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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/079 – Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego w latach 2009-
2012 (I półrocze)1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Bogdan Gorzałkowski, specjalista k.p., upoważnienia do kontroli nr 82655 z dnia 
16 lipca 2012 r. oraz nr 84263 z dnia 5 października 2012 r. 

Jan Czarniecki, główny specjalista k.p., upoważnienia do kontroli nr 82681 z dnia 
5 września 2012 r. oraz nr 84264 z dnia 5 października 2012 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 1-2, 2075-2080) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, 02-456 Warszawa, 
ul. Czereśniowa 98 (zwany dalej „Inspektoratem” lub „WINB”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Jaromir Grabowski, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
(zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem” lub „Inspektorem”).  

(Dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości2 realizację przez kontrolowaną jednostkę zadań nałożonych 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3 (dalej: ustawa Prawo budowlane 
lub prawo budowlane). 

W ocenie NIK Inspektorat rzetelnie realizował w badanym okresie zadania określone 
w przywołanej wyżej ustawie Prawo budowlane. Najwyższa Izba Kontroli zwraca 
jednak uwagę na stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące 
w szczególności: 
- nieegzekwowania od naczelników komórek organizacyjnych WINB sporządzania 

sprawozdań z wykonania zaplanowanych zadań,  
- braku sprawdzania w sposób udokumentowany w ramach przeprowadzanych 

kontroli obowiązkowych wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla 
bezpieczeństwa konstrukcji i pożarowego,  

- przewlekłego prowadzenia postępowań skargowych,  
- braku zorganizowania systemu kontroli zarządczej. 

                                                      
1 Badaniami objęte zostały również działania mające miejsce przed 1 stycznia 2009 r. o ile miały one bezpośredni wpływ 

na zjawiska będące przedmiotem kontroli. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3 Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjne i kadrowe Inspektoratu 

1.1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) 
Inspektoratu do realizacji zadań 

1.1.1. Struktura organizacyjna 

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, obwiązujący w Inspektoracie 
Regulamin organizacyjny4, określał m.in.: strukturę organizacyjną Inspektoratu, 
zakres zadań pracowników, wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane 
oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych5 (dalej: ustawa 
o wyrobach budowlanych). 

Organizacja Inspektoratu była zgodna z określoną w Statucie WINB6. 
(Dowód: akta kontroli str. 4-18) 

Zgodnie ze regulaminem WINB, w skład Inspektoratu wchodziły następujące 
komórki organizacyjne: Wydział Inspekcji i Kontroli (dalej: wydział WIK), Wydział 
Wyrobów Budowlanych (dalej: wydział WWB), Wydział Orzeczniczo-Prawny (dalej: 
wydział WOP), Wydział Administracyjno-Organizacyjny (dalej: wydział WAO), 
Zespół ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa (dalej: zespół ZOB), Zespół 
ds. Finansowo-Księgowych (dalej: zespół ZFK). Zgodnie z ww. regulaminem WINB: 

- do zadań wydziału WIK oraz zespołu ZOB, należało m.in. prowadzenie 
w I instancji działalności inspekcyjnej, kontrolnej i postępowań 
administracyjnych dotyczących prawidłowości procesu budowlanego 
i utrzymania obiektów budowlanych oraz udział w kontrolach prowadzonych 
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej zwanego: „GINB”). 
Ponadto do wydziału WIK należało m.in. prowadzenie kontroli organów 
administracji architektoniczno-budowlanej (dalej zwanych również organami 
administracji) i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (dalej 
zwanych PINB), prowadzenie wizji w terenie na potrzeby postępowań 
prowadzonych przez wydział WOP oraz udział w kontrolach prowadzonych 
wspólnie z innymi instytucjami;    

- do zadań wydziału WWB, należało m.in. prowadzenie w I instancji kontroli 
i postępowań administracyjnych w sprawach wprowadzanych do obrotu 
wyrobów budowlanych w zakresie ich zgodności z ustawą o wyrobach 
budowlanych; 

- do zadań wydziału WOP, należało m.in. prowadzenie w II instancji postępowań 
administracyjnych w sprawach odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia 
PINB, prowadzenie w I instancji postępowań administracyjnych w sprawach 
stwierdzenia nieważności, zmiany decyzji, wznowienia postępowania PINB, 
prowadzenie egzekucji rozstrzygnięć w I i w II instancji, prowadzenie 
postępowań skargowych dotyczących PINB. 

 (Dowód: akta kontroli str. 7-18) 

W zakresach czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych 
z kontrolą i z orzecznictwem, z różną szczegółowością uwzględniono wszystkie 
główne zadania organów nadzoru budowlanego szczebla wojewódzkiego 
wymienione w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o wyrobach budowlanych. 

(Dowód: akta kontroli str. 1906-2064) 

                                                      
4 Zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 6 lipca 2009 r., zwany dalej regulaminem WINB. 
5 Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm. 
6 Nadanym zzarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 282 z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej7, 
w Inspektoracie opracowano opisy stanowisk dla pracowników zatrudnionych 
w WOP, WAO, WIK, WWB, ZOB, ZFK.  

(Dowód: akta kontroli str. 1257, 1387, 1458, 1463, 2065-2073) 

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

1.1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 

Inspektorat w całym kontrolowanym okresie dysponował 67 etatami, jednak limit ten 
nie był wykorzystywany. Liczba osób zatrudnionych na koniec 2009 r., jak 
i na koniec I półrocza 2012 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiła 
55 osób (tj. nieobsadzonych było 12 etatów). Występowała duża rotacja 
pracowników: w 2009 r. odeszło z pracy w WINB 15 osób, a przybyło - 11. 
W kolejnych latach liczby te kształtowały się odpowiednio: w 2010 r. -  10 i 18; 
w 2011 r. –  20 i 14; w I poł. 2012 r. – 6 i 5. 
 (Dowód: akta kontroli str. 143-144, 146, 150-151, 486-487, 1308-1344, 2090-2094) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił8, że przyczynami występowania wakatów były: 
odejścia pracowników, czasochłonne procedury naboru wynikające z zapisów 
ustawy o służbie cywilnej, trudności w pozyskaniu pracowników na stanowiska 
wymagające wysokich kwalifikacji (posiadanie uprawnień budowlanych) przy 
ograniczonych możliwościach płacowych Inspektoratu.  

(Dowód: akta kontroli str. 150) 

Zatrudnienie w WINB pracowników, do których zadań należało przeprowadzanie 
kontroli organów administracji architektoniczno-budowalnej i nadzoru budowlanego 
kształtowało się w badanym okresie (wg stanu na koniec roku9) w przedziale  
od 2 do 5 osób (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych). Natomiast zatrudnienie 
pracowników do przeprowadzania kontroli: 

- budów i obiektów budowlanych - odpowiednio w przedziale od 11,8 do 16,8; 
- wyrobów budowlanych – odpowiednio od 6 do 7.  

(Dowód: akta kontroli str. 143-144) 

Spośród 55 osób zatrudnionych w WINB, wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.10 - 
13 (tj. 24%) posiadało wykształcenie wyższe techniczne, 16 (29%) - wykształcenie 
prawnicze - 9 (16,4%) posiadało uprawnienia budowlane.  

(Dowód: akta kontroli str. 58-66) 

Wojewódzki Inspektor wydał upoważnienia do prowadzenia kontroli obowiązkowych 
12 osobom, a do kontroli budów i obiektów budowlanych - 37 osobom. 
Do prowadzenia kontroli działalności organów administracji architektoniczno-
budowlanej i organów nadzoru budowlanego pracownicy przez każdą kontrolą 
otrzymywali stosowne upoważnienia. 

(Dowód: akta kontroli str. 128-136) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego 
w Inspektoracie w 2012 r. (I półrocze) wynosiło 4,5 tys. zł i w porównaniu do 2009 r. 
było wyższe o ok. 0,5  tys. zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
pracownika Inspektoratu wykonującego czynności kontrolne wynosiło w I półroczu 
2012 r. - 5,0 tys. zł, tj. było o 1,7 tys. zł wyższe od wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia wypłaconego dla tej grupy pracowników w 2009 r. (3,3 tys. zł). 

                                                      
7 Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
8 Pismo z dnia 23 lipca 2012 r. 
9 Oraz na dzień 30 czerwca 2012 r. 
10 Bez uwzględnienia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych. 
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Dla porównania pprzeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie 
mazowieckim w I  kwartale 2012 r. wyniosło 4,7 tys. zł11. 

(Dowód: akta kontroli str. 148 1458, 1463) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił12, że w celu pełnej realizacji zadań nałożonych 
ustawą Prawo budowlane należałoby zwiększyć zatrudnienie o 11 osób, co wymaga 
zwiększenia środków na wynagrodzenia o 726,6 tys. zł. Ponadto w celu 
zmniejszenia rotacji pracowników, należy podnieść poziom płac do średniej płacy 
w administracji na Mazowszu. W tym celu należałoby zwiększyć fundusz płac 
o dalsze 975,1 tys. zł.  

(Dowód: akta kontroli str. 183-184) 

WINB w latach 2009-2011 corocznie informował Wojewodę Mazowieckiego 
o potrzebach kadrowych Inspektoratu, jak i PINB-ów z terenu województwa 
mazowieckiego. W 2009 r. informował m.in. o potrzebach kadrowych tych jednostek 
oraz o zaniżonych płacach podając, że przeciętne wynagrodzenie w województwie 
wynosiło 4,3 tys. zł, podczas gdy w PINB-ach i w Inspektoracie - ok. 3,0 tys. zł13. 
Podobne pismo skierował w 2010 r.14. W 2011 r. wnioskował o przyznanie 
5 dodatkowych etatów dla WINB, podając m.in.15, że koszt wydania w Inspektoracie 
jednego rozstrzygnięcia wynosił w 2010 r. 0,53316, przy średniej dla kraju 1,272, 
drugi inspektorat wojewódzki w powyższej klasyfikacji (śląski) uzyskał wskaźnik 
0,873. 

) 

Pomimo otrzymania środków na dodatkowe etaty, Inspektorat nadal w 2012 r. 
wykazywał sprawozdaniach kwartalnych (Rb-70) o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
liczbę planowanych etatów w wysokości takiej samej (67) jak w latach poprzednich.  

(Dowód: akta kontroli str. 1313-1343) 

Inspektorat w badanym okresie zatrudnił 14 stażystów w pełnym wymiarze czasu 
pracy (na okres od 2,5 do 6 miesięcy).  Na umowy zlecenia zatrudniano 6 osób, 
w tym 3 - na okres ok. 1 miesiąca, 1 osoba (radca prawny) jest zatrudniona na 
umowy zlecenia od 2004 r., natomiast 2 osoby były zatrudnione w ten sposób przez 
okres ok. 2 lat. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1460-1461) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił17, że osoby te wykonywały głownie różnego rodzaju 
czynności pomocnicze (porządkowanie dokumentacji, obsługa korespondencji). 
Nie wykonywały czynności stanowiących zadania Wojewódzkiego Inspektora. 

(Dowód: akta kontroli str. 1461) 

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, członkowie korpusu służby 
cywilnej nie mogą podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody, ani 
wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy 
lub podważających zaufanie do służby cywilnej. 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił18, że nie udzielał pracownikom Inspektoratu zgody 
na podejmowanie dodatkowej pracy poza pracą w WINB. 

                                                      
11 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2012 r. (M.P., poz. 397). 
12 Pismo z dnia 24 lipca 2012 r. 

13 Pismo z 24 czerwca 2009 r. 
14 Pismo z 4 sierpnia 2010 r. 
15 Pisma z 13 lipca 2011 r. 
16 Obliczony jako iloraz kwoty funduszu płac oraz liczby wydanych rozstrzygnięć. 
17 Pismo z 11 października 2012 r. 
18 Pismo z 23 lipca 2012 r. 
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 (Dowód: akta kontroli str. 150) 

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

1. W ocenie NIK utrzymująca się duża liczba wakatów (12 etatów - na dzień 
30 czerwca 2012 r.) oraz duża rotacja pracowników miały negatywny wpływ 
na działalność WINB.  
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in.19, że przyznanie etatów wiąże się 
ze zwiększeniem funduszu wynagrodzeń. Wnioskowanie o przyznanie nowych 
etatów i zwiększenie tym samym ww. funduszu, miało na celu uzyskanie możliwości 
zwiększenia zatrudnienia. Fakt niewykorzystania przyznanych etatów wynikał 
z niemożliwości pozyskania pracowników przy możliwym do zaoferowania 
wynagrodzeniu i konieczności podwyżki dla osób już zatrudnionych w celu 
zapobieżenia ich odejściu z pracy. 

(Dowód: akta kontroli, str. 1456) 

2. W związku ze zwiększonymi zadaniami Inspektoratu w 2012 r.20, Wojewoda 
Mazowiecki zwiększył budżet Inspektoratu na 2012 r. o  259 tys. zł. W piśmie z 28 
listopada 2011 r. Wojewoda wskazał, że powyższa kwota przeznaczona została 
na 7 dodatkowych etatów.  

(Dowód: akta kontroli str. 155-182) 

Wojewódzki Inspektor w celu zatrudnienia nowych pracowników z różnym skutkiem 
organizował rekrutacje. W ich wyniku zatrudniono w badanym okresie łącznie 
28 osób, w 9 przypadkach postępowanie zakończyło się bez wyboru kandydata 
do pracy, a w 11 przypadkach nikt nie zgłosił zainteresowania zatrudnieniem 
na stanowisku będącym przedmiotem organizowanego naboru.  
W I połowie 2012 r. Inspektorat przeprowadził rekrutację na 5 etatów, do dnia 05 
września 2012 r. zatrudniono 5 nowych pracowników. 

(Dowód: akta kontroli str. 194) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniał21 m.in., że planowanie zatrudnienia opierało się 
na przekazywanej przez Wydział Finansów Urzędu Wojewódzkiego informacji 
o kwotach wydatków przyjętych w ustawie budżetowej. W związku z tym, 
że Inspektor nie otrzymał decyzji zobowiązującej do zwiększenia etatów uznał, 
że zwiększenie funduszu płac o 259 tys. zł pozwala na dowolne gospodarowanie, 
zgodne z potrzebami Inspektoratu, bez konieczności formalnego zwiększania liczby 
etatów. 

(Dowód: akta kontroli str. 189, 191-192, 1458, 1462-1463) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił22, że środki przeznaczone na nieobsadzone etaty 
wykorzystano w 2012 r. na nagrody (93,4 tys. zł) i podwyżki płac dla zatrudnionych 
pracowników. Od połowy 2011 r. podejmowano próby zatrudnienia nowych 
pracowników z myślą o wzroście ilości zadań związanych z EURO 2012 Wobec 
niskich płac, jakie można było zaoferować kandydatom, tylko w dwóch przypadkach 
udało się pozytywnie zakończyć procedurę naboru do wydziału WIK, przy czym 
jeden z pracowników porzucił pracę po kilku dniach, a drugi złożył wymówienie 
po kilku miesiącach. 

 (Dowód: akta kontroli str. 189, 191-192) 

                                                      
19 Pismo z 11 października 2012 r. 
20 Wydawanie pozwoleń na użytkowanie nowych obiektów budowlanych m.in. w przepompowni „Czajka”, na Trasie Mostu 

Północnego, autostradzie A-2, drogach ekspresowych S2, S7 i S8 oraz inwestycji związanych z piłkarskimi mistrzostwami 
Europy Euro 2012. 

21 Pisma z 11 września i 11 października 2012 r. 
22 Pismo z 11 września 2012 r. 
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NIK zwraca uwagę, że wielkość zatrudnienia w WINB nie wzrosła w I poł. 2012 r. 
pomimo otrzymania przez Inspektorat w 2012 r. dodatkowych środków finansowych, 
które zgodnie z pismem wojewody mazowieckiego przeznaczone miały być 
na dodatkowe etaty. Uzyskane na ten cel dodatkowe środki przeznaczone zostały 
na zwiększenie wysokości wynagrodzeń. 

1.2. Plan finansowy Inspektoratu 

Wydatki ponoszone przez Inspektorat finansowane były w badanym okresie 
w całości ze środków z budżetu państwa i wynosiły: w 2009 r. - 4 258,0 tys. zł; 
w 2010 r. – 4 388,7 tys. zł; w 2011 r. – 5 672,3 tys. zł (co stanowiło 100% 
odpowiednich planów wydatków po zmianach). W I połowie 2012 r. wydatki WINB 
wyniosły 2 378,8 tys. zł (co stanowiło 52,2 % planu wydatków po zm. na ten rok). 
Kwoty ustalone w planach finansowych Inspektoratu (4 531 tys. zł – 2009 r.; 
4 357 tys. zł – 2010 r.; 4 394 tys. zł -2011 r.; 4 533 tys. zł – 2012 r.). 

(Dowód: akta kontroli str. 1292-1307, 1315-1319, 1329-1333, 1341-1342, 2090) 

Udział wydatków osobowych w wydatkach ogółem Inspektoratu uległ zmniejszeniu 
w badanym okresie z ok. 72,5% (w 2009 r.) do 48,8% (w 2011 r.). Na istotne 
zmniejszenie udziału kosztów osobowych w 2011 r. główny wpływ miało 
zwiększenie wydatków Inspektoratu o wydatek w wysokości 1 093,1 tys. zł 
na odszkodowanie zasądzone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. 
 

(Dowód: akta kontroli str. 496, 501-576, 1315, 1329, 1331, 1625-1630) 

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

1.3. Warunki lokalowe  

WINB zajmował obecną siedzibę od 2005 r. (parter i II piętro w budynku przy 
ul. Czereśniowej 98 w Warszawie), wynajmując pomieszczenia biurowe 
o powierzchni 776 m2 od Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
Miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego wzrosła w badanym okresie 
z ok. 29,1 do 32,3 tys. zł.  

(Dowód: akta kontroli str. 418-444) 

Ustalono, że Inspektorat wyposażony był m.in. w 87 komputerów (8 zakupiono 
w latach 2011-2012, pozostałe w latach 2000-2008), 7 samochodów osobowych 
(6 wyprodukowanych w latach 2002-2005 i jeden z 2011 r.). Do przeprowadzania 
kontroli wykorzystywano wszystkie samochody, 9 laptopów, 3 drukarki przenośne, 
4 modemy do Internetu bezprzewodowego, 2 kamery cyfrowe, 5 aparatów 
fotograficznych, 2 dalmierze laserowe, 1 wykrywacz gazów, 1 anemometr 
skrzydełkowy.  

(Dowód: akta kontroli str.  186, 1345-1363) 

W ocenie Wojewódzkiego Inspektora23 WINB posiada dostateczną powierzchnię 
biurową. Jednak w celu pełnej realizacji zadań nałożonych ustawą Prawo 
budowlane należałoby zwiększyć zatrudnienie w Inspektoracie o ok. 11 osób, 
co skutkowałoby koniecznością wynajmu dodatkowych pomieszczeń (o powierzchni 
ok. 70 m2), zakupienia samochodu oraz komputerów i wyposażenia stanowisk dla 
dodatkowych pracowników. Ponadto w ciągu 2 lat wymiany wymagać będzie 
ok. 50 zestawów  komputerowych kupionych w poprzednich latach. 

                                                      
23 Wyjaśnienia z 24 lipca i 17 września 2012 r. 
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(Dowód: akta kontroli str. 183-184, 487) 

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

1.4. Szkolenia pracowników 

Inspektorat wydatkował w badanym okresie na sfinansowanie kosztów szkoleń 
kwotę ogółem ok. 18,5 tys. zł, w tym w 2009 r. – ok. 5.3 tys. zł, w 2010 r. – ok. 
6,8 tys. zł, w 2011 r. – ok. 5,0 tys. zł, w I poł. 2012 r. – 1,4 tys. zł.  Środki 
wydatkowane na ten cel były znacząco niższe od wielkości kwot określanych przez 
Wojewódzkiego Inspektora w projektach budżetu Inspektoratu przekazywanych 
do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (2009 r. – 40 tys. zł; 2010 r. – 14 tys. zł; 
2011 r. – 9 tys. zł).  

(Dowód: akta kontroli str. 1292-1307, 1316-1319, 1333-1334, 1341-1342) 

WINB nie opracował na lata objęte kontrolą planu szkoleń pracowników. Według 
wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora24 taki plan byłby zbędnym formalizmem, 
ponieważ w Inspektoracie sprawnie funkcjonuje nieformalny przepływ informacji, 
m.in. o potrzebach kadrowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, 
problemach w orzecznictwie administracyjnym, a także o potrzebach szkoleniowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 1458, 1463) 

W badanym okresie pracownicy aktualnie zatrudnieni w Inspektoracie uczestniczyli 
w ogółem w 54 różnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez WINB, 
które dotyczyły m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych i kontrolnych, 
orzecznictwa administracyjnego, stosowania przepisów prawa budowlanego oraz 
ustawy o wyrobach budowlanych wyrobów budowlanych.  

(Dowód: akta kontroli str. 1445-1453) 

Wojewódzki Inspektor organizował corocznie szkolenie w formie „Warsztatów 
nadzoru budowlanego”, dla pracowników PINB-ów z województwa mazowieckiego, 
w których brali również udział pracownicy WINB.  

(Dowód: akta kontroli str. 668-669, 1445-1453) 

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

Uwagi NIK dotyczą braku opracowywania planów szkoleń, stanowiących w ocenie 
NIK niezbędny element systemowego podejścia do ich przeprowadzania 
i finansowania. NIK zwraca również uwagę, że zgodnie z dokumentacją personalną 
nie wszyscy pracownicy merytoryczni WINB brali w badanym okresie udział 
w szkoleniach. Brak było zaświadczeń potwierdzających udział w przyjnajmniej 
jednym szkoleniu w badanym okresie, w przypadku 5 pracowników wydzialu WIK, 
3 pracowników wydziału WWB oraz 2 pracowników zespołu ZOB.  

(Dowód: akta kontroli str. 58-66) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniał m.in.25, że pracownicy Inspektoratu biorą udział 
w szkoleniach i naradach organizowanych kilka razy w ciągu roku przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkiego Inspektora, w których udział 
nie był potwierdzany żadnym zaświadczeniem. Powodem nieuczestniczenia 
pracowników mogła być absencja w dniach szkoleń, mogły się zdarzyć przypadki, 
że udział uniemożliwiało spiętrzenie obowiązków służbowych. Ponadto specyfika 
działania Inspektoratu wymaga specjalistycznej wiedzy, która rzadko jest tematem 
wartościowej oferty szkoleniowej. Plan szkoleń nie był tworzony, gdyż w urzędzie 

                                                      
24 Pismo z 11 października 2012 r. 
25 Pisma z 20 lipca, 10 i 11 października 2012 r. 
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wielkości WINB, gdzie sprawnie funkcjonuje nieformalny przepływ informacji 
dotyczący m.in. problemów kadrowy, problemów w orzecznictwie, a co za tym idzie 
potrzeb szkoleniowych, byłoby zbędnym formalizmem. 

(Dowód: akta kontroli str. 58, 1432-1434, 1458, 1463) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia26 działalność Inspektoratu w zbadanym 
obszarze. 

2. Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

2.1. Przygotowanie planów pracy 

Zgodnie z §26 regulaminu WINB, roczny plan pracy Inspektoratu, opracowywany 
przez wydział WAO, podlegał zatwierdzeniu przez Wojewódzkiego Inspektora. 

(Dowód: akta kontroli str. 7-30) 

W Inspektoracie były opracowywane roczne plany pracy zgodnie z postanowieniami 
regulaminu WINB. Załącznikami do tych planów były m.in. roczne plany kontroli 
wydziałów WIK i WWB oraz zespołu ZOB.  
Według planów pracy WINB na lata 2009-2011 najważniejszym celem Inspektoratu 
było bieżące i terminowe załatwianie spraw oraz kontynuowanie usuwania 
zaległości w orzekaniu administracyjnym. W planach na lata 2009-2010 jako cel 
wyznaczono zintensyfikowanie kontroli budów, organów administracji i nadzoru 
budowlanego oraz wyrobów budowlanych. Głównymi celami na 2012 r. było bieżące 
i terminowe załatwianie spraw, w szczególności dotyczących realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych związanych z organizacją mistrzostw piłkarskich Euro 2012. 
W treści planów nie zawarto odniesień do wyników dotychczasowych kontroli.  
W rocznych planach wydziału WIK i zespołu ZOB podawano liczby planowanych 
do przeprowadzenia kontroli oraz wskazywano organy (PINB-y, organy administracji 
architektoniczno-budowlanej) oraz konkretne budowy i obiekty budowlane 
planowane do objęcia kontrolami. W przypadku planowanych do przeprowadzenia 
kontroli dotyczących budowy i użytkowania, w planach nie określano ich zakresu 
tematycznego (z wyłączeniem przypadków ujęcia w planach kontroli 
sprawdzających). W planach dotyczących kontroli organów administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego, ich zakres 
przedmiotowy określano w sposób ogólny (np. prawidłowość prowadzenia 
postępowań administracyjnych, prawidłowości wydawania decyzji, sprawdzanie 
obowiązków wynikających z wydanych decyzji i postanowień, prowadzenie 
wymaganych ewidencji). 
W rocznych planach wydziału WWB określano liczby planowanych do objęcia 
kontrolą podmiotów zajmujących się wprowadzaniem do obrotu wyrobów 
budowlanych (producentów i sprzedawców) oraz liczby wyrobów budowlanych 
planowanych do objęcia kontrolą, nie wskazując konkretnych podmiotów i wyrobów. 
W planach tych określano również m.in.: zakres zagadnień planowanych 
do skontrolowania (oznakowanie wyrobów, dokumentacja, badanie wyrobów); grupy 
wyrobów budowlanych, które mają być objęte kontrolą, liczbę zespołów kontrolnych.  

(Dowód: akta kontroli str. 197-256) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in.27, że do sporządzania planów kontroli organów 
administracji i organów nadzoru budowlanego wykorzystywano wyniki 
dotychczasowych kontroli w danej tematyce, natomiast zauważone 
nieprawidłowości wykraczające poza ramy kontroli dotychczasowych były brane pod 
uwagę przy tworzeniu nowych tematów kontroli.  

                                                      
26 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
27 Pismo z 11 września.2012 r. 
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(Dowód: akta kontroli str. 315-317) 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, współpraca organów nadzoru 
budowlanego z organami administracji architektoniczno-budowlanej może polegać 
na uzgadnianiu planów kontroli i prowadzeniu wspólnych działań kontrolnych.  

Roczne plany pracy Inspektoratu nie były uzgadnianie z innymi organami, w tym 
m.in. z wojewodą mazowieckim (z wyłączeniem planów dotyczących kontroli 
wyrobów budowlanych, które podlegały zatwierdzeniu przez GINB).  

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in.28, że dotychczas nie zachodziła potrzeba 
uzgadniania planów kontroli WINB z innymi organami. Do GINB, wskutek ustnych 
próśb przekazywanych podczas narad ogólnopolskich, przekazywane są plany 
kontroli dotyczących organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-
budowlanej. Sprawozdania z realizacji planów kontroli organów, wskutek pisemnej 
prośby przekazywane są corocznie do Wojewody Mazowieckiego.  

 (Dowód: akta kontroli str. 315-317) 

Zgodnie z art. 13 ust. 2-3 ustawy o wyrobach budowlanych, wojewódzki inspektor 
nadzoru budowlanego sporządza wojewódzki roczny plan kontroli i przedkłada 
go do zatwierdzenia GINB, wprowadza do planu zadania wskazane przez ten organ.  

Wojewódzki Inspektor corocznie przedkładał do GINB projekty planów kontroli 
wyrobów budowlanych. GINB zatwierdzał „Zbiorczy plan kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu” na dany rok, w którym ujmował zadania 
dla wszystkich inspektoratów wojewódzkich, w tym dla Inspektoratu mazowieckiego. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1511-1526, 1543-1556, 1573-1586, 1605-1621) 

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

2.2. Realizacja planów pracy 

W kontrolowanym okresie zrealizowano 36 kontroli planowych dotyczących budowy 
i użytkowania obiektów budowlanych, 71 planowanych kontroli organów 
administracji i organów nadzoru budowlanego, oraz 323 planowych kontroli 
wyrobów budowlanych. 
(Dowód: akta kontroli str. 144, 149, 1265, 1535-1542, 1564-1572, 1594-1604, 2096-

2097) 

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o wyrobach budowlanych, Wojewódzki Inspektor 
sporządził sprawozdania z wykonania planu kontroli wyrobów budowlanych za lata 
2009-2011 i przekazał je do GINB w ustawowym terminie, w formie wskazanej przez 
ten organ.  

 (Dowód: akta kontroli str. 1536-1542, 1565-1572, 1595-1604) 

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

Zgodnie z §27 ust. 2 regulaminu WINB, naczelnicy wydziałów zobowiązani byli 
do składania Wojewódzkiemu Inspektorowi sprawozdań z realizacji zadań 
wynikających z planu pracy za rok ubiegły. 

(Dowód: akta kontroli str. 7-30) 

W Inspektoracie nie sporządzano tego rodzaju sprawozdań z pracy wydziałów. 
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił29, że fakt ten wynikał z niedopatrzenia i dużego 
obciążenia zadaniami bieżącymi. 

                                                      
28 Pismo jw. 
29 Pisma z 11 września i 12 października 2012 r. 
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(Dowód: akta kontroli str. 315-316, 1458, 1465) 

Uwagi NIK dotyczą niepełnej realizacji planów kontroli budów i użytkowania 
obiektów budowlanych, pomimo niewielkiej stosunkowo liczby planowanych kontroli 
w tym zakresie.  Przykładowo w 2010 r. nie zrealizowano żadnej z zaplanowanych 
kontroli dotyczącej budowy obiektów budowlanych, w sytuacji gdy w planie pracy 
WINB na ten rok ujęto 8 kontroli dotyczących budowy obiektów budowlanych, które 
miały być przeprowadzone przez wydział WIK.  

(Dowód: akta kontroli str. 149, 213-218) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił30, że przyczynami niezrealizowania planów kontroli 
budów i użytkowania obiektów budowlanych była konieczność uczestniczenia 
pracowników WINB w innych nieplanowanych działaniach, takich jak w 2010 r. – 
działania kontrolne w ramach akcji „Powódź”, a w latach 2011-2012 - czynności 
związane z procesem odbioru inwestycji realizowanych na Euro 2012. Ponadto 
część inwestycji zaplanowanych do objęcia kontrolami została zakończona przed 
planowanym terminem kontroli. 

(Dowód: akta kontroli str. 1226-1229) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność WINB w badanym obszarze. 

3. Kontrole organów administracji i nadzoru budowlanego 

W latach 2009 –2011 WINB przeprowadził ogółem 86 kontroli organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego (25 -w 2009 r.,  
22 – w 2010 r. i 39 - w 2011 r.). W I połowie 2012 r. nie prowadzono tego rodzaju 
kontroli. W planie pracy Inspektoratu na 2012 r. kontrole w ww. zakresie 
zaplanowano do przeprowadzenia w II półroczu tego roku, gdyż w I półroczu 
priorytetem działalności WINB miało być odbieranie do użytkowania nowych 
obiektów w związku z mistrzostwami Euro 2012.  

(Dowód: akta kontroli str. 244-251, 266-275, 279-292, 774-781) 

Zarządzeniem nr 17/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Wojewódzki Inspektor ustalił 
zasady prowadzenia kontroli powiatowych organów nadzoru budowlanego (w tym 
zawartość protokołu kontroli). W zarządzeniu nie określono wzoru protokołu kontroli. 

(Dowód: akta kontroli str. 1190-1195) 

Zgodnie ze sprawozdaniami z działalności WINB składanymi Wojewodzie 
Mazowieckiemu przeprowadzone w tym zakresie kontrole dotyczyły: 

- w przypadku organów administracji - m.in. przestrzegania obowiązku 
przekazywania innym właściwym organom, kopii decyzji dotyczących 
pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń składanych do tych organów 
dotyczących budowy i wykonywania robót budowlanych; 

- w przypadku PINB – w szczególności wykonywania zadań dotyczących 
kontrolowania przestrzegania przepisów prawa budowlanego przy budowie 
i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz terminowości rozpatrywania spraw. 

Stwierdzone w wyniku tych kontroli nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

- w przypadku kontroli organów administracji - niestosowania przy wydawaniu 
decyzji o pozwoleniu na budowę wzoru tego rodzaju decyzji, naruszania 
terminów przekazywania kopii decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwych 
organów samorządu terytorialnego (szczebla gminnego) oraz organów nadzoru 
budowlanego; 

                                                      
30 Pismo z 17 września 2012 r. 
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- w przypadku PINB – m.in. naruszania terminów przewidzianych na załatwienie 
sprawy, braku prowadzenia ewidencji otrzymywanych od organu administracji 
kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ewidencji 
zawiadomień o kontrolach okresowych, jakim powinny być poddawane obiekty 
wielkopowierzchniowe. 

 (Dowód: akta kontroli str. 266-275, 279-292, 774-781) 

W wyniku badania dokumentacji 10 kontroli przeprowadzonych przez Inspektorat 
w PINB-ach stwierdzono m.in., że poszczególne kontrole trwały od 1 do 3 dni. 
We wszystkich przypadkach stosowano jednakowy wzór protokołu. W protokołach, 
poza omówieniem wyników kontroli, zamieszczano również oceny i zalecenia 
pokontrolne dotyczące usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.  

Badanymi kontrolami w ramach ww. kontroli PINB-ów objęto m.in. prawidłowość 
kontrolowania przez te jednostki czynności podejmowanych przez inwestora 
po rozpoczęciu realizacji inwestycji oraz podejmowanie przez te jednostki działań 
w celu sprawdzenia wywiązywania się przez zarządców obiektów 
wielkopowierzchniowych z obowiązków, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 3 
ustawy Prawo budowlane. W dwóch przypadkach (na 10 zbadanych kontroli) WINB 
ocenił pozytywnie wykonywanie zadań przez PINB-y objęte kontrolą. W pozostałych 
8 przypadkach, w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono różnego rodzaju 
nieprawidłowości. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1631-1715) 

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

W wyniku badania dokumentacji 10 przeprowadzonych przez WINB kontroli 
dotyczących działalności PINB stwierdzono, że w trakcie ww. kontroli nie 
sprawdzano sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych z wcześniejszych kontroli, 
co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym.  

(Dowód: akta kontroli str. 1631-1715) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił31, że kontrolerzy WINB podczas kontroli organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego nie 
sprawdzali realizacji zaleceń z wcześniejszych kontroli, ponieważ wykonywali swoje 
czynności na podstawie stosownych upoważnień zawierających ustaloną już 
tematykę kontroli. Odstąpienie od tej tematyki i dokonywanie ustaleń w innym 
zakresie stanowiło przekroczenie uprawnień kontrolera.   

(Dowód: akta kontroli str. 1455) 

W ocenie NIK nie ma przeszkód, żeby przy określaniu tematyki tych kontroli 
każdorazowo uwzględniać obowiązek sprawdzenia przez kontrolera wykonania 
zaleceń sformułowanych w wyniku wcześniejszych kontroli.  

NIK zwraca uwagę na przewlekłość postępowania przy sporządzaniu przez WINB 
protokołów z kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej. W wyniku 
badania dokumentacji z 7 wybranych losowo kontroli organów administracji 
przeprowadzonych w badanym okresie przez WINB stwierdzono, że w jednym 
przypadku (kontrola w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie), I część protokołu 

                                                      
31 Pismo z 11 października 2012 r. 
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kontroli (zawierającą m.in. opis stanu faktycznego32), przekazano do kontrolowanej 
jednostki po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia kontroli33.  
II część protokołów kontroli (zawierającą oceny stanu faktycznego i wnioski 
wynikające z tych ocen34) przekazywano do kontrolowanych jednostek (w ww. 
przypadkach) w okresie od 32 do 128 dni po oddaniu części I protokołu35. 

 (Dowód: akta kontroli str. 2365-2366) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości działalność w badanym obszarze. 

4. Kontrole obiektów, robót oraz wyrobów budowlanych 

4.1. Kontrole obiektów, robót i wyrobów 
budowlanych   

Zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, do zadań organów nadzoru 
budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa 
budowlanego. Zgodnie z art. 12 ustawy o wyrobach budowlanych, do obowiązków 
Wojewódzkiego Inspektora należy kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu. 

Ustalono, że w ramach realizacji powyższego zadania Inspektorat przeprowadził 
w badanym okresie 1 343 kontrole (bez uwzględnienie kontroli obowiązkowych oraz 
kontroli organów administracji i PINB-ów), z tego 381 - w 2009 r., 399 - w 2010 r.,  
383 - w 2011 r., 180 - w I półroczu 2012 r.. Przeprowadzone kontrole dotyczyły: 
w 556 przypadkach - prowadzonych prac przy budowie obiektów budowlanych; 
w 251 przypadkach - prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych;  
w 451 przypadkach - wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu,  
w 85 przypadkach - innych zagadnień, takich jak np. ocena stanu technicznego 
obiektów uszkodzonych podczas powodzi. Większość z tych kontroli, tj. 984 
(73,3%), miało charakter kontroli doraźnych (nieplanowych) i podejmowane były 
głownie w reakcji na wysyłane do Inspektoratu pisma z prośbą o interwencję.  

 (Dowód: akta kontroli str. 149, 2096-2097) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in.36, że ilość koniecznych do wykonywania 
kontroli doraźnych jest tak duża (i sukcesywnie wzrasta), że wyklucza realizację 
nawet wcześniej zaplanowanych kontroli. 

(Dowód: akta kontroli str. 1257, 1389) 

W wyniku badania dokumentacji dziewięciu kontroli przeprowadzonych przez 
Inspektorat (sześciu dotyczących robót budowlanych oraz trzech dotyczących 
utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych) stwierdzono, że ich przedmiotem 
była legalność, prawidłowość i zgodność prowadzonych robót z zatwierdzonym 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz legalność 
użytkowania i utrzymanie obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym. 
Protokoły kontroli były sporządzane według ustalonych w WINB wzorów protokołów 

                                                      
32 Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie 

szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej 
oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania ( Dz.U. Nr 179, poz. 1494), które obowiązywało 
do dnia 31 grudnia 2011 r. 

33 Kontrolę zakończono 24 lipca 2009 r., a I część protokołu przekazano 4 listopada 2009 r. 
34 Zgodnie z § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r.  
35 Przykładowo w przypadku kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim 

I część protokołu kontroli przekazano w dniu 28 lutego 2011 r., a II w dniu 6 lipca 2011 r., a w przypadku 
kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Legionowie I część protokołu przekazano w dniu 
1 marca 2011 r., a II w dniu 20 czerwca 2011 r. 

36 Pismo z 28 września 2012 r. 

Ocena cząstkowa  

Opis stanu 
faktycznego 



 

14 

kontroli odrębnych dla kontroli dotyczących budowy obiektów budowlanych i kontroli 
dotyczących utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych. 

 (Dowód: akta kontroli str. 584-591, 799-804, 835, 847, 859, 981, 1011) 

W latach 2009-2010 Inspektorat uczestniczył w akcjach organizowanych przez 
Wojewodę Mazowieckiego, dotyczących kontroli obiektów, w których zlokalizowane 
były punkty gier na automatach oraz punkty sprzedaży tzw. „dopalaczy”. W ramach 
tych akcji pracownicy WINB przeprowadzili łącznie 5 kontroli dotyczących 
użytkowania obiektów budowlanych (lokali), w których prowadzona była tego 
rodzaju działalność. Ponadto Inspektorat brał w 2010 r. udział w akcji związanej 
z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych po powodzi (w ramach której 
przeprowadził ogółem 79 kontroli). 

(Dowód: akta kontroli str. 149, 577-600, 2096-2097) 

W badanym okresie w ramach realizacji zadania dotyczącego kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzanych do obrotu WINB w 7 przypadkach zlecał wykonanie 
badań wyrobów budowlanych. Łączny koszt tych badań wyniósł ok. 12,2 tys. zł 
(6,6 tys. zł - w 2011 r., 5,5 tys. zł – w I poł. 2012 r.).  
Zlecone badania dotyczyły w 6 przypadkach oceny wytrzymałości płyt 
styropianowych na naprężenia ściskające oraz przyczepności zapraw klejących 
do płyt styropianowych. W 5 przypadkach pobrane losowo próbki spełniały 
wymagania określone ustawą o wyrobach budowlanych oraz wymagania wskazane 
w dokumentacji załączonej do wyrobu. W jednym przypadku (płyty styropianowe), 
badania wykazały niezgodność parametrów w zakresie przenikania ciepła 
i wytrzymałości na zginanie z wartościami deklarowanymi przez producenta, przez 
co wyrób nie spełniał wymagań określonych w art. 4 ustawy o wyrobach 
budowlanych. W związku z powyższym Inspektor w decyzji z 13 sierpnia 2012 r. 
nakazał producentowi wycofanie z obrotu tych wyrobów. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1277, 2112-2321, 2281-2321) 

W jednym przypadku WINB zlecił badanie cementu pobranego od sprzedawcy. 
Stwierdzono, że nie zostały spełnione deklarowane przez producenta parametry 
w zakresie wytrzymałości na ściskanie i składników cementu, przez co wyrób nie 
spełniał wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych. W następstwie 
przeprowadzonego badania Inspektor wydał 22 sierpnia 2012 r. decyzję nakazującą 
producentowi wycofanie tego wyrobu z obrotu.  

(Dowód: akta kontroli str. 2241-2280) 

W latach 2009 -2010 upoważnienia Wojewody Mazowieckiego do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego za wkroczenia określone w art. 93 ustawy 
Prawo budowalne posiadało 6 pracowników WINB (z uwzględnieniem 
Wojewódzkiego Inspektora), natomiast w latach 2011- 2012 upoważnienia takie 
posiadało 12 pracowników.  

(Dowód: akta kontroli str. 445-480, 1232) 

W kontrolowanym okresie, uprawnieni pracownicy WINB wymierzyli ogółem 
120 grzywien w formie mandatów karnych (na łączną kwotę 15,8 tys. zł), 
za wykroczenia określone w art. 93 pkt 1, 4, 6, 8, 9 i 9a ustawy Prawo budowlane 
(w tym w 2009 r. – 45, w 2010 r. – 31; w 2011 r. - 26; w I poł. 2012 r. – 18).  .  

Jak wynika z informacji uzyskanych od Wojewody Mazowieckiego (pismo z dnia 
2 sierpnia 2012 r.), we wszystkich przypadkach zaległości zostały uregulowane. 

(Dowód: akta kontroli str. 603-627)  

Ustalono, że pracownicy Inspektoratu, nakładając mandaty karne na podstawie 
art. 93 ustawy Prawo budowlane, stosowali różne stawki mandatu za analogiczne 
wykroczenia. Przykładowo za wykroczenia o których mowa w art. 93 pkt 4 ustawy 
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(w związku z naruszeniem art. 41 ust. 4), wymierzano grzywny w kwotach od 100 
do 400 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 390-391, 603-628) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in.37, że nie istnieje taryfikator dotyczący 
wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, na podstawie art. 93 
ustawz Prawo budowlane, ponieważ nie istnieje prawny obowiązek jego 
opracowania. Uzasadnieniem stosowania zróżnicowanych wysokości nakładania 
mandatów karnych jest wykrywanie przez inspektorów odpowiedzialnych 
za prowadzenie postępowań pierwszoinstancyjnych, naruszeń wymagań ustawy. 
Dla konkretnego przypadku może to być kilka naruszeń wynikających z art. 93 ww. 
ustawy. Według Inspektora każda sprawa jest inna i różne okoliczności mogą mieć 
na nią wpływ, a ocena sytuacji należy każdorazowo i uznaniowo do inspektorów 
prowadzących konkretną sprawę. Inspektorzy nakładający mandatu 
są pracownikami służby cywilnej (zazwyczaj posiadającymi odpowiednie 
uprawnienia budowlane), zatem są osobami cieszącymi się nienaganną opinią 
w sensie moralnym i etycznym oraz posiadającymi odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. 

(Dowód: akta kontroli str. 481, 483) 

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

W ocenie NIK liczba przeprowadzonych w badanym okresie kontroli przez 
pracowników WINB kontroli dotyczących budowy obiektów (556) była 
niewystarczająca, biorąc pod uwagę fakt, że Inspektorat otrzymał w tym okresie 
ogółem 1524 zawiadomienia inwestorów o zamierzonym rozpoczęciu robót 
budowlanych. 

Potwierdzają tą ocenę wyjaśnienia Wojewódzkiego Inspektora38, który wskazał 
m.in., że tego rodzaju kontroli, by móc skutecznie egzekwować prawo, powinno być 
niewspółmiernie więcej. Jednak ich ilość ogranicza ogrom zadań spoczywających 
na służbach nadzoru budowlanego w zestawieniu ze zbyt małą obsadą kadrową.  

 (Dowód: akta kontroli str. 1455) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, że wystawione przez Wojewodę 
Mazowieckiego upoważnienia dla pracowników WINB do nakładania ww. grzywien 
dotyczące lat 2010-2012 nie zawierały określenia terenu, na którym są one ważne, 
co było niezgodne z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru 
budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego39. 

(Dowód: akta kontroli str. 445-480) 

4.2. Liczba realizowanych robót budowlanych 

Źródłem informacji Inspektoratu o realizowanych robotach budowlanych objętych 
decyzjami o pozwoleniu na budowę były przesyłane przez inwestorów 
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o których 
mowa w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oraz decyzje o pozwoleniu 
na budowę. 

W kontrolowanym okresie przekazano do WINB łącznie 2227 decyzji o pozwoleniu 
na budowę. W 1524 przypadkach inwestorzy zawiadomili Inspektorat 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

                                                      
37 Pismo z 7 września 2012 r. 
38 Pismo z 11 października 2012 r. 
39.Dz.U. Nr 174, poz. 1423. 
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(Dowód: akta kontroli str. 1263) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniał m.in.40, że przy wykrywaniu samowoli bazowano 
w większości przypadkach na informacjach przekazywanych przez osoby trzecie. 
Inspektorat nie podejmował z własnej inicjatywy działań mających na celu wykrycie 
samowoli budowlanych, w tym nie wykorzystywano do tego celu zdjęć lotniczych. 
Przyczyną było znikome prawdopodobieństwo występowania samowoli 
budowlanych na terenach, dla których WINB sprawuje nadzór budowlany I stopnia. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1189, 1258, 1392, 1466) 

Zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 2-4 ustawy Prawo budowlane, w Inspektoracie 
prowadzono ewidencje: decyzji, postanowień i zgłoszeń o których jest mowa 
w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy; rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych; zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 
pkt 3 ustawy. 

Ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 
prowadzono według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych41.  

 (Dowód: akta kontroli str. 1443-1444, 1869-1873) 

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

Zgodnie § 2 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych 
do użytkowania obiektów budowlanych, ewidencja powinna być prowadzona 
w formie księgi formatu A-4, wykonana w sposób trwały, powinna mieć strony 
ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub 
wymianą. 

Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowalnych 
była prowadzona w WINB tylko w wersji elektronicznej (w formacie MS Excel), nie 
odpowiadała zatem wymogom określonym w powołanym wyżej przepisie.  

(Dowód: akta kontroli str. 1443-1444) 

Inspektor wyjaśnił42, że w celu trwałego zabezpieczenia danych zawartych w ww. 
ewidencji, w określonych odstępach czasu była ona zgrywana na płyty CD 
i wydrukowywana. Przy wielu inwestycjach realizowanych na terenie województwa 
mazowieckiego dostęp do stworzonej w ten sposób bazy danych pozwala 
na szybkie identyfikowanie inwestycji i przyczynia się do sprawnego załatwiania 
spraw.  

(Dowód: akta kontroli str. 481, 483) 

W ocenie NIK ograniczenie podejmowania przez Inspektorat działań mających 
na celu wykrycie samowoli budowlanej tylko do przypadków, w których WINB 
otrzymywał informacje o tego rodzaju zdarzeniach, świadczy o niepełnym 
wykonywaniu zadań określonych w ustawie Prawo budowlane, m.in. w art. 84 ust 1 
pkt 1, zgodnie z którym do zadań organu nadzoru budowlanego należy kontrola 
przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. 

                                                      
40 Pisma z 20 sierpnia, 28 września i 11 października 2012 r. 
41 Dz. U. Nr 120, poz. 1130. 
42 Pismo z 7 września 2012 r. 
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4.3. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót 
budowlanych 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, inwestor jest zobowiązany 

zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które 

wymagane jest pozwolenie na budowę wojewódzkiego inspektora nadzoru 

budowlanego, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 7 września 2012 r. przez kontrolera NIK 

oględzin dotyczących 5 wybranych budów, dla których inwestorzy po otrzymaniu 

wydanego przez Wojewodę Mazowieckiego pozwolenia na budowę w 2009 r. 

(4 przypadki) lub w 2010 r. (1 przypadek), nie przekazali do Inspektoratu 

zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, stwierdzono 

dwa przypadki prowadzenia budowy bez stosownego zawiadomienia. Dotyczyło 

to budowy parkingu i kanału deszczowego wraz z odwodnieniem jezdni na obszarze 

kolejowym w gminie Michałowice oraz budowy oświetlenia ulicznego przy drodze 

wojewódzkiej w Gminie Nieporęt. W pozostałych przypadkach nie podjęto robót 

budowlanych. 
(Dowód: akta kontroli str. 1267-1276) 

W związku z powyższymi ustaleniami, pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 
w dniu 11 października 2012 r. kontrole powyższych dwóch budów, w wyniku 
których stwierdzono, że w obu przypadkach roboty budowlane zostały ukończone 
(bez zawiadomienia WINB o ich rozpoczęciu i zakończeniu). Jak wynika z treści 
protokołów kontroli w przypadku budowy prowadzonej w Michałowicach 
stwierdzono, że roboty budowlane zakończono 13 września 2012 r. W przypadku 
budowy realizowanej na terenie Gminy Nieporęt, inwestor (Urząd Gminy Nieporęt) 
przekazał zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy 
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie uznając, 
że oświetlenie uliczne nie jest związane z zarządzaniem drogą wojewódzką lub 
potrzebami ruchu drogowego, zatem nie należy do właściwości Wojewódzkiego 
Inspektora.  

(Dowód: akta kontroli str. 1472-1474) 

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

Wyniki przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli (podjętych w związku 
z ustaleniami kontroli NIK43), w których stwierdzono m.in. przeprowadzenie robót 
budowalnych, pomimo iż do Wojewódzkiego Inspektora nie przekazano 
zawiadomień o planowanym terminie rozpoczęcia budowy, potwierdzają w ocenie 
NIK potrzebę przeprowadzania przez Inspektorat samodzielnych analiz dotyczących 
występowania podobnych sytuacji oraz podejmowania z własnej inicjatywy kontroli 
w celu ujawniania i eliminowania przypadków naruszania przepisów prawa 
budowlanego przez inwestorów. 

4.4. Kontrole sprawdzające 

Zgodnie z art. 84a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, organy nadzoru 
budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego m.in. 
sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z wydanych decyzji 
i postanowień. 

                                                      
43 W związku w wynikami oględzin przeprowadzonych 7 września 2012 r. przez kontrolera NIK. 
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Inspektorat w okresie objętym kontrolą przeprowadził 24 kontrole sprawdzające 
wykonywanie przez właścicieli (zarządców) obiektów budowlanych obowiązków 
wynikających z decyzji i postanowień wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora.  

(Dowód: akta kontroli str. 1187) 

W wyniku kontroli wybranych losowo 9 decyzji, w których Inspektor jako organ 
 I instancji nakazał właścicielom lub zarządcom obiektów budowlanych podjęcie 
określonych działań (dotyczących dokonania rozbiórki lub zabezpieczenia obiektu 
budowlanego oraz w jednym przypadku przeprowadzenia przeglądu okresowego 
stanu technicznego obiektu budowlanego), stwierdzono, że we wszystkich 
przypadkach Inspektorat dysponował informacjami o wykonaniu nakazów, w tym 
w 6 przypadkach - na podstawie wyników kontroli sprawdzających oraz 
w 3 przypadkach - na podstawie otrzymanej dokumentacji potwierdzającej 
wykonanie nakazu. 

(Dowód: akta kontroli str. 671-773) 

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

4.5. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie 

W badanym okresie inwestorzy zgłosili zakończenie budowy 802 obiektów 
budowlanych. W 315 przypadkach, Inspektorat przeprowadził w tym zakresie 
kontrole obowiązkowe. 

(Dowód: akta kontroli str. 363, 1263) 

W wyniku kontroli dokumentacji losowo wybranych 30 decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie stwierdzono, że we wszystkich przypadkach inwestorzy przesłali 
do Wojewódzkiego Inspektora zawiadomienia stosownie do postanowień art. 54 
ustawy Prawo budowlane. Do wniosków o wydanie ww. decyzji dołączone zostały 
dokumenty wymienione w art. 57 ust. 1-3 pkt 1-5 ustawy Prawo budowlane. 
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, wydanie ww. decyzji w każdym 
przypadku poprzedzone zostało przeprowadzeniem przez Inspektorat obowiązkowej 
kontroli We wszystkich przypadkach, zgodnie z art. 59c ustawy Prawo budowlane, 
zawiadamiano inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o terminie 
przeprowadzenia kontroli obowiązkowej. 
Zgodnie z art. 59e ustawy w kontrolach obowiązkowych brał udział pracownik WINB 
posiadający uprawnienia budowlane. W kontrolach tych każdorazowo uczestniczył 
inwestor lub jego pełnomocnik – stosownie do wymogów określonych w art. 59c 
ust. 2 ww. ustawy. Protokoły z obowiązkowej kontroli sporządzano w trzech 
egzemplarzach przy wykorzystaniu wzoru protokołu określonego w załączniku 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzoru protokołu obowiązkowej kontroli44. Kontrole przeprowadzano w zakresie 
określonym w art. 59a ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo budowlane.  

 (Dowód: akta kontroli str. 2322-2363) 

1. Zgodnie z art. 59c ustawy Prawo budowlane, WINB zobowiązany był 
do przeprowadzenia kontroli obowiązkowej przez upływem 21 dni od daty wpływu 
wniosku o wydanej pozwolenia na użytkowanie.  
W wyniku badania dokumentacji dotyczącej przebiegu wydania ww. 30 decyzji 
o pozwoleniu na użytkowaniu stwierdzono, że w 3 przypadkach kontrolę 
obowiązkową pracownicy WINB przeprowadzili po upływie 21 dni od daty wpływu 

                                                      
44 Dz.U. Nr 132, poz. 1231. 
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wniosku do Inspektoratu. Termin ten przekroczono w przypadku następujących 
decyzji: 1378/11 –o 12 dni, 860/2012 –o 4 dni; 1441/2011 – o 1 dzień. 

(Dowód: akta kontroli str. 2322-2363) 

2. Z zapisów zamieszczonych w protokołach z kontroli obowiązkowej (w wybranych 
do kontroli 30 postępowaniach) wynika, że pracownicy Inspektoratu nie sprawdzali 
w ramach tych kontroli zastosowanych przy budowie wyrobów budowlanych 
szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego. 
W rubryce, w której powinien zostać przedstawiony wynik sprawdzenia tego rodzaju 
wyrobów, zamiast własnych ustaleń, zamieszczano oświadczenia kierowników 
budowy w tej sprawie.  

(Dowód: akta kontroli str. 1716-1868, 2322-2363) 

Wymóg sprawdzania w ramach kontroli obowiązkowej wyrobów budowlanych 
szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego 
wynika z art. 59a ust 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in.45, że gdyby wizualne oględziny dokonane 
podczas kontroli obowiązkowej wykazały, że wbudowane w dany obiekt budowlany 
wyroby budowlane nie spełniają wymaganych kryteriów, zapewne byłoby 
to zapisane przez pracowników WINB. Dla bezpieczeństwa jednak – ze względu 
na to, iż po zakończeniu prac budowlanych tego typu wyroby są zazwyczaj 
wbudowane w obiekt budowlany, oświadczenie w omawianym zakresie pobiera się 
od kierownika budowy, zobowiązanego do kontrolowania budowy na każdym etapie.  

(Dowód: akta kontroli str. 1454-1455) 

Powyższe wyjaśnienia nie zmieniają faktu, że w protokołach z kontroli obowiązkowej 
brak jest udokumentowania objęcia kontrolą zastosowanych wyrobów budowlanych, 
o których jest mowa w ww. przepisie.  

4.6. Egzekwowanie kar wymierzonych 
w trakcie obowiązkowej kontroli 

Zgodnie art. 59f ust. 1 ustawy Prawo budowlane w przypadku stwierdzenia w trakcie 
obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie o którym mowa w art. 59a ust. 2 
tej ustawy, organ nadzoru wymierza karę. 

Po kontrolach obowiązkowych przeprowadzonych przez pracowników WINB nie 
wymierzano w badanym okresie ww. kar.   

(Dowód: akta kontroli str. 2102-2103) 

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

4.7. Katastrofy budowlane 

W kontrolowanym okresie wystąpiły dwie katastrofy budowlane dotyczące obiektów 
budowlanych podlegających nadzorowi ze strony Wojewódzkiego Inspektora. Były 
to w 2009 r. - pożar domku kempingowego zlokalizowanego na terenie wojskowym 
w Zegrzu (w którym zginęły dwie osoby) oraz w 2010 r. - przerwanie wału 
przeciwpowodziowego na lewym brzegu Wisły w miejscowości Świniary, skutkujące 
powodzią. 
Po otrzymaniu informacji o tych katastrofach Wojewódzki Inspektor podjął działania 
określone w art. 76 i 78 ustawy Prawo budowlane. Powołał komisje w celu ustalenia 
przyczyn i okoliczności ich powstania, a także zawiadomił GINB. Po zakończeniu 
prac komisji, zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 

                                                      
45 Pismo z 11 października 2012 r. 
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Wojewódzki Inspektor wydał decyzje nakazujące zarządcom obiektów: w przypadku 
pierwszej z tych katastrof z 2009 r. - uporządkowanie oraz zabezpieczenie terenu (a 
następnie dokonanie rozbiórki części obiektu pozostałej po pożarze), w przypadku 
drugiej z 2010 r. - wykonanie robót zabezpieczenia części wału 
przeciwpowodziowego, który uległ katastrofie. W obu przypadkach Inspektor 
otrzymał dokumentację potwierdzająca wykonanie ww. nakazów. 

(Dowód: akta kontroli str. 631-667, 1136-1185, 1476-1479) 
 

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

4.8. Bazy danych o liczbie obiektów 
budowlanych 

Głównym źródłem informacji WINB o obiektach budowlanych znajdujących się 
na terenie województwa mazowieckiego były ewidencje o których mowa  
w art. 84 ust. 2 pkt 2-4 ustawy Prawo budowlane oraz rejestr wniosków o wydanie 
pozwoleń na użytkowanie. 

Pracownicy Inspektoratu posiadali dane i zbierali informacje związane z rodzajami 
i liczbą obiektów budowanych i użytkowanych podlegających nadzorowi ze strony 
WINB. Dotyczyło to m.in. tzw. obiektów wielkopowierzchniowych46, podlegających 
okresowym przeglądom 2 razy do roku. 

(Dowód: akta kontroli str. 1187-1188, 1484-1492, 1869-1873) 

Ponadto, według wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora47 Inspektorat jest jednym 
z użytkowników systemów ogólnopolskich, takich jak: HERMES (zarządzanie 
przepływem danych między UOKiK a WINB w systemie nadzoru rynku wyrobów 
budowlanych), SNRWB3 (monitorowanie nadzoru nad rynkiem wyrobów 
budowlanych – zarządzanie przepływem informacji między GINB a WINB), RKO 
(rejestr kontroli obowiązkowych prowadzonych przez WINB – aplikacja GINB), RKB 
(rejestr katastrof budowlanych – aplikacja GINB). 

(Dowód: akta kontroli str. 1188) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność w badanym obszarze. 

5. Postępowania administracyjne, nakładanie kar 
i ustalanie opłat legalizacyjnych 

5.1. Terminowość prowadzenia postępowań 
administracyjnych 

Prowadzone w Inspektoracie ewidencje uniemożliwiały sprawowanie skutecznego 
nadzoru nad przestrzeganiem terminów załatwiania spraw określonych w art. 35 § 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego48 (dalej 
kpa). 

(Dowód: akta kontroli str. 1236, 1366-1374) 

                                                      
46 Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz inne obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2, 

o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. 
47 Pismo z dnia 20 sierpnia 2012 r. 
48 Dz. U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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Wojewodzki Inspektor wyjaśniał49 m.in., że od maja 2005 r. rejestry spraw w WINB 
prowadzone są w programie komputerowym o nazwie RESAKBUD. Pozyskiwanie 
danych statystycznych z tego programu nastręcza problemy, w niektórych 
przypadkach jest niemożliwe bez żmudnego ręcznego zliczania. W rejestrach 
prowadzonych w tym programie nie umieszczano danych dotyczących daty 
zakończenia postępowania administracyjnego. Informacje takie można jedynie 
uzyskać poprzez wejście do każdej ze spraw i odszukanie w spisie pism  
kończących postępowanie. Uznano, że podjęcie próby rozszerzenie funkcjonalności 
ww. programu daje niską gwarancję osiągnięcia zamierzonego efektu. Zakup innego 
programu był niewykonalny z przyczyn finansowych. Ponadto Wojewoda 
Mazowiecki, w związku z planowanym objęciem wszystkich inspekcji projektem 
elektronicznego zarządzania dokumentami, polecił wstrzymanie się z zakupem 
nowych systemów. Inspektor wyjaśnił ponadto, że podczas kontroli NIK w 2005 r. 
ustalenie takich danych na podstawie prowadzonych wówczas rejestrów 
papierowych było mniej pracochłonne.  

(Dowód: akta kontroli str. 1236, 1389) 

Ze sporządzonych przez WINB na potrzeby kontroli NIK zestawień dotyczących 
terminów rozpatrywania przez Inspektorat spraw50 wynika, że spośród 7 605 
odwołań i zażaleń rozpatrzonych przez Inspektorat w badanym okresie, w ramach 
wykonywania zadań organu II instancji, w ciągu miesiąca, tj. w terminie określonym 
w art. 35 § 3 kpa, zostało załatwionych 3 347 tego rodzaju spraw (tj. ok. 44%), 
w okresie od jednego do dwóch miesięcy rozpatrzono kolejne 2 528 spraw 
(ok. 33%). Rozpatrywanie pozostałych 1 730 odwołań i zażaleń (ok. 23%) trwało 
powyżej dwóch miesięcy (w tym 256 – powyżej sześciu miesięcy). Z uwagi 
na wskazane wyżej niedoskonałości w sposobie ewidencjonowania przebiegu 
rozpatrywania spraw przez WINB, nie możliwe było ustalenie, jaki wpływ 
na przewlekłość rozpatrywania tych spraw miały okoliczności wskazane w art. 35 
§ 5 kpa (tj. okresy przerw i opóźnień, z przyczyn niezależnych od Wojewódzkiego 
Inspektora). Około 60% odwołań i 50% zażaleń zostało uznanych przez WINB 
za zasadne. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1289-1291, 2104) 

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do WINB 
uregulowana została w Rozdziale VI regulaminiu organizacyjnejgo WINB.  

(Dowód: akta kontroli str. 26-27) 

Skargi wpływające do WINB ewidencjonowane były w stosownych rejestrze, 
w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwienia. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1377) 

Spośród 2 018 karg, które wpłynęły w badanym okresie do WINB i zostały 
rozpatrzone, w ciągu miesiąca, tj. w terminie określonym w art. 237 § 1 kpa, zostało 
załatwionych 1283 skarg (tj. ok. 63,5%). Ok. 28,5% skarg zostało uznane 
za zasadne. 

(Dowód: akta kontroli str. 1364-1365, 2104)  

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

                                                      
49 Pisma z 27 lipca, 28 września 2012 r. 
50 Zestawienia sporządzono bez wyłączenia określonych w art. 35. § 5. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla 

dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy 
strony albo z przyczyn niezależnych od organu, ponieważ prowadzona w Inspektoracie ewidencja spraw nie umożliwia 
wykonywanie takich zestawień bez analizy dokumentacji każdej sprawy. 
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1. Spośród 2 018 rozpatrzonych przez Inspektorat skarg, załatwianie 735 
(tj. 36,7,%) trwało dłużej niż miesiąc (w tym 58 - powyżej sześciu miesięcy), 
co stanowi naruszenie art. 237 § 1 kpa. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1364-1365) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił51, że załatwianie skarg z przekroczeniem terminu 
jednego miesiąca wynika m.in. z dużej liczby prowadzonych w WINB postępowań 
zwykłych (rozpatrywanie odwołań i zażaleń) i nadzwyczajnych, zbyt małej liczby 
pracowników.  

(Dowód: akta kontroli str. 1442) 

2. W ocenie NIK, jako nierzetelne należy uznać, brak zaprowadzenia ewidencji 
prowadzonych spraw umożliwiającej dokonanie bieżącej oceny terminowości 
i sposobu ich załatwiania bez konieczności każdorazowego wglądu do akt sprawy. 
W praktyce uniemożliwiało to sprawowanie przez Wojewódzkiego Inspektora 
w sposób efektywny nadzoru nad ich załatwianiem przez pracowników Inspektoratu.  

Dowód: akta kontroli str. 1236, 1289-1291, 1366-1374, 1389, 1483) 

5.2. Rozbiórki obiektów budowlanych 

Wojewódzki Inspektor wydał w kontrolowanym okresie łącznie 39 decyzji o nakazie 
rozbiórki obiektu budowlanego z powodu niewłaściwego utrzymania obiektu oraz 
z powodu budowy obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę 
(9 decyzji). 

(Dowód: akta kontroli str. 1187, 1232) 

W trzech przypadkach Wojewódzki Inspektor po stwierdzeniu samowoli 
budowlanych, przeprowadził postępowania w sprawie ich legalizacji, w trakcie 
których wymierzył inwestorom stosowne opłaty legalizacyjne na łączną kwotę 
567 tys. zł. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez kontrolera NIK 
z Mazowieckiego Urzęduj Wojewódzkiego do dnia 27 lipca 2012 r. uregulowane 
zostały dwie z tych opłat na łączną kwotę 5 tys. zł. W jednym przypadku opłata 
legalizacyjna naliczona przez Wojewódzkiego Inspektora w I poł. 2012 r. (w kwocie 
562 tys. zł) nie została uregulowana, z uwagi na złożone zażalenie w tej sprawie 
do GINB. 

(Dowód: akta kontroli str. 614, 629, 1232) 

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

NIK zwraca uwagę, że w przypadku jednej sprawy rozstrzygnięcie Inspektora było 
niezgodne z przepisami art. 59f ut. 6 ustawy Prawo budowlane, które stanowią, że w 
przypadku wymierzenia przedmiotowej kary, własciwy organ w drodze decyzji 
odmawia wydania pozwolenia na uzytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim 
zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51 tej ustawy. Stwierdzono, że 
Wojewódzki Inspektor, jako organ II instancji postanowieniem nr 1749/11 z 28 
listopada 2011 r. nałożył na inwestora karę na podstawie art. 59f ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli obowiązkowej 
przeprowadzonej przez PINB w Grójcu, a jednoczesnie decyzją nr 78/12 z 18 
stycznia 2012 r. stwierdził nieważność decyzji powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego w Grójcu o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie budynku 
magazynowo-warsztatowego w Warce, wskazując w uzasadnieniu, że stwierdzone 
w trakcie kontroli obowiązkowej odstąpienie od zatwierdzonego projektu było 
nieistotne. 

                                                      
51 Pismo z 15 października 2012 r. 
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(Dowód: akta kontroli str. 1480, 1874-1903) 

5.3. Nielegalne użytkowanie obiektów 
budowlanych 

Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia 
przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem 
przepisów art. 54 i 55 tej ustawy, Wojewódzki Inspektor zobowiązany był 
do wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. 

W kontrolowanym okresie, w 9 przypadkach Inspektorat wymierzył kary (w łącznej 
kwocie 370 tys. zł) z tytułu użytkowania obiektów budowlanych bez zawiadomienia 
o zakończeniu budowy lub wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z ww. 
kar zapłacone zostały 3 - na łączną kwotę 105 tys. zł. Pozostałe kary zostały 
umorzone przez Wojewodę (2 przypadki – dotyczące kar na kwotę ogółem 15 tys. 
zł), uchylone przez GINB (2 przypadki – dotyczące kar na kwotę ogółem 165 tys. zł).  
Ponadto w przypadkach dwóch kar na łączną kwotę 85 tys. zł, zażalenia 
na postanowienia o ich nałożeniu, złożone do GINB, nie zostały jeszcze 
rozpatrzone.  

 (Dowód: akta kontroli str. 2102, 2364) 

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

5.4. Kontrola wewnętrzna  

Wojewódzki Inspektor nie opracował zasad i procedur sprawowania kontroli 
wewnętrznej oraz zarządczej w Inspektoracie co stanowiło naruszenie postanowień 
art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych52. 
W Inspektoracie nie utworzono komórki organizacyjnej, do której zadań należało 
przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w sposób zinstytucjonalizowany.  

(Dowód: akta kontroli str. 7-30, 137) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in.53, że sytuacja ta nie oznacza, że nie były 
przeprowadzane analizy możliwości funkcjonowania Inspektoratu. Analizy te nie 
przybierały zazwyczaj formy formalnych dokumentów. Jako przykład 
na dokonywanie analizy możliwości realizacji zadań przez WINB wskazał pismo 
z dnia 21 listopada 2011 r., skierowane do GINB, w którym informował 
o zagrożeniach wynikających z niewystarczającego zatrudnienia w WINB, dla 
prawidłowej realizacji ustawowych zadań dotyczących wydawania pozwoleń 
na użytkowanie dla obiektów wybudowanych w ramach przygotowań do Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. 

(Dowód: akta kontroli str. 1131-1135) 

 

Nieustalenie przez Wojewódzkiego Inspektora zasad i procedur kontroli 
wewnętrznej oraz nieprzeprowadzanie udokumentowanych badan i analiz 
prawidłowości realizacji zadań w celu usprawnienia prowadzonej działalności było 
w ocenie NIK działaniem nielegalnym w zakresie sprawowania kontroli zarządczej. 

                                                      
52 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). 
53 Pismo z 26 lipca 2012 r.  
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Skutkiem braku funkcjonowania w Inspektoracie kontroli wewnętrznej (zarządczej) 
są różnego rodzaju nieprawidłowości w działalności stwierdzone w ramach niniejszej 
kontroli NIK. 

NIK zwraca również uwagę, że WINB, który w badanym okresie przeprowadził 
ponad 10 tys. spraw nie wdrożył systemu informatycznego, który w sposób 
efektywny wspomagałby pracę pracowników oraz ułatwiał sprawowanie przez 
Wojewódzkiego Inspektora, nadzoru nad terminowością załatwiania spraw. Jak 
wynika z kontroli dotyczącej badania terminowości rozpatrywania spraw funkcji tej 
nie spełniał stosowany w Inspektoracie program komputerowy, w którym 
rejestrowano prowadzone postępowania. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli54, wnosi o: 

1. egzekwowanie od naczelników komórek organizacyjnych przedkładania 
sprawozdań z realizacji zadań wynikających z planu pracy zgodnie 
z postanowieniami regulaminu WINB; 

2. sprawdzanie w ramach przeprowadzanych kontroli organów administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego realizacji 
zaleceń pokontrolnych skierowanych po wcześniejszych kontrolach; 

3. prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych w formie określonej w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych; 

4. przeprowadzanie kontroli obowiązkowych w terminie określonym w art. 59c 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 

5. zapewnienie udokumentowania w protokołach z kontroli obowiązkowych 
sposobu wywiązywania sią przez pracowników Inspektoratu z obowiązku 
(określonego w art. 59a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) sprawdzania 
wyrobów szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i pożarowego; 

6. terminowe załatwianie skarg; 
7. wdrożenie systemu rejestracji prowadzonych postępowań, umożliwiającego 

sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem ich załatwiania; 
8. wprowadzenie uregulowań określających zasady funkcjonowania kontroli 

wewnętrznej i zarządczej w WINB. 
 

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

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

                                                      
54 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od dnia 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. 

 

                                         
Warszawa , dnia   14 listopada 2012 r. 
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Warszawie 

                    Kontrolerzy Dyrektor 
Mieczysław Kosmalski Bogdan Gorzałkowski 

specjalista k.p. 
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