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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 Poznaniu 

Kontroler Paweł Siuda, specjalista k.p.,  

upoważnienie do kontroli nr 82305 z dnia 18 lipca 2012 r.;  

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, Al. Niepodległości 
16/18 Poznań (kod pocztowy 61-713). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Witczak – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
od dnia 16 czerwca 2003 r. 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowosci1 działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Poznaniu w zbadanym zakresie w latach 2009-2012 (I półrocze). 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu (dalej WINB lub 
Inspektorat) realizował zadania i obowiązki w zakresie nadzoru budowlanego, 
określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane2. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: niepełnego dostosowania regulaminu 
organizacyjnego do zadań organu, niesporządzania rocznych planów pracy, 
nieprzestrzegania terminów prowadzenia postępowań administracyjnych oraz 
załatwiania skarg, nieprawidłowości w przeprowadzaniu kontroli obowiązkowych oraz 
nieegzekwowania od inwestorów wykonywania obowiązków związanych z budową 
i oddawaniem do użytku obiektów budowlanych. Przy dokonywaniu powyższej oceny 
uwzględniono również ograniczenia wynikające z niedoboru środków finansowych 
oraz braku odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu 

1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) 
Inspektoratu do realizacji zadań 

1.1. Struktura organizacyjna 

W WINB od dnia 1 września 2011 r. obowiązywał regulamin organizacyjny 
wprowadzony zarządzeniem nr 14/2011 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

                                                 
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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Nadzoru Budowlanego (WWINB) z dnia 1 sierpnia 2011 r., zatwierdzony przez 
Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 3 sierpnia 2011 r. (poprzednio obowiązywały: od 
dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. regulamin wprowadzony 
zarządzeniem nr 6/2010 WWINB z dnia 24 maja 2010 r., zatwierdzony przez 
Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 26 maja 2010 r.; w okresie od dnia 1 stycznia 
2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 1/08 
WWINB z dnia 2 stycznia 2008 r., zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego 
w dniu 7 stycznia 2008 r.).  

Struktura organizacyjna WINB była dostosowana do realizacji zadań 
i obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego i podlegała stałej ocenie 
przez WWINB. W latach 2009-2012 główną zmianą struktury organizacyjnej było 
powołanie zastępcy WWINB oraz zmiana w zakresie podległości zespołu ds. 
obronności i bezpieczeństwa na terenach zamkniętych (BOB).  

WINB informował Wojewodę Wielkopolskiego oraz Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (GINB) o przeszkodach uniemożliwiających pełne wykonanie 
ustawowych zadań WINB.  

[Dowód: akta kontroli str. 5-52] 

Obowiązujący od dnia 1 września 2011 r. w WINB regulamin organizacyjny nie 
w pełni dostowany był do zakresu zadań realizowanych przez WINB wynikających 
z Prawa budowlanego oraz z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych3. W szczególności nie wskazywał komórki organizacyjnej ani stanowiska 
pracy do zadań którego należy: sprawdzenie wykonywania obowiązków wynikających 
z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego, 
prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 
3 Prawa budowlanego, prowadzenie ewidencji zawiadomień o katastrofach 
budowlanych, kierowanie do prokuratury rejonowej zawiadomień o występkach 
i wykroczeniach z Prawa budowlanego oraz przekazywanie i wymiana informacji 
o wynikach kontroli z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami 
kontroli państwowej. Do dnia 1 września 2011 r. regulamin nie wskazywał komórki 
organizacyjnej ani stanowiska pracy odpowiedzialnego za: przekazywanie GINB 
informacji o przeprowadzonych przez WINB kontrolach wyrobów budowlanych4 oraz 
sporządzanie wojewódzkiego rocznego planu kontroli w zakresie wyrobów 
budowlanych i sprawozdania z wykonania tego planu (uwzględniającego kontrole 
doraźne) oraz przekazanie tych dokumentów do GINB.  

WWINB w wyjaśnieniach odnośnie ww. braków w regulaminie organizacyjnym 
podał, że zapisywano w nim przede wszystkim główne zadania poszczególnych 
komórek organizacyjnych, nie powielając przepisów Prawa budowlanego. WWINB 
odnośnie powodu opóźnień w prowadzeniu zmian obowiązujących od dnia 30 grudnia 
2010 r. podał, że regulamin organizacyjny WINB jest opracowywany we współpracy 
z Biurem Organizacyjno Administracyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
co powoduje że prace nad każdą zmianą trwały ponad miesiąc lub dłużej. Taki stan 
powodował, że konieczne zmiany, zazwyczaj kumulowano i wprowadzano je jeden raz 
w każdym roku, co spowodowało ww. opóźnienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 5-52, 324, 325] 

                                                 
3Dz U Nr 92 poz. 881 ze zm. 
4 Obowiązek wprowadzony od dnia 30 grudnia 2010 r. (art. 13. ust. 1 pkt 5 ustawy o wyrobach budowlanych), w brzmieniu 
ustalonym art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności  (Dz U nr 114 poz. 760).  
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1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 

Planowany poziom zatrudnienia w WINB na lata 2009 - 2012 wynosił 38 etatów. 
Jak podał WWINB, ze względu na to, że etaty te nie są podzielone pomiędzy 
poszczególne komórki organizacyjne, nie można podać docelowego poziomu 
zatrudnienia w komórkach merytorycznych. 

W kontrolowanym okresie nastąpił spadek liczby pracowników zatrudnionych 
w WINB. Liczba pracowników zatrudnionych w 2009 r. wynosiła średnio 32,45 
pełnozatrudnionych, a w I półroczu 2012 r. średnio 31,5 pełnozatrudnionych (spadek 
o 0,95 etatu, o 3%). 

Średnio w badanym okresie liczba pracowników merytorycznych zajmujących się 
zadaniami określonymi w art. 83 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego wynosiła 
26,1 pełnozatrudnionych, z czego liczba pracowników przeprowadzających kontrole 
budów i obiektów budowlanych wynosiła średnio 9,7 pełnozatrudnionych. Liczba 
pracowników zajmujących się kontrolą budów i obiektów budowlanych wynosiła na 
dzień 1 stycznia 2009 r. - 9,5 pełnozatrudnionych, a w I półroczu 2012 r. średnio - 
10,5 pełnozatrudnionych (wzrost o 1 etat, o 11 %). W okresie objętym kontrolą 
w WINB, zatrudniającym na dzień 30 czerwca 2012 r. pracowników merytorycznych 
na 26,25 etatach, występowały częste ich rotacje, bowiem na 20 dokonanych naborów 
pracowników w tym okresie, aż 17 dotyczyło naborów na stanowiska urzędnicze 
w komórkach merytorycznych. W Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego (WOA) 
zatrudniono 8 osób, w Wydziale Inspekcji i Kontroli (WIK)-7, a w Wydziale Wyrobów 
Budowlanych (WWB)-2 pracowników.  

[Dowód: akta kontroli str. 50-52, 55-57] 

WWINB, wyjaśniając powody częstych zmian kadrowych w tych komórkach 
podał, że w WOA prowadzona jest duża liczba spraw przypadających na 
1 pracownika. Presja czasu oraz skomplikowana tematyka z jaką spotykają się 
pracownicy tego wydziału sprawia, że przy stosunkowo dużym obciążeniu pracą, 
osiągane wynagrodzenie nie jest zadawalające. Taka sama sytuacja dotyczy 
pracowników WIK, którzy muszą posiadać, poza uprawnieniami budowlanymi dużą 
wiedzę ogólną z zakresu budownictwa, znajomość Prawa budowlanego, ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego5 (KPA) a także innych 
ustaw. Pracownicy posiadający doświadczenie w pracy w nadzorze budowlanym są 
chętnie zatrudniani w firmach prywatnych, za dużo wyższe wynagrodzenie. Zmiany 
kadrowe pracowników wynikają z wysokości uposażenia i wpływają w sposób 
znaczący na pracę WINB. Nowo zatrudniony pracownik potrzebuje czasu by poznać 
specyfikę działania nadzoru budowlanego, przepisy, wytyczne GINB i ogólne zasady 
prowadzenia postępowań administracyjnych.  

Na koniec czerwca 2012 r. zaplanowana liczba pracowników zatrudnionych 
w Inspektoracie (38 etatów) nie została osiągnieta. Obsada etatów została zrealizowana 
w 82,9% (31,5 osób), podczas gdy wykorzystanie środków finansowych na płace 
wyniosło 100%. Osiągnięcie poziomu zatrudnienia wg zaplanowanej liczby etatów nie 
było możliwe ze względu na brak wystarczających środków finansowych na zwiekszenie 
zatrudnienia. Jak podał WWINB „brakujące etaty” do pełnego wykonania ustawowych 
obowiązków, powodują czasem przewlekłość postępowań administacyjnych oraz 
ograniczoną ilość wykonywanych czynności kontrolnych. Jako kolejny zagadnienie 
ograniczające pełne wykonanie ustawowych obowiązków wskazał problemy lokalowe, 
związane z brakiem wystarczającej ilości miejsc do rozlokowania pracowników.  

[Dowód: akta kontroli str. 58-60] 

                                                 
5 Dz U z 2000 r. poz. 98 poz. 1071 ze zm. 
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Pracownicy merytoryczni zatrudnieni w Inspektoracie w latach 2009 – 2012 (do 
30 czerwca) posiadali odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz wymagane 
kwalifikacje określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 
2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji 
zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania 
wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń 
przysługujących członkom korpusu służby cywilnej6. Siedemnastu pracowników 
merytorycznych przyjętych do pracy w WINB w latach 2009 -2012 (do 30 czerwca), 
oprócz spełniania kryteriów ww. rozporządzenia, odpowiadało warunkom określonym 
w ogłoszeniach o naborze na wolne stanowiska. Kontrola NIK ustaliła także, że 
wszyscy pracownicy pracujący w Inspektoracie w latach 2009 – 2012 (do 30 czerwca) 
posiadali odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie adekwatne do zajmowanych 
stanowisk. Dwóch pracowników WINB wystąpiło do WWINB z prośbą o wyrażenie 
zgody na podjęcie przez nich dodatkowego zatrudnienia. WWINB wyraził zgodę na 
podjęcie przez nich zatrudnienia w charakterze: nauczyciela akademickiego na uczelni 
wyższej oraz pracownika na stanowisku ds. kadr w Powiatowym Inspekotracie 
Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego.  

[Dowód: akta kontroli str. 53, 54, 61-110, 326] 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego 
według stanu na koniec I półrocza 2012 r. wynosiło w WINB 4.650 zł 
i w porównaniu do 2009 r. było wyższe o 103 zł tj. o 2,3%. Natomiast przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego pracownika 
wykonującego czynności kontrolne w 2012 r. (I półrocze) wynosiło 4.910 zł 
i w porównaniu do 2009 r. było wyższe o 219 zł tj. o 4,6% i stanowiło 143,4% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie wielkopolskim 
w pierwszym kwartale 2012 r.7  

[Dowód: akta kontroli str. 112] 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W latach 2009 – 2012 w WINB nie sporządzano udokumentowanych opracowań 
w sprawie szacunków dotyczących poziomu zatrudnienia adekwatnego do zakresu 
zadań tego organu. Poziom zatrudnienia szacowano wg bieżących potrzeb i wielkości 
obciążenia komórek organizacyjnych.  

NIK zauważa, że WINB nie posiadał pełnej i stablinej obsady etatowej. 

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

Plany finansowe WINB na lata 2009-2012 były opracowywane w oparciu o 
realizację budżetów z lat ubiegłych. Ustalono ponadto, że środki na działalność WINB 
pochodziły wyłącznie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. 

Plan finansowy na 2009 r., ustalony w kwocie 2629 tys. zł, po 23 zmianach 
dokonanych w ciagu roku wyniósł 2621 tys. zł (spadek o 0,3%) i został wykonany 
w wysokości 2621 tys. zł, co stanowiło 100% wykonania planu po zmianach. 

Plan finansowy na 2010 r., ustalony w kwocie 2580 tys. zł, po 23 zmianach 
dokonanych w ciagu roku wyniósł 4387 tys. zł (1756 tys. zł tytułem zobowiązania 

                                                 
6 Dz U Nr 211 poz. 1630 ze zm. /do 31 grudnia 2009 r. obowiązywało w tym zakresie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz U Nr 12 poz. 79) regulujące identycznie wymogi wobec pracowników WINB/  
7 Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w 
pierwszym kwartale 2012 r. (M P z 2012 r. poz. 397) 
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dotyczącego wyroku Sądu Okręgowego), w tym na wydatki WINB wynoszące 
2622 tys. zł (wzrost o 1,6%), został wykonany w wysokości 2622 tys. zł, co stanowiło 
100% wykonania planu po zmianach.  

W porównaniu do 2009 r. zrealizowane wydatki w 2010 r. były wyższe o 1 tys. zł, 
tj. o 0,04%. 

Plan finansowy na 2011 r., ustalony w kwocie 2640 tys. zł, po 24 zmianach 
dokonanych w ciagu roku wyniósł 2593 tys. zł (spadek o 1,8%), został wykonany 
w wysokości 2593 tys. zł, co stanowiło 100% wykonania planu po zmianach. 

W porównaniu do 2010 r, zrealizowane wydatki w 2011 r. były niższe o 29 tys. zł, 
tj. o 1,1%. 

Plan finansowy na 2012 r. ustalony w kwocie 2600 tys. zł, po 5 zmianach wyniósł 
2565 tys. zł i został wykonany do 30 czerwca 2012 r. w wysokości 1412 tys. zł, co 
stanowiło 55% wykonania planu rocznego po zmianach. 

Jak podał WWINB, zmiany w planach finansowych wynikały z propozycji 
przedkładanych przez WINB, Wojewodzie Wielkopolskiemu dotyczących zmniejszenia 
budżetu WINB i zwiększenia budżetów powiatowych inspektoratów nadzoru 
budowlanego (PINB) dla województwa wielkopolskiego na bieżace wykonywanie 
zadań, w tym na ekspertyzy stanów technicznych budynków. Z rezerw budżetu 
Wojewody Wielkopolskiego zasilany był budżet WINB jak i PINB.  

Zmiany planu finansowego nie dotyczyły badania dodatkowych spraw 
wynikających z sygnałów o nieprawidłowościach. W 2010 r. WINB otrzymał środki 
z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (rozdział 71078 - usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych) w wysokości 4 tys. zł, które wydatkowane były na zakup paliwa do 
samochodów służbowych oraz koszty delegacji pracowników wynikające ze 
wzmozonych prac kontrolnych terenów zalewowych. 

Wysokość środków finansowych przewidzianych w planie finansowym na lata 
2009 - 2012 (I półrocze) nie zapewniała pełnej i prawidłowej realizacji zadań 
w kontrolowanym zakresie. Spowodowane to było brakiem środków umożliwiających 
zwiększenie zatrudnienia w wydziałach merytorycznych. 

W związku z ograniczeniami finansowymi już na etapie planowania kontroli 
uwzględniane były możliwości finansowe związane z ich realizacją.  

Ustalono, że Inspektorat wyposażony był w 8 samochodów (w tym 3 w użyczeniu 
w PINB), 12 dalmierzy (w tym 10 w użyczeniu w PINB), 7 detekorów gazu (w tym 
6 w użyczeniu w PINB), 23 komputery stacjonarne, 19 laptopów, 16 drukarek oraz 
3 urządzenia wielofunkcyjne.  

W złożonym wyjaśnienieniu WWINB podał m.in., że w celu wykonywania kontroli 
obiektów budowlanych znajdujących się na terenach trudnodostępnych niezbędny jest 
samochód terenowy. Wskazał ponadto, że komputery, drukarki i dalmierze są 
w znacznym stopniu wyeksploatowane.  

[Dowód: akta kontroli str. 113-123] 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NIK zwraca uwagę, że wielkość wydatków w latach objętych kontrolą 
kształtowała się na podobnym poziomie i nie zapewniała możliwości zwiększenia 
zatrudnienia koniecznego do pełnej realizacji zadań WINB.  

Ustalone 
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3. Szkolenia pracowników 

W Inspektoracie nie opracowywano planów szkoleń. W latach 2009 – 2012 
planowanie w tym zakresie odbywało się w oparciu o bieżące potrzeby szkoleniowe 
pracowników WINB (wynikające z nowelizacji Prawa budowlanego oraz 
z konieczności szkolenia nowozatrudnionych pracowników). Pracownicy realizujący 
zadania merytoryczne uczestniczyli w latach 2009 - 2012 (do 30 czerwca) łącznie 
w 43 szkoleniach (odpowiednio w 10, 14, 11 i 8) obejmujących tematykę Prawa 
budowlanego oraz orzecznictwa admnistracyjnego. W szkoleniach tych 
ww. pracownicy uczestniczyli 93 razy (w 2009 r. - 31, w 2010 r. - 27, w 2011 r. - 22, 
w 2012 r. - 13 razy). Ponadto w latach 2009 -2012 pracownicy merytoryczni brali udział 
w corocznych konferencjach szkoleniowych służb nadzoru budowlanego województwa 
wielkopolskiego, w których udział brali również pracownicy PINB województwa 
wielkopolskiego8 (w 2009 r. z 26 PINB, w 2010 r. z 30 PINB, w 2011 r. z 32 PINB, 
w 2012 r. z 28 PINB).    

WWINB podał, że zaproszenia do udziału w konferencjach kierwoane były 
zawsze do 35 PINB. Z przyczyn niezależnych od WINB niektóre PINB nie mogły 
zapewnić uczestnictwa swoich pracowników w tych konferencjach. 

[Dowód: akta kontroli; str.131-150] 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo, stwierdzonych 
nieprawidłowości9 działalność WINB opisaną w punktach 1-3 wystąpienia. 

 

Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 
(kontroli) 

4. Przygotowanie planów pracy (kontroli) 

W regulaminach organizacyjnych Inspektoratu obowiązujących w latach 2009 
- 2012 zapisano w części dotyczącej zakresu działania kierownictwa WINB, że 
WWINB odpowiada m.in. za planowanie pracy Inspektoratu.  

W latach 2009-2012 (I połowa) w WINB planowano działania w zakresie kontroli. 
Plany kontroli w tym okresie przewidywały przeprowadzenie 475 kontroli, w tym 
57 kontroli budów, 105 kontroli utrzymania obiektów budowlanych, 17 kontroli PINB 
i organów administracji architektoniczno budowlanej oraz 296 kontroli wyrobów 
budowlanych.  

Informacje w zakresie planowanych oraz wykonanych zadań kontrolnych 
w zakresie wyrobów budowlanych WINB  przekazywał do GINB. Obowiązki te WINB 
realizował terminowo. 

W WINB w latach 2009-2012 nie opracowywano planów pracy obejmujących 
wszystkie zadania nałożone na ten organ przepisami Prawa budowlanego i tym 
samym nie przyjęto odpowiadającym im mierników i wskaźników, za pomocą których 
można sprawdzić było stopień ich realizacji. 

                                                 
8 W województwie wielkopolskim funkcjonuje 35 PINB 
9 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
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WWINB w złożonym wyjaśnieniu podał, że opracowywane były roczne plany 
kontroli wydziałów WIK, WWB i BOB. Stwierdził, że pozostałe wydziały nie prowadzą 
czynności kontrolnych, lecz działają na podstawie wpływających wniosków, odwołań, 
skarg itp. W przypadku, gdy ilość zrealizowanych spraw wynika z liczby spraw 
wpływających do organu nie ma możliwości stworzenia planu pracy i egzekwowania 
jego wykonania, kontrolowana jest natomiast terminowość i zasadność 
podejmowanych rozstrzygnięć. 

Jak podał WWINB podstawowym miernikiem odnośnie planów kontroli była ilość 
kontroli jaką ma przeprowadzić dany wydział. Podstawowym kryterium 
umożliwiającym sprawdzenie wykonania planów była liczba przeprowadzonych 
kontroli w odniesieniu do kontroli zaplanowanych. WWINB oraz jego zastępca na 
bieżąco analizowali przebieg kontroli. WINB nie prowadził dokumentacji pozwalającej 
szacować udział wykonania zadań kontrolnych w terenie, w stosunku do czasu 
pozostałego poświęconego na inne zadania niekontrolne. Zdaniem WWINB specyfika 
pracy inspektorów WINB sprawia, że nie ma możliwości dokładnego oszacowania 
czasu, jaki inspektor poświęcił danej kontroli – do każdej kontroli pracownik musi się 
przygotować pod względem merytorycznym, a po jej zakończeniu podjąć stosowne 
działania adekwatne do sytuacji zastanej w terenie podczas kontroli. 

 [Dowód: akta kontroli; str. 5-49, 147-157, 200] 

5. Realizacja planów pracy (kontroli) 

Odnośnie realizacji planów kontroli ustalono, że w latach 2009-2012 
(I półrocze) WINB przeprowadził 947 kontroli (o 99,4 % więcej od ogółem 
zaplanowanych), w tym 105 kontroli budów10 (o 84 % więcej niż planowano), 
175 kontroli utrzymania obiektów budowlanych (o 66 % więcej niż planowano), 
19 kontroli PINB i organów administracji architektoniczno budowlanej (AA-B) 
(o 12 % więcej niż planowano), 306 kontroli wyrobów budowlanych (o 3 % więcej 
kontroli niż planowano) oraz 342 kontrole obowiązkowe (36% ogółem 
zrealizowanych kontroli). W kontrolowanym okresie 458 kontroli podjęto w wyniku 
zgłoszeń urzędów i innych organów, (w tym 342 dotyczących kontroli 
obowiązkowych), a 14 podjęto w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich. 

Uwzględniając liczbę pracowników w WINB zajmujących się kontrolą (tj. 10,6 
etatów), jeden pracownik WINB wykonujący czynności kontrolne przeprowadził 
w ciągu roku średnio 2,8 kontroli budów, 4,7 kontroli utrzymania obiektów 
budowlanych oraz 9,2 kontroli obowiązkowych. Uwzględniając liczbę pracowników 
w WINB zajmujących się kontrolą PINB i AA-B (tj. 1,5 etatu), jeden pracownik 
przeprowadził 3,6 kontroli. Uwzględniając liczbę pracowników w WINB 
zajmujących się kontrolą wyrobów budowlanych (tj. 4,25 etatu), jeden pracownik 
przeprowadził w roku średnio 20,7 kontroli.  

Ustalono, że w kontrolowanym okresie, w poszczególnych latach liczba 
czynności administracyjno-biurowych oraz działalności orzeczniczej w Inspektoracie 
była na zbliżonym poziomie. Jedynie w 2011 r. i I półroczu 2012 r. nastąpił wzrost 
o ponad 100% liczby wpływających do WINB skarg, spowodowany zmianą sposobu 
ewidencjowania skarg oraz zwiększoną liczbą skarg składanych przez obywateli 
i podmioty, w tym licznym ponawianiem skarg, wnoszeniem skarg przez podmioty nie 
będące stronami postepowania na działania i rozstrzygnięcia, które podjął organ 
I instancji. 

 [Dowód: akta kontroli; str. 151-157 ] 

                                                 
10 tj. 8,3%  obiektów budowlanych  odnotowanych przez WINB w ewidencjach rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych.   
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W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo, stwierdzonych 
nieprawidłowości działalność WINB opisaną w punktach 4 i 5 wystąpienia. 

 

Kontrole działalności terenowych organów administracji 
architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego  

6.1. Kontrole działalności terenowych organów 
administracji architektoniczno - budowlanej  

WINB przeprowadził kontrole problemowe w 611 organach administracji 
architektoniczno-budowlanej (dalej AA-B) (po 2 w 2009 r. i 2011 r. oraz po 
1 w 2010 r. i 2012 r.), z czego 4 były planowane, a 2 doraźne. Na 
przeprowadzenie ww. 6 kontroli przeznaczono łącznie 30 dni (na kontrole 
jednostkowe przeznaczono od 3 do 10 dni). Zakresy wszystkich kontroli 
obejmowały m.in.: prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z prawem 
budowlanym i KPA, realizację obowiązku współpracy z organami administracji 
publicznej i z organami nadzoru budowlanego oraz terminowość wydawania 
decyzji pozwolenia na budowę. Z 5 kontrolwanych AA-B 1 otrzymał ocenę 
negatywną, 3 - oceny pozytywne z nieprawidłowościami i 1 - ocenę pozytywną 
z uchybieniami. W zakresie terminowości wydawania decyzji pozwolenia na 
budowę w żadnej jednostce kontrolowanej nie stwierdzono nieprawidłowości. 
W 1 stwierdzono uchybienie w zakresie realizacji obowiązku współpracy 
z organami nadzoru budowlanego, a we wszystkich 5 - nieprawidłowość w 
zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych zgodnie z prawem 
budowlanym oraz KPA. 

[Dowód: akta kontroli; str.158-159] 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

6.2. Kontrole działalności terenowych organów nadzoru 
budowlanego 

W latach 2009-2012 (I półrocze) WINB przeprowadził kontrolę 
w 13 (spośrod 35) PINB12 (w 37,1%) działających w województwie wielkopolskim 
(po 4 w 2010 r. i 2011 r., 3 - w 2009 r. i 2 - w 2012 r.), z czego 10 było 
planowanych, a 3 doraźne. Dwie były kontrolami kompleksowymi,           
natomiast - 11 problemowymi.  

Zakresy 12 zakończonych kontroli obejmowały m.in.:                                      
w 11 przypadkach - podstawy prawne działania PINB, prowadzenie wykazu 
obiektów budowlanych wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowalnego, 
upoważnienia do załatwiana spraw lub dokonywania czynności w imieniu organu, 
prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach, o której mowa 
w art. 84 ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego, liczbę pracowników posiadających 
upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, 

                                                 
11 Z 5 kontroli sporządzono sprawozdania zawierające wyniki kontroli, natomiast z 1 - rozpoczętej w dniu 14 maja 2012 r. na dzień 
3 września 2012 r. sprawozdanie oraz wyniki kontroli nie zostały przedstawione. 
12 Z 12 kontroli sporządzono sprawozdania zawierające wyniki kontroli, natomiast z 1- rozpoczętej w dniu 19 czerwca 2012 r. na 
dzień 3 września 2012 r. sprawozdanie oraz wyniki kontroli nie zostały przedstawione. 
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w 8 przypadkach - prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z prawem 
budowlanym i KPA, w 7 przypadkach poprawność prowadzenia czynności 
kontrolnych, w 6 - liczbę kontroli planowych podczas realizacji inwestycji i w trakcie 
użytkowania obiektów budowlanych oraz realizacji zadań priorytetowych GINB, 
w 4 – terminowości wydawania decyzji pozwolenia na użytkowanie i postępowań 
administracyjnych zgodnie z prawem budowlanym oraz KPA, w 3 - realizację 
ustawowych zadań PINB w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. 

W wyniku 12 kontroli zakończonych, 9 PINB otrzymało ocenę pozytywną 
z nieprawidłowościami, a 3 - ocenę negatywną.  

W trakcie kontroli PINB każdorazowo (w 100% przypadków) stwierdzono 
m.in. nieprawidłowości w zakresach dotyczących: realizacji zadań priorytetowych 
GINB (w 4), oraz realizacji ustawowych zadań przez PINB w stosunku do osób 
wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (w 3). Następne 
w kolejności zakresy kontroli, w których ustalano nieprawidłowości obejmowały: 
prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa 
w art. 84 ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego, poprawność prowadzenia czynności 
kontrolnych, posiadanie upoważnienia do załatwiana spraw lub dokonywania 
czynności w imieniu organu, prowadzenie wykazu obiektów budowlanych 
wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowalnego, prowadzenie 
postepowań administracyjnych, terminowość wydawania decyzji pozwolenia na 
użytkowanie oraz ustalenia liczby pracowników posiadających upoważnienia do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.  

[Dowód: akta kontroli; str.160-162] 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

6.3. Nadzór nad działalnością terenowych organów 
nadzoru budowlanego i organami administracji 
architektoniczno – budowlanej. Analizy dotyczące 
prawidłowości działania tych organów 

W WINB latach 2009 – 2012 (do 30 czerwca) nie wykorzystywano ustaleń 
z jednostkowych kontroli PINB i A A-B  do dokonywania odrębnych analiz działania 
ww. organów, zawierających oceny oraz wskazujących główne nieprawidłowości. 
Jak podał WWINB powodem ich niewykonywania było to, że analiza taka nie 
stanowiłaby odzwierciedlenia rzeczywistości. Wskazał, że analizy działania tych 
organów zawarto w każdym materiale pokontrolnym i były bardzo zróżnicowane w 
zależności od kontrolowanej jednostki.  

[Dowód: akta kontroli; str. 191-191] 

Zgodnie z art. 59d ust. 1 i 1a Prawa budowlanego, PINB po przeprowadzeniu 
obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie 
z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, sporządza 
protokół w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręcza się 
inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz 
przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje w PINB. Natomiast 
z art. 84 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego wynika, że do zadań organów nadzoru 
budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa 
budowlanego. Z analizy przekazywanych do WINB przez PINB w Gostyniu danych 
do sprawozdań GUNB-2, wynikało, że w okresie objętym kontrolą PINB 
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w Gostyniu wydawał decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (które winny być 
poprzedzone kontrolą obowiązkową), a w do czasu zakończenia kontroli NIK, do 
WINB nie wpłynął żaden protokół kontroli od tej jednostki. 

WWINB podał, że z art. 59 d ust. 1 Prawa budowlanego nie wynika termin, 
w jakim protokół ma zostać przekazany. Wskazał, na sprawozdania posiadane 
przez WINB (GUNB-1, GUNB-2), w których podawana jest liczba udzielonych 
pozwoleń na użytkowanie, a nie liczba przeprowadzonych kontroli obowiązkowych, 
dlatego nie można przyjmować, że każda kontrola przeprowadzana przez PINB 
kończy się wydaniem pozwolenia na użytkowanie. WWINB wskazał jednocześnie, 
że prowadził weryfikację wpływających protokołów kontroli obowiązkowych 
i dyscyplinował PINB na corocznych szkoleniach organizowanych przez WINB. 
Dalsze nie wywiązywanie się danego Powiatowego Inspektora z omawianych 
obowiązków stanowiło przesłankę do przeprowadzenia kontroli PINB. 
Zadeklarował, że PINB w Gostyniu w związku z nieprzekazywaniem protokołów 
kontroli obowiązkowej został wytypowany do kontroli w 2013 r. 

[Dowód: akta kontroli; str. 163, 201] 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach GUNB-2 dotyczących 
WINB i PINB województwa wielkopolskiego wynikało, że w  latach 2009 -2012 (do 
30 czerwca) wydanych zostało łącznie 1801 decyzji nakazujących rozbiórkę 
obiektów budowlanych, wszczęte zostały 344 postępowania egzekucyjne w celu 
realizacji ww. decyzji, wykonano 985 rozbiórek na podstawie decyzji. Z analizy 
powyższych danych wynikało, że w odniesieniu do 482 decyzji nakazujących 
rozbiórkę (26,8%) WINB nie posiadał informacji o sposobie realizacji obowiązków 
wynikających z tych decyzji.  

WWINB wskazał m.in., że znaczna część decyzji nakazujących rozbiórkę 
zostaje zaskarżona do sądu administracyjnego, a sąd albo WWINB wstrzymuje 
wykonanie decyzji. Ostateczne decyzje nakazujące rozbiórkę były również 
przedmiotem postępowań nadzwyczajnych (stwierdzenie nieważności decyzji, 
wznowienie postępowania). Zobowiązani przystępują do wykonania rozbiórki, 
a następnie przerywają roboty budowlane z różnych przyczyn np.: ze względów 
finansowych, zdrowotnych bądź warunków pogodowych wskazując nowy termin 
wznowienia robót rozbiórkowych. Zmiana stanu prawnego nieruchomości (np. 
śmierć strony, sprzedaż nieruchomości), oznacza konieczność ustalenia następcy 
prawnego zobowiązanego do wykonania obowiązku, uchylanie się zobowiązanych 
od wykonania nakazu np. zmiany adresu zamieszkania uniemożliwiają skuteczne 
doręczenie upomnienia. W indywidualnych przypadkach (np. na skutek skargi), 
w sytuacji powzięcia wiedzy o bezczynności w egzekwowaniu obowiązku 
wykonania rozbiórki, WWINB kierował do PINB pisma dyscyplinujące do podjęcia 
działań. 

 [Dowód: akta kontroli; str. 252-259, 310] 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo, stwierdzonych 
nieprawidłowości działalność WINB opisaną w punktach 6.1- 6.3 wystąpienia. 
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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) WINB przeprowadził ogółem 947 kontroli, 
w tym w wyniku skarg - 14 kontroli (1,5 %). W tym okresie przeprowadzono: 458 
kontroli, wynikających ze zgłoszeń organów i urzędów (48,2%) i 475 kontroli 
planowych (50,4 %). W żadnej kontroli obiektów budowlanych i budów WINB nie 
zlecał wykonania ekspertyz dotyczących materiałów budowlanych.  

Liczba pracowników posiadających upoważnienia do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego w 2009 r. wynosiła 10 pracowników, a w I półroczu 
2012 r. 9 pracowników (8,5 pełnozatrudnionych). 

WINB działając na obszarze województwa wielkopolskiego w zakresie swojej 
właściwości rzeczowej wystawił w kontrolowanym okresie ogółem 70 mandatów na 
łączną kwotę 14,05 tys. zł, które do czasu zakończenia kontroli zostały zapłacone. 
Struktura wymierzonych mandatów przez WINB w badanym okresie przestawiała 
się następująco: 57 mandatów na łączną kwotę 11450 zł wymierzonych za 
wykroczenia określone w art. 93 pkt 4 Prawa budowalnego (najniższy mandat za 
to wykroczenie wynosił 50 zł, najwyższy 500 zł), 9 mandatów na łączną kwotę 
1950 zł wymierzonych za wykroczenia określone w art. 93 pkt 6 Prawa 
budowalnego (najniższy mandat za to wykroczenie wynosił 50 zł, najwyższy 
500 zł), 3 mandaty na łączną kwotę 550 zł wymierzone za wykroczenia określone 
w art. 93 pkt 8 Prawa budowalnego (najniższy mandat za to wykroczenie wynosił 
50 zł, najwyższy 400 zł) i 1 mandat na kwotę 100 zł wymierzony za wykroczenie 
określone w art. 93 pkt 9 Prawa budowalnego. 

W WINB nie było określonego taryfikatora wysokości mandatów za 
wykroczenia określone w art. 93 Prawa budowlanego. Jak podał Zastępca WWINB 
powodem jego nie wprowadzenia był brak taryfikatora w regulacjach prawnych 
dotyczących nadzoru budowalnego oraz brak przepisu upoważniającego WWINB 
do jego wprowadzenia.  

 [Dowód: akta kontroli; str. 152, 164-181, 188, 189, 313, 314]  

W wyniku kontroli NIK, stwierdzono opóźnienia (od 1 do 4 miesięcy) w 
przesyłaniu informacji o 4 mandatach do Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o 
wymierzonych w dniach: 9, 10 i 15 lipca 2009 r. oraz 10 listopada 2011 r., 
mandatach na łączną kwotę 1350 zł przekazano Wojewodzie w dniach 10 
września 2009 r. i 19 marca 2012 r. Stanowiło to naruszenie przepisów § 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 mandatowych13, który zobowiązuje do przesyłania ww. informacji nie 
rzadziej niż raz w miesiącu. 

WWINB w wyjaśnieniach odnośnie ww. opóźnień poinformował, że brak 
przekazania mandatów w terminie wcześniejszym w 2009 r. wiązał się z sezonem 
urlopowym i nieobecnością pracownika odpowiedzialnego za przekazywanie 
mandatów. Od 2010 r. wprowadzono dodatkową weryfikację i sytuacje takie nie 

                                                 
13 Dz U z 1994 r. Nr 131, poz. 663 ze zm. 
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miały miejsca. Jeden opisany przypadek w 2011 r. wynikał z przeoczenia 
pracownika wystawiającego mandat. 

WINB nie w pełni wywiązywał się w okresie 2009-2012 (do 30 czerwca) 
z obowiązku przedstawiania nie rzadziej niż raz w miesiącu informacji dotyczącej 
liczby otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych Wojewodzie 
Wielkopolskiemu. Informacje dotyczące liczby otrzymanych i wykorzystanych 
bloczków mandatowych, za 14 miesięcy (marzec, maj, lipiec, wrzesień 
i październik 2009 r.; luty, marzec, czerwiec, sierpień, październik 2010 r.; marzec, 
kwiecień, czerwiec, lipiec 2011 r.), przekazano z opóźnieniem wynoszącym od 
1 do 2 miesięcy. Natomiast za 7 miesięcy (grudzień 2011 r. oraz styczeń – 
czerwiec 2012 r.), WINB w ogóle nie przekazał Wojewodzie ww. informacji.  

Zastępca WWINB podał, że WINB wywiązał się częściowo z realizacji 
obowiązku nałożonego § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia przesyłając Wojewodzie 
z właściwą częstotliwością przekazując informacje o nałożonych mandatach za 
16 z kwestionowanych 21 miesięcy, a w 5 miesiącach (marcu i październiku 
2009 r., marcu 2010 r., kwietniu i lipcu 2011 r.) nie wywiązywał się z niego. 
Wyjaśnił, że powyższe działania spowodowane były błędną interpretacją ww. 
rozporządzenia przyjętą przez pracownika przygotowującego zestawienia. 

[Dowód: akta kontroli; str. 171-187, 312, 321] 

8. Kontrole doraźne 

Kontrole doraźne (nieplanowane) stanowiły 49,7 % wszystkich kontroli 
przeprowadzonych przez WINB w kontrolowanym okresie (472). Najczęstszym 
powodem ich przeprowadzenia było wezwanie do przeprowadzenia kontroli 
obowiązkowej (342, tj. 36%). Tylko w 14 przypadkach (1,3 %) kontrole 
podejmowano w wyniku interwencji (skarg). 

Kontrole doraźne oprócz zakresu kontroli obowiązkowej, obejmowały 
zagadnienia związane z kontrolami budów i utrzymania m.in. wałów 
przeciwpowodziowych, mostów i wiaduktów, dróg, obiektów wojskowych 
i kolejowych oraz z kontrolami PINB i A A-B.  

[Dowód: akta kontroli; str. 151, 152]  

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie  nie stwierdzono 
nieprawidłowości.   

9. Liczba realizowanych robót budowlanych 

W WINB prowadzono ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych. W 37 prowadzonych w kontrolowanym 
okresie ww. egzemplarzach ewidencji WINB odnotował 1262 obiekty budowalne.  

W trakcie badania 30 wybranych losowo spraw stwierdzono następujące braki 
dotyczące wpisów do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych:  

- naruszenie § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych14: w 1 sprawie dotyczącej kontroli 
obowiązkowej z 2011 r. wpis do ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych 
i oddawanych do użytkowania uzupełniono w czerwcu 2012 r. podczas 
sprawdzania prawidłowości sporządzenia ewidencji z 2010 r.; w 4 przypadkach 

                                                 
14 Dz U Nr 120, poz. 1130 
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WINB nie odnotował daty wpływu wezwania do dokonania kontroli obowiązkowej 
dotyczącej badanej sprawy (obiektów mostowych) w ewidencji rozpoczynanych 
i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, bowiem całe inwestycje 
dotyczyły kilkunastu obiektów wymagających odrębnych postępowań 
administracyjnych i w konsekwencji zgłaszanych do dokonania kontroli 
obowiązkowych w odrębnych terminach, w 2 przypadkach brakowało w ww. 
ewidencji daty decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie, 

- naruszenie § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia - w 4 przypadkach w ww. 
ewidencjach stwierdzono uchybienia w zakresie dokonania sprostowania błędów 
dotyczące odnotowania daty wpływu do organu, wezwania do dokonania kontroli 
obowiązkowej (w 3 przypadkach były to poprawki i skreślenia bez ich 
oparafowania  przez osobę je dokonującą, a w 1 przypadku nie wpisano daty 
wpływu wezwania), 

- w 2 przypadkach w ww. ewidencjach wpisano błędną datę wpływu do 
organu zawiadomienia o planowanej dacie rozpoczęcia robót budowalnych. 

[Dowód: akta kontroli; str. 197] 

W wyniku przeprowadzonego w toku kontroli NIK badania 25 egzemplarzy 
ewidencji prowadzonych w WINB w latach 2009 -2012 stwierdzono następujące 
braki:  

- nie odnotowywanie symboli PKOB w 228 na 1207 wpisów 
w 25 ewidencjach, co nie odpowiadało treści załączników do ww. rozporządzenia; 

- dokonywanie poprawek i wpisów ołówkiem, zamazywanie wpisów 
korektorem, lub przekreślenie ich bez oparafowania przez osoby je dokonujące 
i wpisania daty ich dokonania w 91 na 1207 wpisów (7,5%), co było niezgodne 
z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

WWINB w wyjaśnieniach odnośnie ww. braków poinformował m.in., 
że 4 przypadki (z 30 badanych) w których w ewidencji rozpoczynanych i oddawanych 
do użytkowania obiektów budowlanych nie odnotowano daty wpływu wezwania do 
przeprowadzenia kontroli obowiązkowej dotyczyły obiektów mostowych realizowanych 
w ramach dużych inwestycji (obejmujących kilkanaście obiektów mostowych, kilka 
węzłów, punkty poboru opłat, drogi dojazdowe oraz trasę zasadniczą drogi), dla których 
WINB nie mógł przewidzieć ile wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie 
wpłynie, a tym samym przewidzieć ile wolnego miejsca na dokonanie wpisów 
pozostawić. Wskazał ponadto, że przyjęto zasadę dokonywania po wpisaniu każdej 
z rozpoczynanych inwestycji oddzielenia jej od następnego wpisu poziomą kreską bez 
pozostawiania jakiejkolwiek wolnej przestrzeni, natomiast do ewidencji wpisuje się 
zawsze pierwszy i ostatni wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. 
Poinformował jednocześnie, że ten sposób prowadzenia wpisów przy dużych 
inwestycjach zapewnia jego czytelność i łatwość uzyskania informacji czy inwestycja 
została w całości zakończona. 

[Dowód: akta kontroli; str. 198, 322] 

10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót 

Do WINB inwestorzy obowiązani byli składać zawiadomienia o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót, które WINB odnotowywał w prowadzonych przez 
siebie ewidencjach.  

Opis stanu faktycznego 
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Kontrola NIK wykazała, że weryfikacja wpływajacych do WINB zawiadomień 
o terminie rozpoczecia robót nie była wystarczająco rzetelna.  

Na podstawie badania próby 30 wpisów do ewidencji prowadzonych przez WINB 
oraz odpowiadającym im dokumentom źródłowym ustalono, że w 2 przypadkach 
inwestorzy nie dopełnili obowiązku zawiadomienia o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót (nieprawidłowość ustalona przez WINB przed rozpoczeciem kontroli 
NIK). W obydwu przypadkach na podstawie art. 93 pkt 4 Prawa budowlanego WWINB 
nałożył na inwestorów mandaty karne w związku z niedopełnieniem obowiązku 
określonego w art. 41 ust. 4 ww. ustawy, a brakujące dokumenty zostały uzupełnione.  

W wyniku kontroli NIK stwierdzono, że z 28 badanych spraw, w których 
inwestor zawiadomił o planowanym terminie rozpoczęcia robót, w 27 sprawach 
termin ten winien być nie krótszy niż 7 dni od daty wpływu zawiadomienia do 
WINB (1 decyzja pozwolenia na budowę posiadała rygor natychmiastowej 
wykonalności). W 2 (na 27) sprawach z zawiadomienia nie wynikała planowana 
data rozpoczęcia robót, a w 1 sprawie w zawiadomieniu podano datę 
planowanego rozpoczęcia na 23 miesiące wcześniejszą od daty wpływu 
zawiadomienia. W 3 sprawach (spośród pozostałych 24) planowany termin 
rozpoczęcia prac podany w zawiadomieniach wynosił od 1 do 2 dni (licząc od daty 
jego wpływu do WINB). Mimo możliwego naruszenia przez inwestora 
art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego w ww. 6 sprawach WINB nie podjął stosownych 
działań wyjaśniających.   

WWINB w wyjaśnieniach odnośnie ww. braków podał, że omawiane braki 
w 6 sprawach na przestrzeni 3 lat wynikały z przeoczenia pracowników 
dokonujących weryfikacji wpływających dokumentów. Podał również, że 
pracownicy WINB weryfikują dokumenty jakie wpływają razem z zawiadomieniem 
o rozpoczęciu budowy pod kątem zgodności z przepisami Prawa budowlanego. 
W razie stwierdzenia nieprawidłowości inwestorzy wzywani są do uzupełnienia 
brakujących dokumentów lub nakładany jest na nich mandat karny. 

[Dowód: akta kontroli; str. 197, 199] 

11. Kontrole sprawdzające 

W przypadku 17 (spośród 19) decyzji wydanych przez WINB w latach 2009 -
 2012 (do 30 czerwca) dotyczących rozbiórek oraz decyzji wydanych po kontrolach 
utrzymania obiektów budowlanych (których termin wykonania upływał przed 
końcem kontroli NIK), organ ten przeprowadził kontrole sprawdzające wykonanie 
obowiązków określonych w ww. decyzjach. 

W przypadku pozostałych 2 decyzji stwierdzono, że WINB nie sprawdził 
wykonania obowiązków wynikających z ww. decyzji, o czym stanowi 
art. 84a ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego. Zastępca WWINB podał, że WINB w tym 
zakresie posiadał informację od zobowiązanych o wykonaniu obowiązku 
nałożonego decyzjami. Przyczyną nie sprawdzenia w terenie wykonania 
obowiązków wynikających z wydanych decyzji, których termin wykonania minął 
z dniem 31 grudnia 2011 r. była duża ilość kontroli obowiązkowych.  

[Dowód: akta kontroli; str. 311] 

12. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

WINB wydał w latach 2009-2012 (do 30 czerwca) 440 decyzji pozwolenia na 
użytkowanie obiektów budowlanych. Wydanie decyzji było poprzedzone złożeniem 
przez inwestora wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie oraz 
przeprowadzeniem kontroli obowiązkowej. We wszystkich 30 skontrolowanych 
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przypadkach przeprowadzano kontrole obowiązkowe i przestrzegano wymogu 
sporządzenia z nich protokołów według wymogów określonych w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu 
obowiązkowej kontroli15. W każdym przestrzegano 21 dniowego terminu 
przeprowadzenia kontroli. 

[Dowód: akta kontroli; str. 197, 264-277] 

Kontrola NIK, wykazała, że WINB z opóźnieniem w 4 (spośród 30) 
przypadkach zawiadomił inwestora o terminie przeprowadzenia kontroli 
obowiązkowej. Zawiadomienia te przekazywano inwestorom po upływie              
7 - dniowego terminu, określonego w art. 59c ust. 1 Prawa budowlanego 
(tj. odpowiednio po 14, 13, 8 i 9 dniach od daty doręczenia wezwania inwestora). 

WINB przyjmował od inwestorów niekompletne wnioski o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Spośród 30 skontrolowanych 
przez NIK spraw, w 2 przypadkach przyjęto wnioski bez sprawdzenia ich 
kompletności. Ustalono, że wnioski te nie zawierały wszystkich wymaganych 
dokumentów określonych w art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego. W dokumentacji 
posiadanej w Inspektoracie w jednej sprawie brakowało dokumentów 
poświadczających złożenie protokołów badań i sprawdzeń w aktach sprawy 
a w drugiej sprawie informacja o przedłożeniu oświadczenia kierownika budowy 
w zakresie m.in. nieistotnych zmian dokonanych w odniesieniu do projektu 
budowlanego, potwierdzone zostało przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mimo braku wyszczególnienia zakresu dokonanych zmian. 

WWINB w wyjaśnieniach odnośnie braku wyszczególnionych zmian na 
oświadczeniu kierownika budowy podał, że zmiana wpisana przez pracownika 
WINB dokonującego czynności kontrolnych w opisywanej sprawie polegała na 
wychwyceniu bardzo niewielkiej zmiany w stosunku do projektu budowlanego, 
w związku z czym odstąpiono od poprawienia oświadczenia. 

W 14 (na 30) przypadkach WINB nie posiadał potwierdzenia, że osoby 
występujące w protokole kontroli obowiązkowej jako inwestor posiadały 
upoważnienie do jego reprezentowania w trakcie tej kontroli. Stanowiło 
to naruszenie art. 59 c ust. 2 Prawa budowlanego. 

Odnośnie braku legitymacji inwestora dla osób występujących w kontrolach 
obowiązkowych, WWINB podał, że osoby reprezentujące inwestora 
w czynnościach kontrolnych, które nie posiadały upoważnienia od inwestora do 
udziału w kontroli w większości przypadków były znane pracownikom 
dokonującym kontroli „z urzędu” (najczęściej są to wieloletni pracownicy 
np. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wskazani 
przez dyrektora oddziału). 

 [Dowód: akta kontroli; str. 197, 202-244, 317, 318, 327] 

W trakcie kontroli NIK ustalono, że osoba dokonująca 10 kontroli 
obowiązkowych16 (były pracownik WINB zatrudniony na etacie do 31 lipca 2011 r.) 
posiadała uprawnienia budowlane, jednak nie była zatrudniona w WINB 
(świadczyła usługi w 2011 r. w ramach umowy zlecenia, a w 2012 r. - w ramach 
umowy o dzieło), co było niezgodne z postanowieniami art. 59e Prawa 
budowlanego, który stanowi, że obowiązkową kontrolę budowy lub obiektu 

                                                 
15 Dz U Nr 132, poz.1231 
16 w tym 8 dotyczących obiektów budowlanych znajdujących się na terenach wojskowych i 2 dotyczących obiektów kategorii XXVI 
związanych z budową drogi ekspresowej (3 z 87 w 2011 r. i 7 z 93 w I półroczu 2012 r.) Stanowiło to odpowiednio 3,4% i 7,5% 
łącznej liczby kontroli obowiązkowych przeprowadzonych przez WINB w tych latach.  
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budowlanego może przeprowadzać z upoważnienia organu nadzoru budowlanego 
wyłącznie osoba zatrudniona w tym organie i posiadająca uprawnienia budowlane. 

WWINB w wyjaśnieniach odnośnie ww. naruszenia podał, że naruszył jedynie 
częściowo art. 59 e Prawa budowlanego, ponieważ osoba, która przeprowadzała 
kontrole posiadała uprawnienia budowlane i była osobą wysoko wykwalifikowaną 
w zakresie budownictwa na terenach zamkniętych. 

[Dowód: akta kontroli; str. 197, 202-244, 327] 

W 28 protokołach z obowiązkowej kontroli osoby przeprowadzające te kontrole 
odnotowywały, że sprawdzono wyroby budowlane "szczególnie istotne dla 
bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego” oraz, że wyroby te 
"posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
albo jednostkowego stosowania w budownictwie", bez wymieniania jakie wyroby 
zostały sprawdzone. W żadnej kontrolowanej sprawie nie wskazano, że sprawdzono 
wszystkie materiały budowalne.  

WWINB w wyjaśnieniach odnośnie nie wymieniania jakie wyroby budowlane były 
sprawdzone podał, że Prawo budowlane nie nakłada obowiązku wymienienia 
wyrobów jakie zostały sprawdzone i że WINB stosuje tylko i wyłącznie wzór protokołu 
kontroli obowiązkowej opracowany przez GUNB dla wszystkich wojewódzkich 
inspektoratów nadzoru budowlanego, który nie daje możliwości wymienienia 
sprawdzonych wyrobów. 

[Dowód: akta kontroli; str. 197, 202-244, 317, 318, 327] 

 

13. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie 
obowiązkowej kontroli 

Łączna liczba kontroli obowiązkowych przeprowadzonych w kontrolowanym 
okresie wyniosła 342. W wyniku ich przeprowadzenia WINB stwierdził 
2 odstępstwa od warunków określonych w decyzji pozwolenia na budowę 
(w 2009 r.). Na tej podstawie wymierzył 2 kary w drodze postanowienia na łączną 
kwotę 8,5 tys. zł. Zobowiązani inwestorzy zapłacili ww. kary w całości. 

Spośród 30 skontrolowanych przez NIK spraw nie stwierdzono, aby podczas 
kontroli obowiązkowej ustalono odstępstwa od warunków określonych w decyzji 
pozwolenia na budowę. 

[Dowód: akta kontroli; str. 197, 246] 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie  nie stwierdzono 
nieprawidłowości.   

14. Katastrofy budowlane 

W kontrolowanym okresie wystąpiły 2 katastrofy budowlane, w tym 
1 w 2011 r. oraz 1 w I półroczu 2012 r. WINB po otrzymaniu zawiadomienia 
o katastrofie niezwłocznie powoływał komisje w celu ustalenia przyczyn 
i okoliczności ich powstania, a także zawiadamiał GINB. 

Po zakończeniu prac komisji WINB wydawał decyzje określające zakres 
i termin wykonania obowiązków. WINB dokonywał kontroli realizacji postanowień 
decyzji wydanych w związku z katastrofami budowlanymi. 

[Dowód: akta kontroli; str. 248] 
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W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie  nie stwierdzono 
nieprawidłowości.   

15. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 

Dla prowadzenia swojej działalności WINB wykorzystywał wewnętrzne bazy 
danych dotyczące: obiektów hydrotechnicznych oraz obiektów mostowych. 
Korzystano z tych baz podczas oceny stanu bezpieczeństwa budowli 
hydrotechnicznych, a także przy typowaniu obiektów do przeprowadzenia kontroli 
utrzymania.  

Jak podał Zastępca WWINB, pracownicy WINB mają dostęp do baz danych 
na stronach internetowych innych organów lub na pisemny wniosek dotyczący 
prowadzonego postępowania administracyjnego. 

WWINB od 2007 r. prowadził ewidencję zawiadomień o kontrolach, o których 
mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Uaktualnianie danych w tej 
ewidencji prowadzono, jak podał Zastępca WWINB w oparciu o posiadaną wiedzę 
pracowników WINB na temat nowobudowanych i oddawanych do użytkowania 
obiektach lub nakazywanych i dokonywanych rozbiórkach obiektów spełniających 
kryteria art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.  

[Dowód: akta kontroli, str. 278, 289, 290] 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego osoby dokonujące kontroli 
okresowych budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz 
innych obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 (w terminach do 
31 maja oraz 30 listopada każdego roku) winny bezzwłocznie pisemnie 
zawiadomić właściwy organ (WINB) o przeprowadzonej kontroli. 
W 11 przypadkach (na 458) zawiadomienia o przeprowadzonych kontrolach były 
przekazane do WINB ze zwłoką przekraczającą miesiąc od upływu ostatecznego 
terminu przeprowadzenia kontroli. Na dokonujących zawiadomień 
o ww. kontrolach ze zwłoką WINB nie nakładał grzywny określonej 
w art. 93 ust. 8 Prawa budowlanego, ani nie podejmował działań w celu 
wyjaśnienia przyczyny zwłoki. 

W sprawie przesyłania ze zwłoką zawiadomień o kontrolach zastępca 
WWINB stwierdził m.in., że ustawodawca nakładając ten obowiązek nie 
doprecyzował terminu „bezzwłoczność” i dlatego uzasadnionym wydaje się, iż 
w przypadkach kiedy protokół danej kontroli okresowej potwierdzałby 
nieprawidłowość, w zakresie art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego, „bezzwłoczność” 
jego przekazania byłaby niezbędna, aby WINB mógł podjąć kroki w celu 
egzekwowania od zarządcy obiektu wywiązywania się z obowiązków. Mając 
natomiast na uwadze fakt, że przesłane ww. protokoły nie wskazywały 
nieprawidłowości i w większości przypadków wpływały do WINB w terminie 
1 miesiąca od dnia przeprowadzenia kontroli, a także, że terminy przeprowadzenia 
kontroli zostały zachowane, odstąpiono od nakładania kar w drodze mandatu 
karnego. 

[Dowód: akta kontroli, str. 278-284] 

NIK nie podziela stanowiska zawartego w ww. wyjaśnieniu zastępcy WWINB.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo, stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność WINB w badanym obszarze opisaną w punktach od 7 do 15. 
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Postepowania administracyjne, nakładanie kar 
i ustalania opłat legalizacyjnych 

16. Terminowość prowadzenia postepowań 
administracyjnych 

W badanym okresie WINB rozpatrzył ogółem 3712 spraw, tj.: 
-  530 skarg (85 w 2009 r., 80 w 2010 r., 264 w 2011 r. i 101 w I półroczu  2012 r.), 

-  1720 odwołań (556 w 2009 r., 492 w 2010 r. , 461 w 2011 r. i 211 w I półroczu 2012 r.), 
-  995 zażaleń (278 w 2009 r., 274 w 2010 r. 291 w 2011 r. i 152 w I półroczu  2012 r.), 
-  467 decyzji (130 w 2009 r., 100 w 2010 r. 125 w 2011 r. i 112 w I półroczu  2012 r.). 

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

Ustalono, że 419 skarg (79,1%) załatwiono w ciągu 1 miesiąca. 

Zgodnie z art. 35 § 3 KPA, załatwienie sprawy wymagającej postępowania 
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym, w ciągu miesiąca od dnia 
otrzymania odwołania. 

Kontrola NIK wykazała, że 2514 spraw (79,9%) załatwiono w terminie do 
2 miesięcy.  

Uwzględniając średnią liczbę wszystkich pracowników zatrudnionych 
w Inspektoracie, jeden pracownik załatwił: 

- w 2009 r. (wg stanu osobowego 31,45 etatów) średnio około 33,4 sprawy 
(2,7 skarg, 17,7 odwołań, 8,8 zażaleń, 4,1 decyzji), 

- w 2010 r. (wg stanu 30,15 etatów) średnio około 31,4 sprawy (2,7 skarg, 
16,3 odwołań, 9 zażaleń, 3,3 decyzji), 

- w 2011 r (wg stanu 19,6 etatu) średnio około 38,5 sprawy (8,9 skarg, 
15,6 odwołań, 9,8 zażaleń, 4,2 decyzji), 

- w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. (wg stanu 31,5 etatu) średnio 
około 18,2 sprawy (3,2 skarg, 6,7 odwołań, 4,8 zażaleń, 3,6 decyzji). 

[Dowód: akta kontroli; str. 154, 155, 192-196, 319] 

Ustalenia kontroli NIK wykazały, że w 87 sprawach dotyczących skarg 
(20,9%) termin ich załatwienia wynosił od 1 do 2 miesięcy, a w 24 sprawach 
(4,5%) - od 2 do 6 miesięcy.  

WWINB w wyjaśnieniach odnośnie przypadków rozpatrzenia skarg po upływie 
miesiąca podał że, wynikały przede wszystkim z konieczności szczegółowej 
analizy zarzutów, zebrania materiałów z zewnątrz, materiału dowodowego 
uzyskanego przez organ I instancji oraz kierowania wezwań do wnoszącego 
skargę oraz z opóźnień w przesyłaniu odpowiedzi przez strony, a także akt 
administracyjnych przez organy nadzoru budowlanego, których działanie lub 
bezczynność były przedmiotem skargi (np. z uwagi na podejmowane w sprawie 
działania czy prowadzone postępowania administracyjne). Podniósł, również, że 
występowały zarzuty w skargach na tyle istotne lub wielowątkowe, że wymagały 
one skorzystania ze specjalistycznej wiedzy budowlanej ekspertów. Wskazał 
jednocześnie, że nie bez znaczenia na długość rozpatrywania skarg pozostają 
zmiany kadrowe w WOA, jakie miały miejsce w latach 2009-2012. Podkreślił, że 
mając na uwadze art. 237 § 4 KPA, organ w powyższych sytuacjach zawiadamiał 
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skarżącego o przyczynach zwłoki i wskazywał nowy termin załatwienia skargi 
(art. 36 KPA). 

Termin załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki określony w KPA, tj. nie później 
niż w ciągu 1 miesiąca, a spraw szczególnie skomplikowanych, nie później niż 
w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania nie był dotrzymywany przez 
WINB. 

Analiza terminowości załatwiania spraw w okresie objętym kontrolą wykazała, że: 

• udział odwołań niezałatwionych przez ponad 2 miesiące rósł i wynosił w 2009 r. 
15,8%, w 2010 r. 25,4%, w 2011 r. 34,7% i w I połowie 2012 r. 28%. Natomiast 
odsetek załatwionych odwołań w terminie do 1 miesiąca malał i wynosił w 2009 r. 
57,5%, w 2010 r. 47,6%, w 2011 r. 41,4% i w I połowie 2012 r. 39,8 %., 

• udział zażaleń niezałatwionych przez ponad 2 miesiące rósł i wynosił w 2009 r. 
9,7%, w 2010 r. 20,1%, w 2011 r. 26,4% i w I połowie 2012 r. 20,4 %. Odsetek 
załatwionych zażaleń w terminie do 1 miesiąca malał i wynosił w 2009 r. 62,9%, 
w 2010 r. 56,2%, w 2011 r. 48,5% i w I połowie 2012 r. 47,4 %., 

• udział decyzji niezałatwionych w ciągu 2 miesięcy wzrastał i wynosił w 2009 r. 
8,5%, w 2010 r. 11%, w 2011 r. 13,6% i w I połowie 2012 r. 4 %. Odsetek 
załatwionych decyzji w terminie do 1 miesiąca malał i wynosił w 2009 r. 80,8%, 
w 2010 r. 75%, w 2011 r. 73,6% i w I połowie 2012 r. wyniósł 86,6 %. 

W wyniku kontroli NIK ustalono w tym zakresie także, że nie załatwiono 
w ciągu 2 miesięcy 668 spraw (w 20,1%), z czego w 69 sprawach (w 2,2%) termin 
załatwienia spraw wynosił od 6 miesięcy do powyżej roku. W sprawach tych WINB 
zawiadamiał stronę o przyczynach zwłoki i wskazywał nowy termin załatwienia 
sprawy. 

WWINB odnośnie przyczyn i okoliczności nieterminowego załatwiania spraw 
podał, że długotrwałość prowadzonych spraw spowodowana była ich ilością oraz 
złożonością spraw i stanu faktycznego. Podniósł jednocześnie, że terminy 
załatwiania spraw odwoławczych i zażaleniowych nie uwzględniają terminów 
czynności dokonywanych w toku postepowań, w tym okresów zawieszenia, 
a często w prowadzonych sprawach konieczne było przeprowadzenie 
dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Wskazał, że nie bez znaczenia dla 
długości prowadzonych spraw pozostawały zamiany kadrowe w WINB w latach 
2009 -2012. 

[Dowód: akta kontroli; str. 154, 155, 192-196, 319] 

17. Rozbiórki obiektów budowlanych 

W kontrolowanym okresie WINB wydał ogółem 2 decyzje nakazujące rozbiórkę 
obiektów budowlanych, które do dnia zakończenia kontroli zostały wykonane. 
W okresie objętym kontrolą NIK, WINB postanowieniami nałożył 2 opłaty legalizacyjne. 
Wymierzona w 2010 r. opłata legalizacyjna w wysokości 2.500 zł została w całości 
zapłacona w 2010 r. Natomiast wymierzona w pierwszym półroczu 2012 r. opłata 
legalizacyjna w wysokości 300.000 zł, została rozłożona decyzją Wojewody 
Wielkopolskiego na 10 rat płatnych do 30 czerwca każdego roku, z których pierwsza 
w wysokości 30.191 zł została zapłacona terminowo.  

[Dowód: akta kontroli, str. 286, 311, 320] 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie  nie stwierdzono 
nieprawidłowości.   
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18. Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych 

W kontrolowanym okresie WINB wymierzył ogółem 4 kary na łączną kwotę 
115 tys. zł z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów budowlanych. Kary te 
zostały w całości zapłacone. 

Przeprowadzonych przez WINB na zlecenie NIK 6 kontroli budów, w których 
WINB nie posiadał informacji o zakończeniu budowy wykazało, że 
w 4 przypadkach inwestorzy którzy uzyskali pozwolenia na budowę oraz 
zawiadomili o rozpoczęciu robót w 2007 r. i 2008 r., nie zawiadamiając 
o zakończeniu robót, rozpoczęli użytkować obiekty bez wymaganych zgłoszeń. 
W wyniku przeprowadzenia ww. kontroli nałożono łącznie 4 grzywny w łącznej 
wysokości 900 zł. 

Naruszenie art. 54 Prawa budowlanego (brak złożenia zawiadomienia 
o zakończeniu budowy), powoduje konieczność rozważenia przez WINB sankcji 
(kary) przewidzianej w art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego. Łączna wysokość kar, 
jakie mogą być nałożone na inwestorów w ww. 4 sprawach, stosownie do 
przepisów art. 59f ww. ustawy, wynosi 145 tys. zł.  

W kolejnej ze zleconych przez NIK kontroli, stwierdzono braki w ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów, polegające na 
nieodnotowaniu daty zakończenia budowy, mimo że inwestor dokonał zgłoszenia 
zakończenia budowy, które nastąpiło w dniu 27 listopada 2008 r., o czym WINB 
został powiadomiony. W ostatniej z ww. 6 zleconych przez NIK kontroli 
stwierdzono, że decyzja pozwolenia na budowę powinna zostać wycofana z obrotu 
prawnego. Ustalono bowiem że inwestor, mimo posiadania decyzji pozwolenia na 
budowę z dnia 31 lipca 2008 r. (stała się ostateczna w dniu 18 sierpnia 2008 r.) 
oraz zawiadomienia o planowanym terminie przystąpienia do realizacji robót 
budowlanych, nie rozpoczął tych prac w ogóle. 

Zastępca WWINB stwierdził w złożonym wyjaśnieniu, że w latach 2009 - 2012 
(do 30 czerwca) Wojewoda Wielkopolski wydał 1231 pozwoleń na budowę. W tym 
samym okresie inwestorzy dokonali zawiadomienia o rozpoczęciu 928 budów. 
Ponieważ pozwolenie na budowę uprawnia inwestora do rozpoczęcia budowy 
w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna można przyjąć, że 
pozwolenia wydane w 2006 r. mogą być zgłaszane do nadzoru budowlanego do 
2009 r., z 2007 r. do 2010 r. itd. W związku z powyższym do liczby pozwoleń 
w kontrolowanym okresie należałoby dodać pozwolenia wydane w latach 2006-
2008, tj. 826 pozwoleń na budowę, które wydał Wojewoda Wielkopolski. 
Dodatkowym czynnikiem komplikującym weryfikację rozpoczętych budów jest fakt, 
że pozwolenie na budowę daje inwestorowi prawo, a nie obowiązek budowy, tak 
więc sprawdzenia wymagają wszystkie wydane pozwolenia, obojętnie czy 
rozpoczęcie budowy zostało zgłoszone, czy też nie.  

WWINB podał także, że WINB prowadzi kontrole mające na celu 
wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji wydanych na budowy nierozpoczęte, 
oraz ukaranie inwestorów, którzy rozpoczęli budowę bez stosownego 
zawiadomienia nadzoru budowlanego. Mimo zaplanowanych 77 kontroli w latach 
2009 – 2012 (I półrocze) zrealizowane zostały tylko 24 z nich. Przyczyna tego było 
wzrastająca ilość kontroli obowiązkowych.  

 [Dowód: akta kontroli; str. 249-251, 285, 288] 
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19. Kontrola wewnętrzna  

Regulamin organizacyjny WINB nie przewidywał utworzenia komórki kontroli 
wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. 
 W latach 2009 - 2012 (do 30 czerwca) GINB przeprowadził w WINB 
3 kontrole problemowe . 

W wyniku przeprowadzonej w kwietniu 2011 r. kontroli w zakresie samowoli 
budowlanych oraz egzekucji administracyjnej, GINB w skierowanym do WINB 
wystąpieniu pokontrolnym ocenił pozytywnie z uwagami kontrolowaną działalność.  

Pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oceniona 
została działalność WWINB, po kontroli GINB (przeprowadzonej w dniach 6-10 
lutego 2012 r.) obejmującej funkcjonowanie nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu 
wyrobami budowlanymi.  

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do WINB po kontroli w zakresie 
planowania i realizacji działalności inspekcyjno – kontrolnej, przeprowadzonej 
w okresie od 13 do 17 lutego 2012 r., GINB ocenił kontrolowaną działalność 
pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.     

[Dowód: akta kontroli; str. 5-49, 290-309, 321] 

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie  nie stwierdzono 
nieprawidłowości.   

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność WINB w badanym obszarze, opisaną w punktach od 16 do 19. 

 

 

 

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. Rozważenie możliwości pełnego dostosowania regulaminu organizacyjnego 
do zakresu zadań WINB. 

2. Rozważenie zasadności opracowania planu pracy WINB oraz metodyki 
i narzędzi pozwalających na monitorowanie i ocenianie stopnia jego 
realizacji. 

3. Wzmożenie nadzoru nad organami nadzoru budowlanego stopnia 
powiatowego. 

4. Terminowe przesyłanie do Wojewody Wielkopolskiego informacji 
dotyczących liczby otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych 
oraz nałożonych i uiszczonych grzywien. 

5. Prawidłowe prowdzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych. 

6. Podjęcie działań w celu zapewnienia pełnej weryfikacji wpływających do 
Inspektoratu zawiadomień o rozpoczęciu robót.  

7. Prawidłowe przeprowadzanie kontroli obowiązkowych, w tym terminowe 
zawiadamianie o dacie ich przeprowadzenia. 
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8. Podjęcie działań w celu zdyscyplinowania osób przeprowadzających kontrole 
okresowe obiektów budowlanych określonych w art. 62 ust 1 pkt 3 Prawa 
budowlanego w zakresie terminowego zawiadomiania WINB 
o przeprowadzonych kontrolach. 

9. Poinformowanie o efektach kontroli doraźnych, wszczętych 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 Najwyższej Izby 
Kontroli w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 
Kontroli, w terminie 21 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. 

 

Poznań, dnia 26 października 2012 r. 

 

Kontroler  

           Paweł Siuda  
specjalista k.p. 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Poznaniu 
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Podpis  
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