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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim1 

ul. Obrońców Westerplatte 11, 78-500 Drawsko Pomorskie. 

 

Robert Kiryszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

w Drawsku Pomorskim2, od 1 lipca 2009 r. 
(akta kontroli str. 262) 

1. Adekwatność zasobów inspekcji nadzoru budowlanego do obowiązków 
i realizowanych zadań. 

2. Wszczynanie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych. 

3. Prowadzenie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych. 

 

01.01.2015 r. do 30.06.2018 r. Badania kontrolne mogły dotyczyć również działań 
wcześniejszych i późniejszych, jeżeli miały one związek z kontrolowaną 
działalnością organów nadzoru budowlanego. W przypadku konieczności 
porównania niektórych danych z danymi za lata wcześniejsze wykorzystano dowody 
sporządzone przed okresem objętym kontrolą.  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Szczecinie. 

 

 

1. Wiesław Kaszak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/180/2018 z10 października 2018 r., 
 
2. Robert Lewandowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/182/2018 z 17 października 2018 r.  

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dalej: Inspektorat. 
2 Dalej: Powiatowy Inspektor.  
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W latach 2015-2018 (do 30.06) zasoby kadrowe i finansowe Inspektoratu były 
nieadekwatne do liczby i rodzaju załatwianych spraw. Mimo wzrostu ogólnych 
wydatków Inspektoratu w 2017 r. (w porównaniu do 2014 r.) o 30,4%, w tym 
wydatków na wynagrodzenia o 39,3%, nie zwiększono stanu zatrudnienia. Plan 
wydatków na 2018 r. (do 30.06) był o 14 801 zł niższy niż w 2017 r., a stan 
zatrudnienia zmniejszył się o jednego pracownika. W latach 2016-2018 Powiatowy 
Inspektor nie występował do jednostki nadrzędnej o zwiększenie środków na 
finansowanie działalności Inspektoratu. W 2018 r. ogłosił nabór na wolne stanowisko 
inspektora nadzoru budowlanego, jednak do 8.11.2018 r. nikt nie złożył oferty pracy 
w związku z ogłoszonym naborem. 

W okresie objętym kontrolą średnia spraw przypadająca na jednego pracownika 
merytorycznego nieznacznie malała i wynosiła 248 w 2015 r., 227,4 w 2016 r. oraz 
216 w 2017 r. Mimo trudnej sytuacji finansowej i kadrowej Inspektorat osiągał 
w latach 2015-2017 znaczący poziom spraw wszczętych i zakończonych wynoszący 
od 91,6% do 92,3%. Udział spraw niewszczętych wynosił od 2,5% do 4,5%. 
Wzrastał również wskaźnik spraw zaległych i wynosił od 1,1% do 3,2%. 

Inspektorat rozpatrzył ogółem 229 skarg dotyczących zgłoszeń 
o nieprawidłowościach. W ciągu miesiąca, tj. w terminie określonym w art. 237 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego5, zostało 
załatwionych 118 skarg (51,5%). Spośród 40 analizowanych spraw skargowych 
w 31 przypadkach (77,5%) nie zachowano obowiązujących terminów na ich 
rozpatrzenie. Organ nadzoru nie zawiadomił również stron o przyczynach zwłoki, nie 
wskazał nowego terminu załatwienia sprawy oraz nie pouczył o prawie do 
wniesienia ponaglenia. Ponadto w pięciu sprawach skargowych (12,5%) 
rozpatrzenie skargi nie obejmowało pisemnego zawiadomienia o sposobie jej 
załatwienia. Sposób rejestracji skarg i wniosków nie był zgodny z wymogami 
obowiązującymi organy zespolonej administracji rządowej, nie odnotowywano daty 
udzielenia odpowiedzi stronie skarżącej. 

W latach 2015-2018 (do 30.06) Inspektorat prowadził łącznie 1 314 kontroli, w tym 
160 związanych z pozwoleniami na użytkowanie obiektów budowlanych (12,2%). 
Kontrola 40 pozwoleń wykazała, że wydano je po przeprowadzeniu obowiązkowych 
kontroli i zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane6. W wyniku działań kontrolnych dotyczących samowoli budowlanych 
Powiatowy Inspektor wydał 22 decyzje nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych 
lub ich części, z czego sześć zostało uchylonych przez organ II instancji, natomiast 
siedem z 16 (tj. 43,8%) nie zostało wykonanych. Inspektorat nie podejmował 
żadnych czynności mających na celu weryfikację wykonania nakazów rozbiórki, ani 
ich wyegzekwowania.  

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie nie wszczynano i nie prowadzono 
postępowań egzekucyjnych. Egzekucją nie objęto łącznie 15 decyzji niewykonanych 
przez inwestorów. Dopiero w toku kontroli NIK, Inspektor Powiatowy wystawił sześć 
upomnień, w których wezwał inwestorów do wykonania obowiązku rozbiórki 
obiektów budowlanych lub ich części, określonych w decyzjach. Również 
w przypadku ośmiu (72,7%) spośród ogółem 11 przeprowadzonych przez 

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

opisowej. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.; dalej: Kpa. 
6 Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.; dalej: Prawo budowlane. 

OCENA OGÓLNA 



 

4 

Inspektorat działań kontrolnych, dotyczących stanu starej zabudowy (oraz budynków 
mieszkalnych z tzw. wielkiej płyty). Powiatowy Inspektor nie wyegzekwował 
wykonania obowiązku przesłania protokołów z kontroli obiektów budowlanych w celu 
potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienia braków, które 
mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia. Dopiero w toku kontroli NIK 
wystawił zobowiązanym za nieprzesłanie tych protokołów trzy mandaty karne 
kredytowane na kwotę 100 zł każdy. Przeprowadzenie przez Inspektorat kontroli 
sprawdzających (w pięciu sprawach) nie spełniało wymogów określonych 
w przepisach art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego. 

W ocenie NIK jedną z głównych przyczyn wystąpienia stwierdzonych 
nieprawidłowości były niedobory kadrowe w Inspektoracie, w tym pracowników 
dysponujących odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Organizacja, wyposażenie oraz stan i struktura zatrudnienia 
Inspektoratu.  

Struktura wewnętrzna oraz zasady organizacji pracy Inspektoratu zostały określone 
w Regulaminie organizacyjnym, obowiązującym od 29 listopada 2013 r. W skład 
Inspektoratu wchodziły stanowiska do spraw: Inspekcji, organizacyjno-
administracyjnych, księgowania i kadr. Regulamin przewidywał także stanowisko 
zastępcy Powiatowego Inspektora. 

(akta kontroli str. 5-8) 

Plan zatrudnienia w Inspektoracie w całym okresie objętym kontrolą wynosił pięć 
etatów. Liczba pracowników merytorycznych zajmujących się zadaniami 
określonymi w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego, w latach 2015-2017 wynosiła pięć 
osób (pięć etatów), w tym Powiatowy Inspektor. W I połowie 2018 r. stan 
zatrudnienia uległ zmniejszeniu do czterech osób (cztery etaty) – jedna osoba 
złożyła wypowiedzenie. Powiatowy Inspektor ogłosił 13.09.2018 r. nabór (na stronie 
internetowej) na wolny etat w służbie cywilnej8 na stanowisko inspektora nadzoru 
budowlanego. Do 8.11.2018 r. nie zgłosiła się żadna osoba. W okresie objętym 
kontrolą nikomu nie powierzano obowiązków zastępcy Powiatowego Inspektora. 
Z zakresów czynności pracowników Inspektoratu wynikało, że sprawami: 
prowadzenia kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych zajmowały się 
w badanym okresie cztery osoby, prowadzenia kontroli wyrobów budowlanych – 
jedna osoba, skarg i wniosków – jedna osoba, orzecznictwa nadzoru budowlanego – 
cztery osoby, orzecznictwa administracyjnego w latach 2015-2017 - pięć osób, 
a w 2018 r – cztery osoby.  

(akta kontroli str. 9-15, 17) 

Analiza uprawnień pracowników wykazała, że tylko Powiatowy Inspektor posiadał 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Nr ogłoszenia 33966.  
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konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba zatrudniona na stanowisku 
inspektora nadzoru budowlanego (w ramach stanowiska do spraw Inspekcji) 
posiadała przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej 
funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Trzy osoby zatrudnione na stanowiskach 
merytorycznych (inspektorzy) nie posiadały uprawnień budowlanych, z tego jedna 
posiadała dyplom ukończenia (w 2017 r.) studiów pierwszego stopnia na kierunku 
budownictwo w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, pozostałe dwie 
osoby posiadały dyplomy ukończenia studiów na kierunku: pedagogika i ekonomia. 

(akta kontroli str. 21-29) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że osoba, która posiada wykształcenie budowlane, 
ale nie posiada uprawnień budowlanych jest długoletnim pracownikiem PINB (...) 
i wielokrotnie brała udział w kontrolach przeprowadzanych wspólnie z osobą 
posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. W ocenie Powiatowego 
Inspektora (…) osoba ta jest już wystarczająco przygotowana do wykonywania 
zadań określonych w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego.  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił także, że zadania dotyczące kontroli obiektów 
budowlanych i robót budowlanych oraz orzecznictwa administracyjnego zostały 
przypisane dwóm osobom nieposiadającym wykształcenia z zakresu budownictwa 
z powodu braku osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, 
chcących pracować w PINB w Drawsku Pomorskim. W ocenie Powiatowego 
Inspektora (…) ww. dwie osoby mimo braku kierunkowego wykształcenia starannie 
wykonują przypisane im obowiązki. Podczas przeprowadzanych przez te dwie 
osoby kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych w czynnościach 
kontrolnych uczestniczy przynajmniej jeden pracownik PINB, który posiada 
uprawnienia budowlane.  

(akta kontroli str. 30, 85) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, bez nagród jubileuszowych, na jeden 
etat w 2018 r. (I półrocze) wynosiło 3 080 zł i w porównaniu do 2015 r. (2 588 zł) 
było wyższe o 492 zł, tj. o 19%. Natomiast pracowników wykonujących czynności 
kontrolne wynosiło odpowiednio 2 450 zł (przeciętnie na jednego 
pełnozatrudnionego z wyłączeniem wynagrodzenia Powiatowego Inspektora) było 
wyższe o 265 zł, tj. o 11% (2 185 zł). Przeciętne wynagrodzenie Powiatowego 
Inspektora w I półroczu 2018 r. wynosiło 5 600 zł i wzrosło w porównaniu do 2015 r. 
o 1 400 zł, tj. o 33,3%.  
Według Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2018 r. wynosiło ok. 4 400 zł.9 

(akta kontroli str. 19) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników 
PINB w stosunku do średnich miesięcznych zarobków w województwie 
zachodniopomorskim jest niskie z powodu bardzo małej dotacji z budżetu państwa. 
Płace wraz z pochodnymi stanowią 72% budżetu, a 28% przeznaczone jest na 
działalność PINB. Jest to ustalone odgórnie przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego10. Powiat Drawski jest jednym z większych powiatów 
w województwie zachodniopomorskim, a budżet na wynagrodzenia pracowników 
PINB znajduje się na przedostatnim miejscu w województwie, a mianowicie na 20 
(na 21 inspektoratów nadzoru budowlanego). Jak wynika z powyższego dotacja 
celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników merytorycznych jest 

                                                      
9 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w kwietniu 2018 r., 
nr 4/2018: dane Urzędu Statystycznego w Szczecinie z 30 maja 2018 r. 
10 Dalej: Wojewoda. 
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bardzo niska. Z ww. powodów brak jest chętnych do podjęcia pracy w PINB przez 
osoby posiadające uprawnienia budowlane. 

(akta kontroli str. 86) 

W latach 2014-2018 (do 30.06) Inspektorat prowadził łącznie 4 890 spraw, w tym: 
- w 2014 r. – 1 252, z tego: 1 174 sprawy (tj. 93,8%) wszczęte i zakończone, 51 
(tj. 4,1%) wszczętych i niezakończonych, 16 (tj.1,3%) zakończonych w roku, 
a wszczęte w latach ubiegłych; 11 (tj. 0,9%) zaległych; zarówno w przeliczeniu na etat, 
jak i na jednego inspektora przypadało 250,4 spraw; 
- w 2015 r. – 1 240, z tego: 1 136 spraw (tj. 91,6%) wszczętych i zakończonych; 59 
(tj. 4,8%) wszczętych i niezakończonych; 31 (tj. 2,5%) zakończonych w roku, 
a wszczętych w latach ubiegłych; 14 (tj. 1,1%) zaległych; zarówno w przeliczeniu na 
etat, jak i na jednego inspektora przypadało 248 spraw; 
- w 2016 r. – 1 137, z tego: 1 050 spraw (tj. 92,3%) wszczętych i zakończonych; 45 
(tj. 4%) wszczętych i niezakończonych; 31 (tj. 2,7%) zakończonych w roku, 
a wszczętych w latach ubiegłych; 11 (tj. 1%) zaległych; zarówno w przeliczeniu na 
etat, jak i na jednego inspektora przypadało 227,4 spraw; 
- w 2017 r. – 1 080 z tego: 990 spraw (tj. 91,7%) wszczętych i zakończonych; 41 
(tj. 3,8%) wszczętych i niezakończonych; 27 (tj. 2,5%) zakończonych w roku, 
a wszczętych w latach ubiegłych; 22 (tj. 2%) zaległe; zarówno w przeliczeniu na etat, 
jak i na jednego inspektora przypadało 216 spraw; 
- w I półroczu 2018 r. – 529, z tego: 462 sprawy (tj. 87,3%) wszczęte i zakończone; 26 
(tj. 4,9%) wszczętych i niezakończonych; 24 (tj. 4,5%) zakończone w roku, a wszczęte 
w latach ubiegłych; 17 (tj. 3,2%) zaległych; zarówno w przeliczeniu na etat, jak i na 
jednego inspektora przypadało 132,2 sprawy.  

(akta kontroli str. 276-277) 

W latach 2015-2018 (do 30.06) Inspektorat prowadził łącznie 1 314 kontroli, z tego: 
- w 2015 r. – 401 kontroli, z tego 316 kontroli (78,8%) związanych z: pozwoleniami na 
użytkowanie, utrzymaniem obiektów, samowolami budowlanymi, procesem 
budowlanym i użytkowaniem obiektów budowlanych oraz 85 kontroli (21,2%) 
podjętych w wyniku interwencji osób trzecich (skargi); w przeliczeniu na jeden etat 
i inspektora przypadało łącznie 80 kontroli;  
- w 2016 r. – 400 kontroli, z tego 329 kontroli (tj. 82, 2%) związanych z: pozwoleniami 
na użytkowanie, utrzymaniem obiektów, samowolami budowlanymi, procesem 
budowlanym i użytkowaniem obiektów budowlanych oraz 71 kontroli (17,8%) 
podjętych w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich (skargi); w przeliczeniu na 
jeden etat i inspektora przypadało 80 kontroli; 
- w 2017 r. – 348 kontroli, z tego 289 kontroli (tj. 83%) związanych z: pozwoleniami na 
użytkowanie, utrzymaniem obiektów, samowolami budowlanymi, procesem 
budowlanym i użytkowaniem obiektów budowlanych oraz 59 kontroli (17%) podjętych 
w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich (skargi); w przeliczeniu na jeden etat 
i inspektora przypadało 69,6 kontroli; 
- w pierwszym półroczu 2018 r. – 165 kontroli, z tego 131 kontroli (tj. 79,4%) 
związanych z: pozwoleniami na użytkowanie, utrzymaniem obiektów, samowolami 
budowlanymi, procesem budowlanym  i użytkowaniem obiektów budowlanych oraz 34 
kontroli (20,6%) podjętych w wyniku interwencji i zgłoszeń osób trzecich (skargi); 
w przeliczeniu na jeden etat i inspektora przypadało 41,2 kontroli. 

(akta kontroli str. 276-277) 

Pracownicy Inspektoratu oświadczyli że poza pracą w Inspektoracie nie byli 
dodatkowo zatrudnieni (poza osobą zatrudnioną na stanowisku głównego 
księgowego).                 (akta kontroli str. 79-82) 
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Inspektorat zajmował cztery pomieszczenia w budynku biurowym przy ul. Obrońców 
Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim, wynajęte na podstawie umowy najmu11 
zawartej z Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku 
Pomorskim (który działał z upoważnienia Zarządu Powiatu Drawskiego). 
Wynajmowana powierzchnia wynosiła łącznie 114 m2, w tym cztery pomieszczenia 
biurowe na parterze budynku oraz pomieszczenie w piwnicy na archiwum. 
Inspektorat wyposażony był (poza meblami biurowymi i regałami) w pięć zestawów 
komputerowych z programami Windows i Office, jeden laptop, pięć drukarek 
podłączonych do komputerów, dwa aparaty cyfrowe, aparat fotograficzny, kamerę, 
dwie niszczarki, kserokopiarkę, skaner, fax, dwa aparaty telefoniczne. Inspektorat 
posiadał także jeden samochód służbowy. Warunki lokalowe oraz wyposażenie 
umożliwiały prawidłową realizację zadań przez Inspektorat.  

(akta kontroli str. 263-272, 284-286) 

1.2. Środki finansowe na funkcjonowanie Inspektoratu. 

W okresie objętym kontrolą działalność Inspektoratu była finansowana wyłącznie ze 
środków pochodzących z budżetu państwa. Wydatki ponoszone przez Inspektorat 
w latach 2014-2017 wyniosły odpowiednio: 276,6 tys. zł, 301,4 tys. zł, 356,6 tys. zł, 
360,8 tys. zł (co stanowiło 100% planu po zmianach); w I półroczu 2018 r. – 179,5 
tys. zł (co stanowiło 51,9% planu wydatków po zmianach na ten rok). Powiatowy 
Inspektor występował o zwiększenie środków na funkcjonowanie Inspektoratu 
w latach 2014-2015, tj. dwukrotnie w 2014 r. do Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie12 i do Wojewody 
oraz w lutym 2015 r. do Wojewody. Ponadto pismem z 10.02.2015 r. 
Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego oraz Starosta Drawski wystąpili do 
Wojewody z poparciem wniosku Powiatowego Inspektora o zwiększenie dotacji na 
2015 r. i przyznanie jej w kwocie nie mniejszej niż wynosiła w 2013 r. W latach 
2016-2018 Powiatowy Inspektor nie występował do jednostki nadrzędnej 
o zwiększenie środków na finansowanie działalności Inspektoratu. 

(akta kontroli str. 20, 219-235) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: nie występowałem w okresie od początku 2016 do 
30.06.2018 r. do jednostki nadrzędnej i nie informowałem o problemach 
w działalności Inspektoratu, wynikających z braku osób z przygotowaniem 
merytorycznym i niskiego poziomu zarobków z powodu tego, że w 2014 r. i 2015 r. 
wystosowałem wiele pism do Wojewódzkiego Inspektora oraz Wojewody 
o zwiększenie budżetu PINB. Moje wnioski o zwiększenie budżetu Inspektoratu nie 
przyniosły żadnych rezultatów. (…). 

(akta kontroli str. 217) 

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

Powiatowy Inspektor określił strukturę wewnętrzną oraz zasady organizacji pracy 
Inspektoratu w Regulaminie organizacyjnym. Dwie osoby zostały zatrudnione na 
stanowiskach merytorycznych (inspektorzy), mimo że nie posiadały wykształcenia 
z zakresu budownictwa. Przyczyny takiego stanu wynikały z braku osób 
posiadających wymagane kwalifikacje, chcących pracować w Inspektoracie oraz 
oferowanego niskiego wynagrodzenia, odbiegającego od rynkowych wynagrodzeń 
w odniesieniu do wymagań stawianych na stanowiskach pracy. W latach 2014-2015 
Powiatowy Inspektor informował pisemnie jednostkę nadrzędną o niewystarczającej 

                                                      
11 Umowa z 1 stycznia 2014 r. (1/2014) oraz z 2 stycznia 2017 r. (bez numeru). 
12 Dalej: Wojewódzki Inspektor. 
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liczbie pracowników. W latach 2016-2018 (do 30.06) nie informował o problemach 
w działalności wynikających z braku etatów lub niskiego poziomu zarobków. 
W okresie objętym kontrolą średnia spraw przypadająca na jednego pracownika 
merytorycznego nieznacznie malała. Mimo trudnej sytuacji finansowej i kadrowej 
Inspektorat osiągał w latach 2015-2017 znaczący poziom spraw wszczętych 
i zakończonych wynoszący od 91,6% do 92,3%. Udział spraw niewszczętych 
wynosił od 2,5% do 4,5%. Wskaźnik spraw zaległych wynosił od 1,1% do 3,2%. 
W Inspektoracie nie sporządzano udokumentowanych analiz dotyczących poziomu 
zatrudnienia czy efektywności pracy.  

2. Postępowania po uzyskaniu informacji 
o nieprawidłowościach. 

2.1. Skargi dotyczące zgłoszeń o nieprawidłowościach w Inspektoracie. 

Przyjmowanie interesantów zgłaszających się do Inspektoratu w sprawach skarg 
i wniosków należało do zakresu obowiązków inspektora prowadzącego m.in. 
sekretariat. W siedzibie Inspektoratu brak było umieszczenia w widocznym miejscu 
informacji, wskazującej wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz 
rozpatrujących skargi i wnioski. 

(akta kontroli str. 11, 108-109) 

Stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków13 w siedzibie 
danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza się informację 
wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących 
oraz rozpatrujących skargi i wnioski. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że w chwili obecnej w Inspektoracie (…) pracują tylko 
cztery osoby merytoryczne, nie licząc księgowej. Z tego powodu w siedzibie naszej 
jednostki na chwilę obecną nie umieszczono informacji wskazującej pracownika 
przyjmującego oraz rozpatrującego skargi i wnioski. W najbliższym czasie zostanie 
zamontowana tabliczka informująca kto i kiedy rozpatruje skargi i wnioski obywateli. 

(akta kontroli str. 87) 

Informacja o przyjmowaniu przez Powiatowego Inspektora interesantów w sprawie 
skarg i wniosków (we wtorki i czwartki) została umieszczona na drzwiach 
wejściowych do Inspektoratu 8.11.2018 r. (w trakcie kontroli NIK).  

(akta kontroli str. 297) 

Inspektorat prowadził w badanym okresie dwa rejestry skarg i wniosków, w tym 
rejestr wszystkich skarg dotyczących zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz rejestr 
skarg na bezczynność Powiatowego Inspektora. Dane w rejestrach zawierały 
oznaczenie sprawy, czego dotyczyła, od kogo wpłynęła i kiedy, datę wszczęcia 
i ostatecznego załatwienia sprawy oraz sposób załatwienia. Rejestry nie zawierały 
daty udzielenia odpowiedzi stronie skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

(akta kontroli str. 45-61, 65-67, 73-75) 

Do Inspektoratu w badanym okresie wpłynęło ogółem 229 skarg dotyczących 
zgłoszeń o nieprawidłowościach, z tego w poszczególnych latach 2015-2018 
(do 30.06) odpowiednio: 83, 65, 52, 29. W ciągu  miesiąca, tj. w terminie określonym 
w art. 237 § 1 Kpa, zostało załatwionych 118 skarg (51,5%). W okresie od powyżej 
miesiąca do dwóch miesięcy Inspektorat załatwił 73 skargi (31,9%), od dwóch do 

                                                      
13 Dz. U. Nr 5, poz. 46. 
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sześciu miesięcy - 33 skargi (14,4%), od sześciu do 12 miesięcy trzy skargi (1,3%). 
Dwie skargi nie zostały załatwione pomimo upływu jednego roku (0,9%). 

(akta kontroli str. 212-213) 

W okresie objętym kontrolą wpłynęły łącznie 24 skargi na bezczynność 
Powiatowego Inspektora. Skargi te wraz ze stanowiskiem Powiatowego Inspektora 
zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektora w ciągu 7 dni, tj. zgodnie z art. 
231 Kpa. Skargi uznane za zasadne (pięć) dotyczyły bezczynności lub przewlekłości 
postępowania Powiatowego Inspektora w sprawach dotyczących udostępnienia 
informacji publicznej (dwie sprawy) oraz interwencji w sprawach stanu technicznego 
budynku (jedna sprawa), legalności budowy budynku (jedna sprawa) oraz stanu 
technicznego kominów (jedna sprawa). Dwie skargi na opieszałość w udostępnianiu 
informacji publicznej zakończyły się nałożeniem przez Sąd Administracyjny dwóch 
grzywien po 100 zł na Powiatowego Inspektora. Uznając skargi za zasadne 
(w trzech przypadkach) Wojewódzki Inspektor wyznaczył Powiatowemu 
Inspektorowi dodatkowe terminy na podjęcie czynności zmierzających do 
wyegzekwowania przedmiotowych nakazów. Analiza akt potwierdziła, że Powiatowy 
Inspektor podejmował takie czynności.  

(akta kontroli str. 31, 33-36) 

Analiza dokumentacji 40 skarg, wybranych do szczegółowego badania wykazała, że 
pomiędzy wpływem skargi do Inspektoratu, a wszczęciem czynności 
weryfikacyjnych w 32 przypadkach (80%) upłynął termin do miesiąca, w trzech 
przypadkach - od jednego do dwóch miesięcy, w pięciu przypadkach - od dwóch do 
sześciu miesięcy. 
Czas rozpatrzenia skarg, tj. pomiędzy wpływem skargi do Inspektoratu, 
a zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi wynosił:  
- w dziewięciu przypadkach - poniżej miesiąca, 
- w 26 przypadkach - powyżej jednego do sześciu miesięcy, 
- w pięciu przypadkach Inspektorat nie powiadomił strony skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi.  

(akta kontroli str. 141-145) 

Spośród 40 skarg objętych badaniem, trzy dotyczyły zagrożenia życia lub zdrowia, 
tj. złego stanu technicznego obiektów14. Powiatowy Inspektor wszczynał kontrole: 
w przypadku skargi złożonej w 2016 r. po 85 dniach od dnia jej wpływu do 
Inspektoratu; w przypadku skargi z 2017 r. – po 21 dniach, w przypadku skargi 
z 2018 r. – po 12 dniach. Powiatowy Inspektor w jednym przypadku (skarga 
z 18.05.2016 r.)15 nie zawiadomił strony o sposobie załatwienia skargi dotyczącej 
zagrożenia zdrowia lub życia. We wszystkich trzech przypadkach Powiatowy 
Inspektor wydał decyzje: w dwóch przypadkach nakazujące remont obiektu 
budowlanego (skargi z 2017 r. i 2018 r.) oraz w jednym przypadku rozbiórkę (skarga 
z 2016 r.). Terminy wykonania obowiązków określonych w decyzjach upłynęły: dla 
skargi z 2016 r. 30.05.2018 r., dla skargi z 2017 r. 28.09.2018 r., dla skargi z 2018 r. 
21.08.2018 r. Powiatowy Inspektor nie podjął kontroli wykonania ww. decyzji. 

(akta kontroli str. 141, 143, 145, 149-159, 297) 

W przypadku 35 skarg (87,5%) spośród 40 zbadanych, Powiatowy Inspektor 
powiadamiał skarżących o wszczęciu postępowania administracyjnego, z tego 
w 19 sprawach osoba skarżąca była stroną postępowania i była informowana 
o sposobie załatwiania sprawy w toku postępowania. 

(akta kontroli str. 141-145) 

                                                      
14 PINB.0551.26.2016, PINB.7143.6.20.2017, PINB.7143.2.17.2018 
15 Nr PINB.0551.26.2016. 
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W przypadku 24 skarg (spośród 40 badanych) Powiatowy Inspektor przeprowadził 
kontrole, m.in. w zakresie stanu technicznego, przebudowy, samowolnie 
wykonanych robót budowlanych lub wykonania robót budowlanych odbiegających 
od ustaleń i warunków określonych w dokonanym zgłoszeniu. W 13 przypadkach 
Powiatowy Inspektor uznał skargi jako niezasadne i poinformował o tym skarżących, 
dwie skargi zostały przekazane do rozpatrzenia wg kompetencji Staroście 
Drawskiemu oraz jedna została zrealizowana na bieżąco. Powiatowy Inspektor, 
w wyniku przeprowadzonych 24 kontroli i po dokonaniu analizy decyzji/postanowień 
oraz weryfikacji nałożonych obowiązków na inwestora: w trzech przypadkach 
prowadził postępowania administracyjne w związku ze złym stanem technicznym, 
w 17 przypadkach stwierdził samowolnie wykonane roboty budowlane (nakazał 
przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania), w czterech przypadkach 
prowadził postępowanie administracyjne w związku z nieodpowiednim stanem 
technicznym16. W jednym przypadku Powiatowy Inspektor umorzył postepowanie, 
w trzech przypadkach wydał decyzje nakazujące usunięcia nieprawidłowości. 
Terminy wykonania tych decyzji upłynęły odpowiednio: 30.06.2017 r., 30.09.2018 r. 
30.08.2018 r. Powiatowy Inspektor nie podjął czynności sprawdzających po tych 
terminach. 

(dowód: akta kontroli str. 141-145, 278-283) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Dane zawarte w rejestrach skarg i wniosków nie zawierały daty udzielenia 
odpowiedzi stronie skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

(akta kontroli str. 45-61, 65-67, 73-75) 

Zgodnie z art. 254 Kpa, skargi i wnioski składane i przekazywane do organów 
państwowych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się 
i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania 
poszczególnych skarg i wniosków. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że w rejestrach skarg brak jest zapisów o dacie 
udzielenia odpowiedzi stronie skarżącej o sposobie załatwienia skargi, ponieważ 
pracownicy nie wiedzieli, że takie informacje powinno się w nich umieszczać. Brak 
tych zapisów jest spowodowany małą ilością etatów i bardzo dużą ilością 
prowadzonych spraw przez Inspektorat. W nowych rejestrach takie informacje będą 
zawarte w celu ułatwienia kontroli przebiegu i terminów załatwienia poszczególnych 
skarg i wniosków. 

(akta kontroli str. 257) 

2. Badanie terminowości załatwiania skarg wykazało, że 31 skarg spośród 40 
zbadanych (77,5%) Powiatowy Inspektor rozpatrzył w terminie powyżej miesiąca, 
nie zawiadomił także stron o przyczynach zwłoki, nie wskazał nowego terminu 
załatwienia skargi oraz nie pouczył o prawie do wniesienia ponaglenia. Ponadto 
w pięciu przypadkach17 nie zawiadomił strony skarżącej o sposobie załatwienia 
skargi.  

(akta kontroli str. 141-145) 

Zgodnie z treścią art. 237 § 1, § 3 i § 4 Kpa, organ właściwy do załatwienia skargi 
powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 
miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. W każdym 
przypadku niezałatwienia skargi w terminie organ administracji publicznej jest 

                                                      
16 Nr NB.0551-31/2015, NB.7143-1/11/2015, PINB.0551.30.2017 i PINB.0551.41.2017 
17 Skargi nr: PINB.0551.26.2016 z 18.05.2016 r., PINB.0551.4.2017 z 23.01.2017 r., PINB.0551.5.2017 
z  2.02.2017 r., PINB.0551.16.2017 z 28.03.2017 r., PINB.0551.41.2017 r. z 12.12.2017 r. 
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obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin 
załatwienia skargi oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: skargi były rozpatrzone ze zwłoką przekraczającą 
okres  miesiąca z powodu dużej ilości prowadzonych spraw oraz zbyt małej ilości 
etatów. Jesteśmy małą jednostka administracyjną, w której nie ma wydziału do 
spraw rozpatrywania skarg i wniosków. Skoro skarżących nie powiadomiono 
o przyczynach zwłoki załatwienia skargi, a co z tym się wiąże nie wskazano nowego 
terminu załatwienia to i nie było pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia. 
W pięciu skargach nie zostały udzielone odpowiedzi skarżącym z powodu 
przeoczenia związanego z bardzo dużą ilością prowadzonych spraw (…).  

(akta kontroli str. 162, 217) 

3. Spośród 40 zbadanych skarg, trzy18 dotyczyły zagrożenia zdrowia lub życia. 
W przypadku skargi złożonej przez Burmistrza Drawska Pomorskiego19 wszczęcie 
kontroli nastąpiło dopiero po 85 dniach od dnia jej wpływu do Inspektoratu, 
w pozostałych dwóch przypadkach - po 21 i 12 dniach. Ponadto w przypadku skargi 
nr PINB.0551.26.2016 z 18.05.2016 r. Powiatowy Inspektor nie powiadomił strony 
skarżącej o sposobie jej załatwienia. 

(akta kontroli str. 141-145) 

Zgodnie z art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego, organ nadzoru budowlanego - w razie 
stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego 
części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 
mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 
ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu 
lub jego części. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że w sprawach dotyczących złego stanu 
technicznego obiektów budowlanych nr PINB.0551.26.2016, PINB.7143.6.20.2017, 
PINB.7143.2.17.2018 Powiatowy Inspektorat nie wykonywał obowiązku określonego 
w art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego z powodu bardzo dużej ilości prowadzonych 
spraw oraz małej ilości etatów inspekcyjnych. W Inspektoracie pracują tylko dwie 
osoby posiadające uprawnienia budowlane. Jeden z inspektorów posiada 
uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych, a ja posiadam 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kontrole nie zostały przeprowadzone po 
upływie terminów określonych w decyzjach nakazujących usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości z powodu braku pracowników z odpowiednimi uprawnieniami 
budowlanymi. Brak pracowników z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi jest 
spowodowany zbyt niskim wynagrodzeniem miesięcznym, oscylującym w granicy 
płacy minimalnej. Inspektorat skupił się przede wszystkim na rozpatrywaniu 
wniosków o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych, zawiadomień 
o zakończeniu budowy, terminowej sprawozdawczości oraz innych sprawach 
bieżących. 

(akta kontroli str. 218a) 

W sprawie niepowiadomienia strony skarżącej o sposobie załatwienia skargi 
Inspektor Powiatowy wyjaśnił, że inspektor prowadząca tę sprawę pewnie z braku 
doświadczenia lub przeoczenia nie powiadomiła strony skarżącej mimo, że 
11.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
nieodpowiedniego stanu technicznego przedmiotowego budynku stodoły. 

(akta kontroli str. 203) 

                                                      
18 PINB.0551.26.2016 z 18.05.2016 r., PINB.7143.6.20.2017 z 10.08.2017 r., PINB.7143.2.17.2018 
z 21.06.2018 r.  
19 Skarga nr PINB.0551.26.2016 z 18.05.2016 r. – wszczęcie kontroli 11.08.2016 r., po 85 dniach od daty 
wpływu skargi. 
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Spośród 40 analizowanych spraw skargowych w 31 przypadkach (77,5%) nie 
zachowano obowiązujących terminów na ich rozpatrzenie. Organ nadzoru 
budowlanego nie zawiadamiał również stron o przyczynach zwłoki, nie wskazywał 
nowego terminu załatwienia sprawy oraz nie pouczał o prawie do wniesienia 
ponaglenia. Ponadto w pięciu sprawach skargowych (12,5%) rozpatrzenie skargi nie 
obejmowało pisemnego zawiadomienia o sposobie jej załatwienia. Sposób 
rejestracji skarg i wniosków nie był zgodny z wymogami, nie zawierał daty udzielenia 
odpowiedzi stronie skarżącej. W przypadku trzech skarg (spośród 40 badanych), 
które dotyczyły zagrożenia zdrowia lub życia, Powiatowy Inspektor wszczął kontrolę 
po 12, 21 i 85 dniach od dnia złożenia skargi, a do dnia zakończenia kontroli NIK 
(tj. 8.11.2018 r.), nie dokonał kontroli wykonania nałożonych obowiązków, pomimo 
upływu terminu określonego w wydanych w tych sprawach decyzjach i nie 
podejmował czynności egzekucyjnych.  

3. Postępowania kontrolne i egzekucyjne prowadzone przez 
Inspektorat.  

3.1. Plan kontroli prowadzonych przez Inspektorat. 

Powiatowy Inspektor sporządzał plany pracy Inspektoratu na lata 2015-2018. Plany 
zostały każdorazowo zaakceptowane przez Starostę Drawskiego. Plany pracy 
zawierały terminy wykonania poszczególnych zadań: I. Sporządzenie planów 
(budżetu, pracy i urlopów pracowniczych), II. Działalność Inspektoratu (cały rok), 
III. Kontrole planowe (wg zakresów działalności), IV. Sprawozdania 
(wg obowiązujących terminów), V. Rozliczenie mandatów karnych (w terminie 
siedmiu dni od dnia nałożenia grzywny), VI. Informacja opisowa z działalności. 
Plany pracy Inspektoratu na lata 2015-2018: 
- nie uwzględniały wyników analizy ryzyka (w Inspektoracie w okresie objętym 
kontrolą nie przeprowadzano analizy ryzyka); 
- nie były sporządzane w oparciu o analizę wyników z przeprowadzonych kontroli 
z lat ubiegłych, ani analizę skarg. 

Inspektorat prowadził wymaganą w przepisie art. 84 ust. 2 pkt 3 Prawa 
budowlanego ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych (w wersji papierowej), zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia 
ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych20. 
Prowadzone ewidencje nie były wykorzystywane w procesie planowania kontroli. 
Inspektorat nie prowadził ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, których kopie 
otrzymywał od organów administracji architektoniczno-budowlanej, mimo wymogu 
określonego w art. 84 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego. Powyższa dokumentacja nie 
była wykorzystywana w procesie planowania kontroli.  

(akta kontroli str. 119-130) 

Powiatowy Inspektor, wyjaśnił: realizacja ustawowych zadań Inspektoratu (…) 
została zapewniona zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mimo braku 
w formie pisemnej analizy wyników z przeprowadzonych kontroli w latach ubiegłych 
oraz analizy skarg; otrzymywane od organów (…) decyzje, postanowienia i kopie 
zgłoszeń robót budowlanych są informacją o procesie budowlanym w powiecie, 
które są przesyłane zgodnie z ustawą Prawo budowlane i nie służą do planowania 
kontroli. 

(akta kontroli str. 128-130) 

                                                      
20 Dz. U. Nr 120, poz. 1130. 
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Plany pracy Inspektoratu nie były uzgadniane z właściwymi organami administracji 
architektoniczno-budowlanej lub innymi organami kontrolnymi oraz nie zawierały 
wspólnych przedsięwzięć kontrolnych – wbrew dyspozycji art. 85 pkt 1 Prawa 
budowlanego. 

(akta kontroli str. 127) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: (…) w ocenie PINB (…) nie zachodziła taka 
konieczność (…) bez udziału tych organów byliśmy w stanie samodzielnie 
przeprowadzać kontrole obiektów budowlanych. 

(akta kontroli str. 128-130) 

Inspektorat nie posiadał bazy danych zawierającej liczbę wszystkich obiektów 
budowlanych z obszaru swojego działania oraz podlegających kontrolom 
(wymienionych w art. 62 Prawa budowlanego), a także innych baz danych 
o obiektach budowlanych i nie miał dostępu do baz danych prowadzonych przez 
inne podmioty. 

(akta kontroli str. 127) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w celu określenia usytuowania obiektów budowlanych 
podlegających kontrolom korzystamy z bezpłatnej strony internetowej – System 
informacji przestrzennej powiatu drawskiego. Mamy dostęp do bezpłatnej bazy 
WebEWID, z której możemy ustalić właścicieli działek, na których znajdują się 
obiekty budowlane. 

(akta kontroli str. 128-130) 

3.2. Kontrole przeprowadzane przez Inspektorat. 

3.2.1. Zawiadomienia o rozpoczęciu robót.  

W badanym okresie Powiatowy Inspektor nie przeprowadzał kontroli mających na 
celu sprawdzenie czy nastąpiło fizyczne rozpoczęcie budowy przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że nie przeprowadzano takich kontroli z powodu zbyt 
małej ilości etatów inspekcyjnych. Inspektorat skupiał się przede wszystkim na 
rozpatrywaniu spraw bieżących.  

(akta kontroli str. 174, 276-277) 

W badanym okresie Powiatowy Inspektor przeprowadził 29 kontroli budów w trakcie 
ich realizacji, z tego 27 kontroli w 2016 r. i dwie w 2017 r. Inspektorat pisemnie 
zawiadamiał inwestorów o zamiarze przeprowadzenia kontroli realizacji robót we 
wszystkich ww. sprawach. Z wszystkich 29 kontroli sporządzany został protokół 
kontroli. 

(akta kontroli str. 175-181) 

Powiatowy Inspektor dokonywał weryfikacji kompletności dokumentacji dostarczonej 
przez inwestorów dotyczących zawiadomień o terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych. Spośród 20 zbadanych spraw wszystkie zawierały oświadczenia 
kierownika budowy (robót) o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz w niewymaganych przypadkach o niesporządzaniu takiego planu. Dokumenty 
zawierały także zaświadczenia kierownika budowy do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa 
budowlanego. Zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych zawierały dane, 
które powinny znajdować się w ogłoszeniu (umieszczonym na budowie lub 
rozbiórce), o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego. Dane zawarte 
w pozwoleniach na budowę zostały ujęte w ewidencji rozpoczynanych i oddawanych 
do użytkowania obiektów budowlanych. Powiatowy Inspektor dokonywał porównania 
dat powiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z datami 
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zgłoszeń/pozwoleń na budowę. W badanej próbie nie stwierdzono przekroczenia 
ważności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. 

(akta kontroli str. 146, 182-202) 

3.2.2. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. 

Powiatowy Inspektor w badanym okresie wydał łącznie 160 decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu budowlanego. Analizą objęto 40 postępowań związanych 
z wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Powiatowy Inspektor we 
wszystkich badanych przypadkach, przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie, 
dokonał obowiązkowych kontroli przedmiotowych obiektów. Sprawozdania 
z czynności kontrolnych zawierały zakres wskazany w art. 59a ust. 2 Prawa 
budowlanego. Dokonując obowiązkowej kontroli Powiatowy Inspektor dochowywał 
terminu wskazanego w art. 59c ust. 1 Prawa budowlanego, tj. przeprowadzał 
obowiązkową kontrole przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania. We 
wszystkich badanych 40 pozwoleniach inwestorzy, zgodnie z dyspozycją art. 59c 
ust. 2 Prawa budowlanego, uczestniczyli w tych kontrolach. Kontroli dokonywał 
Powiatowy Inspektor oraz inspektor zatrudniony w Inspektoracie  posiadający 
uprawnienia z zakresu instalacji sanitarnych. Protokoły kontroli we wszystkich 
badanych sprawach zostały sporządzone zgodnie ze wskazaniami art. 59d ust. 1 
Prawa budowlanego. W badanej próbie 40 postępowań nie stwierdzono sytuacji 
odmiennego rozstrzygania podobnych spraw. Powiatowy Inspektor nie uzależniał 
udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, w których znajdowały 
się lokale mieszkalne, od wykonania w tych lokalach tzw. białego montażu.  

(dowód: akta kontroli str. 214-216, 276-277) 

3.2.3. Samowole budowlane. 

Powiatowy Inspektor wykrywał na swoim obszarze działania tzw. samowole 
budowlane (przypadki wybudowania obiektów budowlanych bez pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia) po otrzymaniu zawiadomień/informacji od innych podmiotów 
oraz przy wykonywaniu czynności w terenie. W Inspektoracie nie opracowano 
odrębnych procedur mających na celu wykrywanie i likwidowanie tego zjawiska. 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił: w art. 83 ust. 1 ustawy (…) Prawo budowlane (…) 
nie jest napisane, że do zadań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 
należy opracowanie procedur mających na celu wykrywanie i likwidowanie tzw. 
samowoli budowlanych. Samowolnie wybudowane obiekty budowlane bez 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia są wykrywane z urzędu oraz z zawiadomień 
obywateli. 

(akta kontroli str. 140) 

W latach 2015-2018 (I półrocze) Powiatowy Inspektor wydał łącznie 22 decyzje 
nakazujące rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części (sześć zostało 
uchylonych przez organ II instancji – na dzień kontroli postępowania były w toku), 
siedem decyzji spośród 16 (tj. 43,8%) nie zostało wykonanych przez inwestorów. 

W okresie objętym kontrolą Powiatowy Inspektor wydał łącznie osiem postanowień21 
o wstrzymaniu robót budowlanych, które zawierały wymagania wskazane w art. 48 
ust. 3 Prawa budowlanego. Spośród ww. ośmiu postanowień: 
- w sześciu sprawach dotyczących sześciu domków letniskowych wybudowanych 
przez jednego inwestora; na dzień kontroli, postępowania były w toku z uwagi na 
wydawanie rozstrzygnięć przez organ II instancji; 
- w jednej sprawie wydano decyzję o nakazie rozbiórki22; 

                                                      
21 Z tego: siedem w 2015 r. i jedno w 2017 r. 
22 Decyzję wydano 9 listopada 2015 r., w aktach sprawy brak było dowodów na wykonanie nakazu rozbiórki, 
Inspektorat do dnia kontroli NIK nie podjął żadnych czynności w sprawie. 
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- w jednej sprawie wydano postanowienie ustalające opłatę legalizacyjną, która 
została uiszczona przez inwestora. 

(akta kontroli str. 131-132) 

3.2.4. Planowanie i realizacja kontroli starej zabudowy.  

Powiatowy Inspektor nie opracował i nie wdrożył procedur (rozwiązań systemowych) 
dotyczących planowania i realizacji działań kontrolnych ukierunkowanych na stan 
starej/zabytkowej zabudowy (zabudowa wykonana starą technologią, budynki 
komunalne) oraz budynków mieszkalnych z tzw. wielkiej płyty. 
W okresie objętym kontrolą Inspektorat przeprowadził 11 kontroli stanu 
starej/zabytkowej zabudowy (oraz budynków mieszkalnych z tzw. wielkiej płyty), 
z tego dwie w 2016 r., sześć w 2017 r. i trzy w 2018 r. Inspektorat realizował 
obowiązki dotyczące stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów 
budowlanych lub ich części, mogącego spowodować zagrożenie życia i zdrowia 
ludzi. W ośmiu sprawach Inspektorat nie dokonywał weryfikacji realizacji wydanych 
decyzji oraz nie podejmował czynności kontrolnych w celu potwierdzenia usunięcia 
stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienia braków. 

(akta kontroli str. 133-139) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: co prawda w planach pracy Inspektoratu nie ma 
wyraźnego zapisu dotyczącego takich kontroli (…), ale jest napisane prowadzenie 
postępowań w sprawach utrzymania obiektów budowlanych. Właśnie w taki sposób 
zapewniłem realizację ustawowych zadań (…). 

(akta kontroli str. 137-139) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Inspektorat nie prowadził ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, których kopie 
otrzymywał od organów administracji architektoniczno-budowlanej, mimo wymogu 
określonego w art. 84 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego.  

(akta kontroli str. 127) 

Powiatowy Inspektor, wyjaśnił, że otrzymywane od tych organów decyzje, 
postanowienia i kopie zgłoszeń robót budowlanych były informacją o procesie 
budowlanym w powiecie i służyły realizacji ustawowych zadań Inspektoratu, mimo 
nieprowadzenia ich ewidencji. 

(akta kontroli str. 128-130) 

2. Wg stanu na 25 października 2018 r. nie zostało wykonanych siedem z 16 
(tj. 43,8%) decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, 
wydanych przez Powiatowego Inspektora, tj. trzy z 10.09.2015 r. (decyzje 
ostateczne 1 i 3.10.2015 r.), jedna z 9.11.2015 r. (ostateczna 28.11.2015 r.), jedna 
z 18.09.2017 r. (ostateczna 6.10.2017 r.), jedna z 25.01.2018 r. (ostateczna 
14.02.2018 r.) i jedna z 11.05.2018 r. (ostateczna 26.05.2018 r.). W przypadku tych 
siedmiu decyzji Inspektorat nie podejmował czynności mających na celu weryfikację 
wykonania nakazów rozbiórki, ani ich wyegzekwowania. Powiatowy Inspektor nie 
wszczął egzekucji administracyjnej, o której mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji23, pomimo 
niewykonania w wyznaczonym terminie, rozbiórki obiektów budowlanych, 
nakazanych w decyzjach. 

(akta kontroli str. 131) 

                                                      
23 Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm.; dalej: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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Powiatowy Inspektor wyjaśnił: Inspektorat nie podjął czynności mających na celu 
wyegzekwowanie nakazów rozbiórki wynikających z siedmiu decyzji z powodu zbyt 
małej ilości etatów inspekcyjnych, jak również z powodu tego, że Pani Inspektor 
zajmująca się egzekucją przebywała od początku roku 2015 do końca roku 2017 na 
urlopie wychowawczym. W maju 2018 r. złożyła wypowiedzenie umowy o pracę. 
Wypowiedzenie umowy o pracę zapewne było spowodowane dużą ilością 
powierzonych obowiązków za zbyt niskie wynagrodzenie miesięczne, oscylujące 
w granicach płacy minimalnej. Jak wynika z powyższego PINB (…) jest skrajnie 
niedofinansowany. Inspektorat skupił się przede wszystkim na ważniejszej 
działalności, tj. rozpatrywaniem zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów 
budowlanych i wniosków o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych spraw 
bieżących. 

(akta kontroli str. 140) 

Dopiero w toku kontroli NIK, tj. 8.11.2018 r., Powiatowy Inspektor wystawił sześć 
upomnień, w których wezwał inwestorów do wykonania obowiązku rozbiórki 
obiektów budowlanych lub ich części. 

(akta kontroli str. 291-296) 

3. W ośmiu na 1124 zbadanych (72,7%) spraw dotyczących nieodpowiedniego 
stanu technicznego obiektów budowlanych (starej zabudowy), mogącego 
spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi, Inspektorat nie dokonywał weryfikacji 
realizacji wydanych decyzji oraz nie podejmował czynności kontrolnych w celu 
potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienia braków. Nie 
występował także do właścicieli tych obiektów budowlanych o przedłożenie 
informacji i dokumentacji potwierdzających usunięcie stwierdzonych uszkodzeń 
oraz uzupełnienia braków, do czego byli zobowiązani stosownie do art. 70 ust. 1 
Prawa budowlanego. Bezczynność Inspektoratu w tych sprawach NIK ocenia jako 
nierzetelne działanie organu nadzoru budowlanego. 

(akta kontroli str. 133-136) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: (…) nie wykonaliśmy obowiązku (…) ponieważ do 
dnia dzisiejszego osoby dokonujące kontroli nie przesłały do Inspektoratu kopii 
protokołów z kontroli obiektów budowlanych, potwierdzających wykonanie 
obowiązków nałożonych w wydanych decyzjach. Po wpłynięciu kopii ww. protokołów 
PINB (…) przeprowadzi bezzwłocznie kontrolę obiektów budowlanych w celu 
potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków. (…) 
w pięciu sprawach przeprowadziliśmy kontrole sprawdzające wykonanie 
obowiązków wynikających z wydanych decyzji, z których sporządziliśmy notatki 
służbowe. 

(akta kontroli str. 137-139) 

NIK nie podziela powyższej argumentacji. Zgodnie z art. 70 ust. 2 Prawa 
budowlanego Powiatowy Inspektor był zobowiązany do przeprowadzenia 
bezzwłocznie kontroli obiektów budowlanych w celu potwierdzenia wykonania 
obowiązków określonych w decyzjach. Kontrola powinna nastąpić po 
wyegzekwowaniu przesłania protokołów z kontroli obiektów budowlanych, 
przeprowadzonych przez uprawnione osoby, w celu potwierdzenia wykonania 
nałożonych obowiązków w zakresie usunięcia stwierdzonych uszkodzeń 
i uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia. 

Dopiero w toku kontroli NIK, tj. 8.11.2018 r., Powiatowy Inspektor wystawił trzy 
mandaty karne kredytowane25 na kwotę 100 zł każdy, za niedopełnienie obowiązku 

                                                      
24 W jednym przypadku przeprowadzono oględziny na wniosek Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim – 
sprawa dotycząca budynku mieszkalnego po wybuchu gazu (decyzja nr PINB.7143.4.4.2017.RD z 2.06.2017 r.). 
25 Grzywny nałożono w trzech sprawach: PINB.7143.2.11.2016, PINB.7143.2.22.2017, PINB.7143.6.27.2017. 
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wynikającego z art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, w związku z nieprzesłaniem 
protokołów z kontroli obiektów budowlanych, przeprowadzonych przez uprawnione 
osoby. 

(akta kontroli str. 287-290) 

W sprawie dotyczącej nieodpowiedniego stanu technicznego stodoły w Mielenku 
Drawskim (zgłoszonej 18.05.2016 r. przez Burmistrza Drawska Pomorskiego, jako 
zagrażająca zdrowiu i życiu), którą ujęto w ewidencji skarg, decyzja nakazująca 
wykonanie remontu została wydana dopiero 11.10.2017 r., tj. po 419 dniach od 
wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania (17.08.2016 r.)26 

(akta kontroli str. 133-136) 

Stosownie do dyspozycji art. 237 § 1 Kpa, organy administracji publicznej 
obowiązane są załatwiać skargi bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z treścią art. 35 § 3 
Kpa, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno 
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił: decyzja (…) została wydana (…) po przejęciu 
przedmiotowej sprawy przez nowego inspektora. Poprzedni inspektor, który 
zajmował się tą sprawą zwolnił się z pracy z powodu zbyt niskiego wynagrodzenia 
i w chwili obecnej nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego nie przygotował 
projektu stosownej decyzji w ustawowym terminie. 

(akta kontroli str. 137-139) 

3.3. Postępowania egzekucyjne. 

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie nie wszczynano i nie prowadzono 
postępowań egzekucyjnych. W szczególności egzekucją nie objęto łącznie 15 
decyzji niewykonanych przez inwestorów, z tego: 
- siedmiu (wydanych w okresie od 10.09.2015 r. do 11.05.2018 r., które stały się 
ostateczne w okresie od 1.10.2015 r. do 26.05.2018 r.), w których Powiatowy 
Inspektor nakazał rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części; 
- ośmiu (wydanych w okresie od 31.05.2016 r. do 22.05.2018 r., które stały się 
ostateczne w okresie od 18.06.2016 r. do 16.06.2018 r.), w których Powiatowy 
Inspektor nakazał wykonanie prac naprawczych w związku ze stwierdzeniem 
nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych lub ich części.  

(akta kontroli str. 273-275) 

Powiatowego Inspektora wyjaśnił m.in., że egzekucji nie prowadził z powodu zbyt 
małej ilości etatów inspekcyjnych, jak również z powodu tego, że Pani Inspektor 
zajmująca się egzekucją przebywała od początku roku 2015 do końca roku 2017 na 
urlopie wychowawczym. W maju 2018 r. złożyła wypowiedzenie umowy o pracę. 
Wypowiedzenie umowy o pracę zapewne było spowodowane dużą ilością 
powierzonych obowiązków za zbyt niskie wynagrodzenie miesięczne, oscylujące 
w granicach płacy minimalnej. Jak wynika z powyższego PINB (…) jest skrajnie 
niedofinansowany. Inspektorat skupił się przede wszystkim na ważniejszej 
działalności, tj. rozpatrywaniem zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów 
budowlanych i wniosków o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych sprawach 
bieżących. 

(akta kontroli str. 132, 137-138, 139, 140) 

Powiatowy Inspektor dokonywał weryfikacji kompletności dokumentacji dostarczonej 
przez inwestorów dotyczących zawiadomień o terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych, co stwierdzono na próbie 20 zawiadomień. W badanym okresie wydał 

                                                      
26 O zamiarze wydania decyzji administracyjnej strony zawiadomiono 30 września 2016 r. 
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łącznie 160 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Kontrola 40 
pozwoleń wykazała, że decyzje wydano po przeprowadzeniu obowiązkowych 
kontroli i zgodnie z procedurą określoną w Prawie budowlanym. Spośród 22 decyzji 
nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, wydanych w latach 
2015-2018 (I półrocze), sześć zostało uchylonych przez organ II instancji (na dzień 
kontroli postępowania były w toku), a siedem z 16 (tj. 43,8%) nie zostało 
wykonanych. Inspektorat w tym okresie nie podejmował żadnych czynności 
mających na celu weryfikację wykonania nakazów rozbiórki, ani ich 
wyegzekwowania. W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie nie wszczynano i nie 
prowadzono postępowań egzekucyjnych. Egzekucją nie objęto łącznie 15 decyzji 
niewykonanych przez inwestorów. Powiatowy Inspektor w siedmiu sprawach 
niewykonania przez inwestorów decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów 
budowlanych lub ich części nie wszczął egzekucji administracyjnej, o której mowa 
w art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dopiero w toku 
kontroli NIK (8.11.2018 r.), Inspektor Powiatowy wystawił sześć upomnień, 
w których wezwał inwestorów do wykonania obowiązku rozbiórki obiektów 
budowlanych lub ich części, wynikających z decyzji. Również w przypadku ośmiu 
spośród ogółem 11 przeprowadzonych działań kontrolnych, dotyczących stanu 
starej zabudowy (oraz budynków mieszkalnych z tzw. wielkiej płyty) Powiatowy 
Inspektor nie wyegzekwował wykonania obowiązku przesłania protokołów z kontroli 
obiektu budowlanych w celu potwierdzenia wykonania obowiązku w zakresie 
usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienia braków, które mogłyby 
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia. Dopiero w toku kontroli NIK 
(8.11.2018 r.) wystawił trzy mandaty karne kredytowane na kwotę 100 zł każdy za 
niedopełnienie obowiązku przesłania protokołów z kontroli, przeprowadzonych przez 
osoby uprawnione. 
 
 

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Prowadzenie ewidencji wymaganych przepisami prawa, w tym rejestru skarg 
i wniosków oraz ewidencji kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń, przekazywanych 
przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.  
2. Terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków.  
3. Weryfikowanie realizacji wydanych decyzji oraz podejmowanie czynności 
kontrolnych w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienia 
braków. 
4. Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych. 
5. Weryfikowanie wykonania nakazów rozbiórki. 
6. Wszczynanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych prowadzących do 
usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Inspektorat. 
7. Egzekwowanie obowiązku przesłania organowi nadzoru budowlanego protokołów 
z kontroli obiektów budowlanych, przeprowadzanych przez osoby uprawnione. 

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

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Szczecin,     21   grudnia 2018 r. 
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