził natomiast cztery kontrole hotelu 
przekształconego w budynek socjalny oraz 16 kontroli utrzymania obiektów 
oświatowych. Wydane w wyniku tych kontroli zalecenia usunięcia nieprawidłowości  
zostały w pełni zrealizowane.   

Inspektorzy nadzoru budowlanego (poza Powiatowym Inspektorem) posiadali 
upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, wydane przez 
Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. W upoważnieniu zawarte były dane określone  
w § 4 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r.  
w sprawie nadania pracownikom nadzoru budowlanego upoważnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego4.  

       (dowód: akta kontroli str. 75-78) 

Prawidłowe było działanie Inspektoratu w przypadku stwierdzenia wykroczeń 
określonych w art. 93 Prawa budowlanego. Działając na obszarze 1766 km² (teren 
gminy miejskiej Ostróda, gmin miejsko-wiejskich: Miłomłyn, Morąg, Miłakowo oraz gmin 
wiejskich: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty i Ostróda) nałożono w badanym okresie 
ogółem 238 mandatów karnych na kwotę łączną 31.550,00 zł, z czego zapłacono  
225 (94,5%) na kwotę łączną 28.600,00 zł.(90,6%). Do najczęstszych rodzajów 
wykroczeń należały:  

                                                 
4 Dz. U. Nr 174, poz. 1423 
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– przystąpienie do budowy lub prowadzenie robót budowlanych bez dopełnienia 
stosownych wymagań określonych w przepisach Prawa budowlanego,  

– wykonywanie robót budowlanych w sposób odbiegający od ustaleń i warunków 
określonych m.in. w pozwoleniu na budowę,  

– niespełnienie obowiązku poddawania przez właścicieli lub zarządców 
okresowych kontroli obiektów w czasie ich użytkowania. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie 
sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych  
w postępowaniu mandatowym oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i 
rozliczania bloczków mandatowych5, Inspektorat dokonywał rozliczeń z nałożonych 
mandatów.  

       (dowód: akta kontroli str.79-83) 

Z uzyskanej w toku kontroli NIK informacji z Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynika, że we wszystkich 
przypadkach nieopłacenia w terminie do 45 dni mandatów karnych, wystawionych 
przez PINB w latach 2009 - 2012 (I półrocze), wszczęto postępowania egzekucyjne  
w trybie przepisów o egzekucji w administracji. 

       (dowód: akta kontroli str. 84-92) 

8. Kontrole doraźne 

W latach 2009-2012 (I półrocze) Inspektorat przeprowadził łącznie 793 kontrole 
doraźne budów, robót budowlanych i obiektów, co stanowiło 60,2% wszystkich kontroli 
przeprowadzonych przez PINB w tym okresie. Kontrole te przeprowadzono w wyniku 
interwencji i zgłoszeń osób trzecich oraz urzędów i innych organów. Zakres kontroli 
budów i robót budowlanych obejmował: zgodność z pozwoleniem na budowę lub 
zgłoszeniem, posiadanie pozwolenia na budowę i planu bioz, przestrzeganie warunków 
określonych w pozwoleniu na budowę, posiadanie uprawnień i ubezpieczenia przez 
osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  

Kontrole obiektów dotyczyły głównie ich stanu technicznego oraz zgodności 
użytkowania z przeznaczeniem. 

W wyniku przeprowadzenia kontroli doraźnych nałożono łącznie 143 mandaty na kwotę 
19.250,00 zł,  z czego wyegzekwowano 17.450,00 zł, tj. 90,6%.        

           (dowód: akta kontroli str. 93) 

9. Liczba realizowanych robót budowlanych 

PINB posiadał informacje o liczbie realizowanych robót budowlanych objętych 
decyzjami o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu w latach 2009-2012 (I półrocze).  

Zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 2 i 3 Prawa budowlanego Inspektorat prowadził ewidencję 
otrzymanych od organów architektoniczno-budowlanych decyzji, postanowień  
i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a także ewidencję 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych oraz   
ewidencję otrzymanych zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 
3 Prawa budowlanego (od 2010 r., tj. po kontroli WINB w Olsztynie).  Ewidencja 
spełniała wymogi § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych6, gdyż była prowadzona z podziałem na obiekty 
budowlane, takie jak: budynki, budowle, drogi, obiekty mostowe, rurociągi, przewody, 

                                                 
5 Dz. U. z 1994 r. Nr 131, poz. 663 ze zm. 
6 Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1130 
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linie i sieci oraz inne obiekty. Zgodnie z § 2 i § 3 powyższego rozporządzenia, 
ewidencja ta prowadzona była w formie ksiąg formatu A-4, wykonanych w sposób 
trwały, z ponumerowanymi stronami, które były zabezpieczone w sposób chroniący 
przed ich usunięciem lub wymianą. Wpisy do ksiąg były dokonywane w dniu 
wystąpienia zdarzenia, dla którego było wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.  

 

       (dowód: akta kontroli str.94-96) 

 
W prowadzonej w Inspektoracie „Ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych”, wystąpiły nieprawidłowości w dokonywaniu 
sprostowań błędów. Stwierdzono bowiem, że w ewidencji tej w 49 przypadkach na 
istniejących zapisach wprowadzono nowe zapisy lub usuwano je przy użyciu korektora, 
a w 155 przypadkach nie umieszczono dat dokonania sprostowań błędów we wpisach  
i czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany. Zgodnie natomiast z § 3 ust. 2 ww. 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury sprostowania błędów we wpisach dokonuje się 
przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i czytelnego 
podpisu osoby dokonującej zmiany.  
Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że wpisów do ewidencji dokonywali inspektorzy nadzoru 
budowlanego i nie posiadał on wiedzy, że część zapisów narusza przepisy 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury.   

(dowód: akta kontroli str. 97-99 i 25) 

10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót 

Dokonana analiza dokumentacji dotyczącej 30 (13%) postępowań administracyjnych  
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykazała, że: 

– w 29 przypadkach inwestorzy wywiązali się z obowiązku zawiadomienia organu 
nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych, określonego w art. 41 ust. 
4 Prawa budowlanego, a do złożonych zawiadomień dołączyli wszystkie wymagane 
dokumenty,  

– w jednym przypadku Inwestor nie dokonał takiego zgłoszenia, w związku z czym 
PINB nałożył z tego tytułu mandat karny.  

    (dowód: akta kontroli str.100-107) 

11. Kontrole sprawdzające 

Prawidłowe było działanie Inspektoratu, dotyczące sprawdzania wykonania 
obowiązków nałożonych w 75 decyzjach (27 w 2009 r., 21 w 2010 r., 23 w 2011 r.  
i 4 w I półroczu 2012 r.). Dotyczyło to wykonania czynności lub robót określonych  
w art. 51 ust. 1 pkt 1,2 i 3, art. 66 i 68 Prawa budowlanego. We wszystkich tych 
przypadkach Inspektorat dokonał sprawdzenia ich wykonania.  

Ustalono, że w trakcie kontroli przeprowadzonych przez PINB w badanym okresie 
sprawdzano również wykonanie obowiązków wynikających z art. 48, art. 55, art. 56 
Prawa budowlanego.  

    (dowód: akta kontroli str.108-112) 

                

12. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Prawidłowe było postępowanie Inspektoratu w sprawach zwiazanych z wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Analiza losowo wybranej 
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dokumentacji dotyczącej 30 takich decyzji (13% ich ogółu wydanych w latach  
2009-2012 - I półrocze) wykazała m.in., że:  

– złożone przez inwestorów wnioski o uzyskanie takiej decyzji były kompletne,  
tj. zawierały wszystkie wymagane dokumenty określone w art. 57 ust. 1-3 Prawa 
budowlanego,   

– wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego było poprzedzone, 
zgodnie z art. 59 Prawa budowlanego, kontrolą obowiązkową,   

– przestrzegano 21 dniowego terminu przeprowadzenia kontroli obowiązkowej oraz 
zawiadomienia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o terminie 
jej przeprowadzenia (we wszystkich przypadkach inwestorzy uczestniczyli  
w kontrolach),    

– protokoły z kontroli obowiązkowych sporządzono wg wzoru określonego  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli7,  

– we wszystkich protokołach z kontroli obowiązkowej odnotowano fakt sprawdzenia 
zgodności obiektów budowlanych z projektem architektoniczno-budowlanym  
w zakresie parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, 
długości, szerokości i liczby kondygnacji oraz zgodności obiektu budowlanego  
z projektem (nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie i nie wymierzano  
z tego tytułu kar).  

Analiza protokołów z 30 kontroli obowiązkowych wykazała, że w przypadku 
wbudowanych wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa 
konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego (pkt 8.3. wzoru protokołu), nie odnotowano 
jakie inwestor posiadał dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu  
i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. W tej pozycji 
protokołu odnotowano jedynie, że inwestor przedłożył oświadczenie kierownika budowy 
o tym, że wbudowane materiały spełniały wymogi ustawy o wyrobach budowlanych 
(oświadczenia te były w aktach sprawy).   

     (dowód: akta kontroli str.113-121) 

 
W udzielonych wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor stwierdził, że: „W trakcie kontroli 
obowiązkowych zasadą uzgodnioną z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego w Olsztynie jest przyjmowanie oświadczeń od kierownika budowy, że 
wbudowane materiały spełniają wymogi ustawy o wyrobach budowlanych.  
W trakcie tych kontroli kontrolujący dokonywali analizy przedłożonych przez inwestorów 
dokumentów, dotyczących np. zakupu materiałów budowlanych ważniejszych grup 
materiałowych”.  

             (dowód: akta kontroli str. 25) 

 

Spośród 386 wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obiektu zaliczanego 
do kategorii XXVI (m.in. sieci energetyczne, gazowe ciepłownicze, wodociągowe  
i kanalizacyjne), które wpłynęły do Inspektoratu w latach 2009-2012 (I półrocze) oddano 
do użytkowania 170 (44%).  

W trakcie kontroli NIK zlecono, w trybie art. 12 ustawy o NIK, przeprowadzenie przez 
PINB kontroli na 12 budowach (6 dotyczyło grupy obiektów budowlanych kategorii 
XXVI), w tym 11 na które wydano decyzje o pozwoleniu na budowę, a inwestorzy nie 
dokonali zawiadomienia o zakończeniu robót i nie wystąpili o wydanie pozwolenia na 
użytkowanie.   

                                                 
7 Dz. U. Nr 132, poz. 1231 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

 11

Z informacji Powiatowego Inspektora wynikało, że w wyniku przeprowadzonych kontroli 
nie stwierdzono naruszenia przepisów Prawa budowlanego w odniesieniu do obiektów 
kategorii  XXVI. Natomiast spośród sześciu pozostałych przypadków stwierdzono  
w dwóch z nich przystąpienie do użytkowania budynków bez wymaganego pozwolenia 
na użytkowanie, w jednym przypadku istotne odstąpienie od warunków pozwolenia na 
budowę, jak również wybudowanie budynku bez pozwolenia na budowę. W odniesieniu 
do stwierdzonych naruszeń Prawa budowlanego PINB prowadzi postępowanie 
administracyjne.   

                                                                                                         (dowód: akta kontroli str.122-126 i 155) 

 

13. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie 
obowiązkowej kontroli 

Ustalono, że we wszystkich 230 przeprowadzonych w badanym okresie kontrolach 
obowiązkowych nie stwierdzono nieprawidłowości, o których mowa w art. 59a ust. 2 
Prawa budowlanego. Z tych też względów nie wystąpiły sytuacje do nałożenia przez 
Inspektorat kar, o których mowa w art. 59f Prawa budowlanego.   

            (dowód: akta kontroli str.127)  

14. Katastrofy budowlane 

W latach 2009-2012 (I półrocze), na obszarze działania Inspektoratu nie wystąpiły 
katastrofy budowlane.  

            (dowód: akta kontroli str.128) 

 

15. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 

Inspektorat posiadał bazę danych o wszystkich obiektach budowlanych podlegających 
kontrolom okresowym raz lub dwa razy w roku (38 obiektów wielkopowierzchniowych). 
Prowadził też rejestry wszystkich wydanych pozwoleń na budowę, zgłoszeń 
rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych, a także decyzji  
i postanowień wydanych przez Powiatowego Inspektora, w tym: pozwoleń na 
użytkowanie, nakazów rozbiórki, decyzji o zatwierdzeniu projektu, postanowień  
o wstrzymaniu robót i obowiązku przedłożenia dokumentów.   

Nie generowano natomiast informacji ze zdjęć lotniczych do wykrywania samowoli 
budowlanych, gdyż brak było przyjętego systemu takiego działania. W badanym okresie 
wykryto łącznie 48 samowoli budowlanych, w tym: 23 z własnej inicjatywy oraz  
25 w wyniku skarg i anonimów. 

(dowód: akta kontroli str.129 i 94-96) 

  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność PINB w badanym obszarze. Ustalono bowiem, że Inspektorat realizował  
kontrole obiektów i robót budowlanych, egzekwował od inwestorów rozpoczynających 
roboty budowlane złożenie wymaganych dokumentów, terminowo wykonywał kontrole 
obowiązkowe i wydawał decyzje o pozwoleniu na użytkowanie oraz prowadził rejestry 
wymagane przepisami prawa, umożliwiające zbieranie informacji i danych z obszaru 
funkcjonowania Prawa budowlanego.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

– niezgodnego z wymogami dokonywania sprostowania błędów w „Ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych”,    
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– braku w protokołach adnotacji, dotyczącej sprawdzenia dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego 
stosowania w budownictwie wbudowanych wyrobów budowlanych szczególnie 
istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego.    

 

Postępowania administracyjne, nakładanie kar i ustalania 
opłat legalizacyjnych 

16. Terminowość prowadzenia postępowań 
administracyjnych 

W badanym okresie PINB w postępowaniu administracyjnym rozpatrzył ogółem 696 
spraw (co stanowiło 26,7% ogółu spraw), które dotyczyły:   

– 441 wydanych decyzji (120 w 2009 r., 127 w 2010 r., 144 w 2011 r. i 50 w I półroczu 
2012 r.) oraz 40 odwołań od decyzji (odpowiednio 9, 14, 13 i 4), 

– 190 postanowień (51 w 2009 r., 55 w 2010 r., 71 w 2011 r. i 13 w I półroczu 2012 r.) 
oraz 14 zażaleń na postanowienia (4, 6, 3 oraz i 1), 

– 11 skarg (4 w 2009 r., 1 w 2010 r., 5 w 2011 r. i 1 w I półroczu  2012 r.). 

Stwierdzono, że termin załatwiania spraw nie później niż w ciągu jednego miesiąca,  
a spraw szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania był dotrzymany w 672 sprawach (96,6% ich ogółu).  
W przypadku pozostałych 24 spraw, które załatwiono w terminie powyżej dwóch 
miesięcy do 12 m-cy (8 decyzji i 16 postanowień) każdorazowo informowano strony  
o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy.     

Odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia Powiatowego Inspektora 
przekazywano w trybie art. 133 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego8 do WINB, w terminie do 7 dni. 

Spośród 65 rozpatrywanych w badanym okresie odwołań, zażaleń i skarg zasadnych 
było 38 (58,5% spraw), w tym: 25 odwołań od decyzji, 7 zażaleń na postanowienia oraz 
6 skarg.    

Przyczynami załatwiania spraw powyżej dwóch miesięcy były zwłaszcza: brak odbioru 
zawiadomień o kontroli lub wizji lokalnej, niestawianie się inwestora lub właściciela 
obiektu na miejsce wyznaczonych czynności kontrolnych, nałożenie obowiązku 
dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji niezbędnej do legalizacji oraz 
wystąpienia przez inwestora do wojewody o umorzenie lub rozłożenie na raty  
naliczonej opłaty legalizacyjnej.         

                     (dowód: akta kontroli str.130-135) 

Uwzględniając średnią liczbę pracowników nadzoru budowlanego, zatrudnionych  
w Inspektoracie, jeden pracownik załatwił w ciągu roku średnio ok. 651 spraw, w tym 
m.in. 110 decyzji, 10 odwołań, 48 postanowień, 4 zażalenia i 3 skargi.   

              (dowód: akta kontroli str.71) 

17. Rozbiórki obiektów budowlanych 

W kontrolowanym okresie PINB wydał ogółem 52 decyzje o rozbiórce obiektów 
budowlanych, z których do dnia zakończenia kontroli (25.09.2012 r.) wykonano 18,  

                                                 
8 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.  
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tj. 34,6%. Przyczynami niewykonania pozostałych 34 decyzji o rozbiórce obiektu były: 
odwołania od decyzji do organu II instancji,  skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, wszczęta procedura postępowania egzekucyjnego (upomnienie, 
tytuł wykonawczy) oraz brak środków na wykonanie rozbiórki w trybie wykonania 
zastępczego.  

Inspektorat ustalił w 9 postanowieniach wartość opłat legalizacyjnych na kwotę  
200 tys. zł. Do czasu zakończenia kontroli wniesiono opłaty w czterech przypadkach na 
kwotę 85 tys. zł (42,5% kwoty opłat ustalonych). Nie uiszczanie opłat legalizacyjnych 
wynikało m.in. z: przystąpienia lub wykonania rozbiórki przez zobowiązanego po 
otrzymaniu postanowienia o naliczeniu opłaty legalizacyjnej, ze złożonego zażalenia na 
postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej do organu II instancji oraz skarg do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

     (dowód: akta kontroli str.136-137) 

18. Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych 

W kontrolowanym okresie PINB stwierdził cztery przypadki użytkowania obiektów 
budowlanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wymierzono  
z tego tytułu 5 kar na łączną kwotę 45 tys. zł, z czego wyegzekwowano 40 tys. zł 
(88,9%). Nie wyegzekwowano 5 tys. zł z uwagi na uchylenie w całości postanowienia 
Powiatowego Inspektora przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
i umorzenie postępowania w całości.  

            (dowód: akta kontroli str.138) 

19. Kontrola wewnętrzna  

Zasady kontroli wewnętrznej zostały określone w Regulaminie organizacyjnym 
Inspektoratu. Powiatowy Inspektor wykonywał ją poprzez: bieżące dokonywanie 
rozliczeń realizacji zadań planowych na okresowych naradach z pracownikami oraz  
w czasie indywidualnych rozmów z pracownikami, przeprowadzanie raz w roku 
przeglądu i kontroli stanowisk pracy, codzienną kontrolę dyscypliny pracy w zakresie 
rozpoczynania i kończenia pracy oraz wykorzystania dnia pracy, rozliczanie efektów 
wyjść i wyjazdów służbowych pracowników. 
                     (dowód: akta kontroli str.139 i 9-10) 
 
W 2010 r. WINB przeprowadził w Inspektoracie kontrolę problemową, dotyczącą 
sprawdzania obiektów wielkopowierzchniowych. Negatywnie oceniono realizację 
ustawowego obowiązku, o którym mowa w art. 84 ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego, 
gdyż Inspektorat:  
– nie prowadził ewidencji otrzymanych zawiadomień o kontrolach (o których mowa w 

art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego),  
– nie prowadził postępowania wyjaśniającego w stosunku do jednej osoby,  

w celu ustalenia czy istnieją podstawy ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji 
karnych w trybie art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego,  

– nie podjął ustalenia czy istnieją podstawy ewentualnego zainicjowania 
postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej za niedbałe spełnianie 
obowiązków przez osoby, które przesłały zawiadomienia do organu nadzoru 
budowlanego, powołując się na art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.  

W trakcie kontroli NIK ustalono, że Inspektorat zrealizował wszystkie zalecenia 
pokontrolne WINB. 

                         (dowód: akta kontroli str.140-154) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
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IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1) Potwierdzanie w protokołach z kontroli obowiązkowych faktu sprawdzenia 
dokumentacji wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa 
konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego.   

2) Dokonywanie sprostowań i poprawek w ewidencji rozpoczynanych  
i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, zgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.  

3) Uzupełnienie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu o opis zakresu zadań na 
poszczególnych stanowiskach.     

4) Określanie liczby planowych kontroli dla poszczególnych zadań ujętych w rocznych 
programach działania Inspektoratu.   

5) Poinformowanie o wynikach kontroli realizowanych na zlecenie NIK. 

 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli   
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 wniosków pokontrolnych oraz 
o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Olsztyn,  dnia 16 października 2012 r.             

Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli   

Kontroler   
Janusz Dobek  

główny specjalista kontroli państwowej 
Antoni Stupiński  

  

........................................................ ........................................................ 
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