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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 Ilona Bożek, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 080884 z dnia 5 lipca 2012 r.                            

 [dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grójcu ul. Piłsudskiego 59, 05-600 
Grójec (zwany dalej PINB lub Inspektoratem). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Michał Marchewka, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grójcu, zwany 
dalej Powiatowym Inspektorem lub Inspektorem.      

[dowód: akta kontroli str. 3-4] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  
budowlane3 (dalej ustawa Prawo budowlane lub prawo budowlane). 

Powyższa ocena wynika ze stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości 
dotyczących w szczególności: 

- ograniczenia działalności kontrolnej przez Inspektorat do przeprowadzania 
kontroli doraźnych,  

- stwierdzonych przypadków, przewlekłego prowadzenia postępowań 

administracyjnych i skargowych, braku sprawdzania wykonania wydanych 

nakazów dotyczących usunięcia nieprawidłowości, 

- ewidencjonowania pism o charakterze skargowym lub wnioskowym w sposób 

uniemożliwiający kontrolę przebiegu i terminowości ich załatwienia, 

- uznaniowości przy wymierzaniu grzywien za wykroczenia określone w art. 93 

ustawy Prawo budowlane, 

- nieskutecznego funkcjonowania 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. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie organizacyjne i kadrowe inspektoratu 

Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) 
Inspektoratu do realizacji zadań 

1.1.1. Struktura organizacyjna 

Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, organizację wewnętrzną 
i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego 
określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym. 

Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań realizowanych przez Inspektorat 
Powiatowy Inspektor określił w Statucie PINB, zatwierdzonym zarządzeniem 
nr 3/07 z dnia 26 lutego 2007 r., oraz w regulaminie organizacyjnym PINB, 
wprowadzonym zarządzeniem nr 1/99 z dnia 10 października 1999 r.4 Wymienione 
w obu tych dokumentach zadania Powiatowego Inspektora oraz pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach ds. inspekcji i orzecznictwa określały w sposób 
ogólny zadania określone w ustawie Prawo budowlane, przypisane organom 
nadzoru budowlanego. Organizacja Inspektoratu była zgodna z określoną 
w Statucie. 

[dowód: akta kontroli str. 12-22, 32-36] 

Zakresy czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach inspektorów były 
jednakowe i nie podlegały zmianom w kontrolowanym okresie. Przypisane w nich 
zadania obejmowały w szczególności: dokonywanie czynności kontrolnych oraz 
prowadzenie poszczególnych rodzajów spraw w zakresie właściwości Powiatowego 
Inspektora.  

 [dowód: akta kontroli str. 37-38, 42-45, 47-50] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in., że w jego ocenie, struktura jest prawidłowa. 
PINB to jednostka mała zatrudniająca 5-ciu pracowników. Zakresy obowiązków 
pracowników pokrywają się w taki sposób, aby w czasie nieobecności Inspektorat 
mógł sprawnie funkcjonować.  

[dowód: akta kontroli str. 58-60] 

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

Organizacja Inspektoratu określona w regulaminie organizacyjnym jest niezgodna 
z organizacją określoną w statucie PINB. Zgodnie z regulaminem w skład 
Inspektoratu wchodzi stanowisko p.o. zastępcy Powiatowego Inspektora, którego 
to stanowiska nie przewiduje statut.  

[dowód: akta kontroli str. 12-22]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że od lutego 2009 r. w PINB nie występuje  
stanowisko p.o. zastępcy Powiatowego Inspektora. Brak uwzględnienia tego 
w regulaminie organizacyjnym wynika z przeoczenia. 

 [dowód: akta kontroli str. 263, 265]  

NIK zwraca uwagę, że w zakresach odpowiedzialności i czynności nie powierzono 
formalnie żadnemu z pracowników zadań należących do właściwości organów 
nadzoru budowlanego zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w zakresie 

                                                      
4 Zmienionym zarządzeniem nr 2/06 z dnia 16 czerwca 2006 r. 
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rozpatrywania wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie a także 
prowadzenia postępowań w sprawie legalizacji samowoli budowlanych. 

Ponadto żadnemu pracownikowi Inspektoratu nie powierzono formalnie zastępstwa 
w razie nieobecności jednego z pracowników Inspektoratu zatrudnionego 
na stanowisku ds. inspekcyjno-orzeczniczych. Zostało to skorygowane w trakcie 
kontroli NIK. 

[dowód: akta kontroli str. 37-53, 202-204]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in., że spowodowane to było jego przeoczeniem. 
Zadania były realizowane przez pracowników Inspektoratu. 

 [dowód: akta kontroli str. 202, 204]  

1.1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 

Jak wynika z informacji przekazanych kontrolerowi NIK przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Bodowlanego (zwanego dalej Wojewódzkim 
Inspektorem), PINB przyznano 6 etatów kalkulacyjnych finansowanych ze środków 
budżetu państwa, których liczba nie ulegała zmianie w badanym okresie.  

       [dowód: akta kontroli str. 26-27] 

Ustalno, że w kontrolowanym okresie nastąpił spadek zatrudnienia w Inspektoracie. 
Zatrudnienie w PINB, które na dzień 1 stycznia 2009 r. wynosilo 7 osób  
(6 – w przeliczeniu na pełnozatrudnionych), zmniejszyło się w badanym okresie 
do 5  osób (4,5 - w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) wg. stanu na dzień 
30 czerwca 2012 r.  
W skutek odejścia z pracy w Inspektoracie w I połowie 2009 r. 3 pracowników, 
w tym osoby zatrudnionej na stanowisku Powiatowego Inspektora oraz 2 innych 
pracowników5 zatrudnionych na stanowiskach ds. inspekcji i orzecznistwa, liczba 
pracowników merytorycznych, zmniejszyła się w tym okresie z 6 do 3 osób. 
W miejsce tych osób zatrudniono w 2009 r. dwie osoby na stanowiska archiwisty 
oraz sekretarki, w zakresie czynności której ujęto m.in. przyjmowanie 
(tj. rejestrowanie) zawiadomień o rozpoczęciu oraz zakończeniu robót budowlanych. 
Umowa z osobą zatrudnioną na stanowisku archiwisty wygasła w dniu 31 stycznia 
2012 r. (w miejsce tej osoby nikogo w Inspektoracie do czasu zakończenia kontroli 
NIK nie zatrudniono). 

                 [dowód: akta kontroli str. 28, 30, 32-36, 51] 

Powiatowy Inspektor wyjaśniał, że powodem zatrudnienia archiwisty była potrzeba 
wsparcia osoby zatrudnionej na stanowisku sekretarki, co w efekcie pozwoliło 
na odciążenie dwóch pracowników merytorycznych, którzy przejeli obowiązki 
po dwóch pracownikach, którzy odeszli w styczniu i kwietniu 2009 r. Wskazał 
ponadto, że w grudniu 2011 r., w związku z zamiarem zwiększenia zatrudnienia 
o dodatkowego pracownika merytorycznego zatrudnionego na 0,5 etatu zwrócił się 
do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie planowanych środków w tym zakresie 
na 2012 r. Nowy pracownik nie został zatrudniony gdyż zmniejszeniu uległa kwota 
zaplanowanych dla Inspektoratu środków na wynagrodzenia osobowe w 2012 r.  

 [dowód: akta kontroli str. 28, 871, 873-874]   

W efekcie powyższych zmian, od 1 maja do 24 czerwca 2009 r. (tj. przez okres 
prawie dwóch miesięcy), żaden z pracowników PINB nie posiadał uprawnień 
budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(zwanych dalej uprawnieniami budowlanymi), które zgodnie z postanowieniami 
art. 59e ustawy Prawo budowlane, są wymagane przy przeprowadzaniu kontroli 
obowiązkowych. Nie posiadał ich również do 25 czerwca 2009 r. Powiatowy 

                                                      
5 Którzy zostali przyjęci do pracy w Inspektoracie w grudniu 2008 r. i w styczniu 2009 r. 
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Inspektor6, zatrudniony w tym okresie w Inspektoracie (od 2 lutego do 5 lipca 
2009 r.) na stanowisku p.o. Powiatowego Inspektora7.  

   [dowód: akta kontroli str. 3-5, 32-36] 

Na podstawie umowy o dzieło z dnia 2 marca 2009 r. (zawartej na okres od 5 marca 
do 30 lipca 2009 r.) p.o. Powiatowy Inspektor zlecił  wykonywanie kontroli 
obowiązkowych osobie (posiadającej uprawnienia budowlane) nie będącej 
pracownikiem Inspektoratu za wynagrodzeniem w wysokości 50 zł za każdą 
przeprowadzoną kontrolę.  

[dowód: akta kontroli str. 146-150] 

Po uzyskaniu w dniu 25 czerwca 2009 r. uprawnień budowlanych przez 
Powiatowego Inspektora, był on w kolejnych latach jedyną osobą zatrudnioną 
w PINB posiadającą takie uprawnienia. Pozostałe dwie osoby zatrudnione 
na stanowiskach ds. inspekcyjno-orzeczniczych posiadały następujące kwalifikacje 
w zakresie budownictwa: jedna - tytuł technika budownictwa (uzyskany 
po ukończeniu szkoły policealnej), druga – student w Wyższej Inżynierkiej Szkole 
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (ukończony 6 semestr na kierunku 
budownictwo). 
                 [dowód: akta kontroli str. 5, 32-36] 

Miesięczne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych na stanowiskach 
merytorycznych (tj. ds. inspekcyjno-orzeczniczych) w I półroczu 2012 r. wynosiło 
ok. 4,2 tys. zł (przeciętenie w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionionego, bez 
uwzględnienia wynagrodzenia Powiatowego Inspektora). W porównaniu 
do wysokości wynagrodzenia wypłacanego tej grupie pracowników w 2009 r. 
(ok. 4,9 tys. zł) było ono niższe o ok. 0,7 tys. zł, tj. o 14%. Przyczyną tej sytuacji było 
dokonane od 1 sierpnia 2010 r. obniżenie wysokości wynagrodzeń dla pracowników 
Inspektoratu w drodze wypowiedzenia warunków pracy i płacy.  

[dowód: akta kontroli str. 31] 

Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie 
mazowieckim w I kw. 2012 r. wynosiło ok. 4,7 tys. zł8. 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że nie analizował efektywności wykorzystania czasu 
pracy pracowników pod kątem realizacji zadań PINB wynikających z ustawy Prawo 
budowlane. Kontrole w terenie stanowią około 30% czasu pracy. Pozostały czas 
pracy jest przeznaczony na kontrole dokumentów, w siedzibie Inspektoratu oraz 
na prowadzenie postępowań. 

 [dowód: akta kontroli str. 852-854]   

Inspektorat korzystał przy wykonywaniu zadań z pomocy stażystów zatrudnianych 
na stanowisku pracownika biurowego. W kontrolowanym okresie staże takie odbyły 
w PINB kolejno 4 osoby na podstawie umów zawieranych z dyrektorem 
Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu. 

[dowód: akta kontroli str. 56-57] 

Pracownicy Inspektoratu w przedłożonych kontrolerowi NIK wyjaśnieniach 
i oświadczeniach podali (poza osobą zatrudnioną na stanowisku głównego 
księgowego), że poza pracą w PINB nie byli dodatkowo zatrudnieni. Trzech 
pracowników Inspektoratu, w tym dwóch zatrudnionych w badanym okresie 
na stanowiskach ds. inspekcyjno-orzeczniczych przyznało, że prowadziło 

                                                      
6 Uprawnienia te Powiatowy Inspektor uzyskał w dniu 25 czerwca 2009 r. 
7 Pismem z dnia 3 lutego 2009 r. Starosta Powiatu Grójeckiego poinformował Wojewódzkiego Inspektora o osobie której 

powierzył tymczasowo obowiązki Powiatowego Inspektora, do czasu zgłoszenia przez Wojewódzkiego Inspektora trzech 
kandydatów na to stanowisko. 

8 Zgodnie z obwieszczeniem 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). 
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działalność gospodarczą. Osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego 
podała, że prowadzi (od 1 stycznia 2004 r.) działalność w zakresie sprzedaży 
artykułów ogrodniczych. Osoba zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty 
podała, że prowadzi (od 1 marca 2007 r.) działalność gospodarczą w zakresie 
produkcji i sprzedaży wyrobów budowlanych z betonu (m.in. „pustaków, bloczków 
betonowych, garów stropowych”). Osoba zatrudniona w PINB w okresie 
od 1 stycznia do 30 kwietnia 2009 r. na stanowisku eksperta podała, że od 1997 r. 
prowadziła na terenie powiatu grójeckiego działalność gospodarczą związana 
z projektowaniem architektoniczno-budowlanym, przy czym w czasie zatrudnienia 
w PINB działalność ta była fizycznie zawieszona.  

[dowód: akta kontroli str. 79-104] 

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

Ustalono, że osoba zatrudniona w PINB od 1 marca 2010 r. na stanowisku 
głównego ksiegowego (będąca członkiem korupusu slużby cywilnej), w okresie 
od 1 marca 2010 r. do 29 lutego 2012 r. była równolegle zatrudniona w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Grójcu. Na to dodatkowe zatrudnienie nie posiadała pisemnej 
zgody Powiatowego Inspektora (o zgodę taką nie występowała), co w ocenie NIK, 
stanowiło  naruszenie postanowień art. 80 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o służbie cywilnej9, zgodnie z którymi członek korpusu służby cywilnej nie może 
podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody. 

[dowód: akta kontroli str. 36, 58-61,90-96] 

Główna księgowa wyjaśniła, że przyczyną tej sytuacji była nieznajomość przepisów 
ustawy o służbie cywilnej.  

[dowód: akta kontroli str. 90] 

Powiatowy Inspektor w wyjaśnieniach dotyczących przyczyn braku z jego strony 
reakcji na tą sytuację, podał że powodem było jego przeoczenie.  

[dowód: akta kontroli str. 839-841] 

W ocenie NIK, zmiany struktury kadrowej Inspektoratu, w wyniku których w I połowie 
2009 r. zmniejszeniu uległa liczba pracowników zatrudnionych w Insektoracie 
na stanowiskach ds. inspekcji i orzecznistwa, były niekorzystne dla prawidłowego 
wykonywania zadań przez tę jednostkę, zwłaszcza, że dwie z trzech osób, które 
odeszły w tym okresie z pracy w Inspektoracie posiadały uprawnienia budowlane. 
Zatrudnienie w Inspektoracie jest mniejsze niż liczba przyznanych tej jednostce 
etatów kalkulacyjnych, co wskazuje, że istnieją możliwości zwiększenia 
zatrudnienia, pod warunkiem przeprowadzenia kolejnej restrukturyzacji 
(zmniejszenia) wysokości wypłacanych wynagrodzeń poszczególnym pracownikom. 

NIK zwraca również uwagę, że prowadzenie przez pracowników Inspektoratu,  
(wykonujących kontrole budów i obiektów budowlanych) działalności gospodarczej 
na terenie powiatu grójeckiego w zakresie projektowania oraz produkcji wyrobów 
budowlanych, mogło prowadzić do nieprzejrzystych relacji w kontaktach 
z inwestorami i wykonawcami robót budowlanych i tym samym może podważać 
zaufanie do służby cywilnej. 

1.2.  Realizacja planów finansowych Inspektoratu 

Wydatki ponoszone przez Inspektorat w badanym okresie wynosiły: w 2009 r. - 
401,5 tys. zł (co stanowiło 100% planu po zm.); w 2010 r. – 428,9 tys. zł (100 % 
planu po zm.); w 2011 r. – 410 tys. zł (100% planu po zm.); w I połowie 2012 r. - 

                                                      
9 Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
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199,8 tys. zł (co stanowiło 47,2 % planu wydatków po zm. na ten rok). Wydatki 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły w poszczególnych latach 
od ok. 83 do 88% ogółu wydatków ponoszonych przez Inspektorat. 
Kwoty ustalone w planach finansowych Inspektoratu (395,0 tys. zł – 2009 r. 
i 2010 r.; 402 tys. zł -2011 r.; 408,6 tys. zł – 2012 r.) znacząco odbiegały od kwot 
o których przyznanie wnioskował Powiatowy Inspektor (odpowiednio: 550,8 tys. zł; 
467,3 tys. zł; 426,3 tys. zł; 475,9 tys. zł).  

[dowód: akta kontroli str. 154-199] 

Powiatowy Inspektor wyjaśniał m.in., że w związku z brakami środków finasnowych 
musiał zrezygnować ze zwiększenia zatrudnienia, podwyżek wynagrodzeń, szkoleń 
i kursów. Dla prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu konieczne jest zatrudnienie 
jednego pracownika, na co najmniej 0,5 etatatu. Podstawą opacowania projektów 
planów finansowych na lata 2009-2012, w których Powiatowy Inspektor podawał 
wielkość zapotrzebowania na środki finansowe, było wykonanie budżetu za rok 
poprzedzający po uwzględnieniu wydatków niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania, PINB np. w roku 2012 było to: inflacja, planowana budowa garażu 
oraz potrzeba zwiększenia zatrudnienia.   

 [dowód: akta kotnroli str. 263-265, 852-854] 

W latach 2009-2011 wydatki Inspektoratu zostały w całości sfinansowane z budżetu 
państwa. W I poł. 2012 r. Inspektorat otrzymał ze Starostwa Powiatowego w Grójcu 
dofinansowanie ze środków własnych samorządu w kwocie 1 tys. zł, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkolenia (kurs przygotowujący 
do  egzaminu na dodatkowe uprawnienia budowlane dla Powiatowego Inspektora).  

[dowód: akta kontroli str. 179, 197-199, 243-248, 871, 874] 

Ponadto Starostwo udzielało Inspektoratowi wsparcia poprzez nieodpłatne 
użyczenie (do 31 grudnia 2009 r. oraz od 26 czerwca 2011 r. do końca okresu 
objętego kontrolą) pomieszczeń biurowych na siedzibę PINB. Przez cały 
kontrolowany okres Starostwo użyczało ponadto nieodpłatnie Inspektoratowi garaż. 

 [dowód: akta kontroli str. 61, 70-78, 244, 246] 

W kontekście powyższej sytuacji, należy wskazać, że kontrolowanym okresie do 
Inspektoratu wpłynęło 14 zawiadomień o planowanym rozpoczęciu robót 
budowlanych przy inwestycjach, dla których inwestorem były jednostki 
organizacyjne samorządu powiatu grójeckiego (których realizacja podlega 
nadzorowi ze strony PINB). 

[dowód: akta kontroli str. 898-912] 

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

1.3. Warunki lokalowe 

Warunki lokalowe w jakich działał Inspektorat nie uległy w badanym okresie istotnej 
zmianie. Do 2011 r. PINB dysponował trzema pomieszczeniami w budynku 
administacyjnym należącym do PKS Sp. z o.o. w Grójcu o łącznej powierzchni 
51 m2, na podstawie umowy użyczenia (z 20 czerwca 2003 r.) zawartej 
ze Starostwem (w okresie do końca 2009 r.) a następnie na postawie umowy 
dzierżawy (z 1 stycznia 2010 r.) zawartej z PKS Sp. z o.o. Od września 2011 r. 
Inspektorat korzysta nieodpłatnie (na podstawie umowy użyczenia), z trzech 
pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego, o łącznej powierzchni 
48,18 m2.  

[dowód: akta kontroli str. 58-61, 71-76]  
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Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że zmiana siedziby spowodowana była brakiem 
funduszy na zapłatę czynszu dzierżawnego. Pomieszczenia w budynku Starostwa 
są wystarczające dla obecnie zatrudnionych pracowników. Problem stanowi jednak 
brak pomieszczeń na przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji, które 
to dokumenty przechowywane są w garażu. W 2011 r. podjęte zostały przez 
Inspektorat działania dotyczące budowy garażu na samochód służbowy, aby obecny 
garaż przystosować na potrzeby archiwum. 

 [dowód: akta kontroli str. 58-61] 

Archiwum Inspektoratu zostało zorganizowane w garażu udostępnionym 
nieodpłatnie przez Starotę Grójeckiego (o powierzchni ok. 27m2,), położonym 
w odległości ok. 100 m od siedziby Inspektoratu. W trakcie oględzin 
przeprowadzonych przez kontrolera NIK w dniu 10 i 13 lipca 2012 r. stwierdzono, 
że garaż, oprócz miejsca na samochód służbowy, mieścił regały, na których 
przechowywane były dokumenty Inspektoratu z lat 2003-2006.  Dokumenty PINB 
za okres 2007-2012 były natomiast przechowywane i archiwizowane 
w pomieszczeniach biurowych. Przyczyną tej sytuacji, wg. wyjaśnień Powiatowego 
Inspektora, był brak miejsca w garażu na tą dokumentację. 

[dowód: akta kontroli str. 61, 77-78,105-111] 

PINB w dniu 14 grudnia 2011 r. uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla budowy 
garażu na terenie działki stanowiącej współwłasność Powiatu Grójeckiego oraz 
Miasta i Gminy Grójec, a następnie pismem z 8 lutego 2012 r. zwrócił się 
do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o przyznanie 10 tys. zł na jego budowę. 

 [dowód: akta kontroli str. 61-69, 187] 

Inspektorat wyposażony był (poza meblami biurowymi i regałami) m.in. w siedem 
zestawów komputerowych, cztery notebooki, pięć drukarek i kopiarkę, skaner, 
aparat fortograficzny, telefon, telefaks i trzy telefony komórkowe oraz samochód 
osobowy (rocznik 2008). 

[dowód: akta kontroli str. 200-201] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że ilość i sprawność używanego w PINB sprzętu 
i wyposażenia była wystarczająca do efektywnej pracy. W dniu 28 maja 2012 r. 
zgłosił zapotrzebowanie na przyznanie dodatkowych środków finansowych w 2013 r. 
z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. Obecnie używane są w znacznym 
stopniu wyeksploatowane. Konserwacja i naprawy pochłaniają znaczną część 
środków przyznawanych na zakup pozostałych usług. 

 [dowód: akta kontroli str. 263-265] 

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

W kontekście ustaleń kontrolnych dotyczących przechowywania przez Inspektorat 
dokumentacji archiwalnej w garażu, wraz z samochodem służbowym, NIK zwraca 
uwagę, że maksymalne dopuszczalne wahania dobowe temperatury 
w pomieszczeniach w których przechowywana jest papierowa dokumentacja 
archiwalna wynoszą 1 stopień Celsjusza - zgodnie z instrukcją archiwalną10 
stanowiącą załącznik Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych11. 

                                                      
10 Warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum zakładowego określone zostały 

w załączniku do tej instrukcji. 
11  Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm. 
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1.4. Szkolenia pracowników 

Inspektorat wydatkował w badanym okresie na sfinansowanie kosztów szkoleń 
kwotę ogółem 6,2 tys. zł. Najmniej wydatkowano na ten cel w 2010 r. – ok. 
0,8 tys. zł, najwięcej w 2009 r. – ok. 2,2 tys. zł. Środki zaplanowane i wydatkowane 
na ten cel znacząco były niższe od wielkości kwot zapotrzebowań (5-6 tys. zł) 
określanych corocznie przez Powiatowego Inspektora w projektach budżetu 
Inspektoratu przekazywanych do Starostwa.   

[dowód; akta kontroli str. 157-162, 166-169, 174-177, 180-186]  

Powiatowy Inspektor wyjaśniał, że zapotrzebowanie na środki finansowe na ten cel 
określane było w oparciu o potrzeby pracowników PINB w zakresie szkoleń i kursów 
mogących podnieść kwalifikacje oraz oferty firm przeprowadzających szkolenia 
i kursy z zakresu działalności PINB. Przy planowaniu budżetu na kolejny rok brane 
było pod uwagę wykonanie budżetu z roku poprzedniego. Jesienią każdego roku 
sporządza informację dla Szefa Służby Cywilnej o potrzebach szkoleniowych na rok 
następny i kolejny. Wykonanie zaplanywanych szkoleń uzależnione było 
od wielkości środków finansowych przeznanych Inspektoratowi na ten cel. 

 [dowód; akta kontroli str. 114-118, 871, 874]  

W badanym okresie pracownicy Inspektoratu wzięli udział łącznie w dziesięciu 
szkoleniach, w tym w trzech zorganizowanych przez Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego. Przedmiotem tych szkoleń były m.in. zagadnienia 
dotyczące: eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych; 
prowadzenia postępowań administracyjnych, skargowych i egzekucyjnych; 
stosowania przepisów prawa budowlanego. Spośrod pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach ds. inspekcyjno-orzeczniczych w szkoleniach tych brali 
w szczególności udział Powiatowy Inspektor oraz osoba zatrudniona na stanowisku 
starszego inspektora. Drugi pracownik merytoryczny, starszy specjalista wziął 
w badanym okresie jedynie udział w zorganizowanym w 2011 r. szkoleniu 
dotyczącym „nowoczesnego sekretariatu i kancelarii z uwzględnieniem najnowszych 
zmian w instrukcji kancelaryjnej”.  

[dowód: akta kontroli str. 119-145] 

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

NIK zraca uwagę na fakt, że jeden z pracowników Inspektoratu zatrudnionych 
na stanowisku ds. inspekcyjno-orzeczniczych nie brał w badanym okresie udziału 
w ani jednym szkoleniu dotyczącym zagadnień związanych z wykonywaniem zadań 
organów nadzoru budowlanego.  

Powiatowy Inspektor wyjaśniał, że powodem nieuczestniczenia przez starszego 
specjalistę w szkoleniach organizowanych (w formie warsztatów) przez Mazowiecki 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowalnego był fakt, iż była ona jedyną osobą, 
która posiadała upoważnienie do podpisywania dokumentów w przypadku 
nieobecności Powiatowego Inspektora i jej udział w warsztatach w tym samym dniu 
spowodowałby dezorganizację Inspektoratu.  

[dowód: akta kontroli str. 119-145, 871, 874] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność w badanym obszarze. 
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2. Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

Powiatowy Inspektor nie opracował rocznych planów pracy Inspektoratu, jak również 
rocznych planów kontroli. Działalność kontrolna PINB ograniczała się wyłącznie 
do przeprowadzania kontroli doraźnych, wynikających głównie z pism 
interwencyjnych lub skargowych osób trzecich, o czym będzie mowa w dalszej 
części wystąpienia. 

[dowód: akta kontroli str. 113-115, 313-314] 

W kontrolowanym okresie PINB przekazywał do Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego (zwanego dalej MWINB) sprawozdania 
miesięczne oraz roczne ze swojej działalności, w których zawarte były statystyczne 
informacje dotyczące m.in. ilości spraw, odwołań i zażaleń przekazanych do WINB, 
skarg i wniosków, wydanych decyzji i postanowień oraz kontroli utrzymania 
obiektów.  

[dowód: akta kontroli str. 267-312] 

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

1. W Inspektoracie nie były opracowywane okresowe (roczne) plany kontroli. 
Działalność kontrolna PINB ograniczała się do przeprowadzania kontroli doraźnych. 
Zgodnie, z postanowieniami § 5 ust 1 statutu oraz regulaminu organizacyjnego 
Inspektoratu, do kompetencji Powiatowego Inspektora należało zatwierdzanie 
planów kontroli.  

[dowód: akta kontroli str. 13-15, 113-115, 313-314] 

Powiatowy Inspektor wyjaśniał m.in., że brak jest możliwości sporządzania 
corocznego planu kontroli, gdyż pracownicy nie są w stanie przewidzieć ilości 
wniosków, jakie wpłyną do Inspektoratu oraz usytuowania kontrolowanych budów 
i obiektów. Nie planował kontroli z własnej inicjatywy na podstawie własnego 
rozpoznania o prowadzonych budowach lub stanie obiektów budowlanych, 
ponieważ liczba kontroli przeprowadzanych na wniosek jest tak duża, że wydaje się 
wystarczająca. 

[dowód: akta kontroli str. 113-115, 867-868, 871, 874] 

W ocenie NIK, ograniczanie działalności kontrolnej przez Inspektorat 
do przeprowadzania kontroli doraźnych (podejmowanych po otrzymaniu informacji 
o nieprawidłowościach lub na wniosek organów nadzoru budowlanego wyższego 
szczebla), wskazuje na to, że Inspektorat w niepełnym zakresie realizuje zadania 
inspekcyjno-kontrolne określone w art. 83 ustawy Prawo budowlane.  

2. Ustalono, że nierzetelnie zostały sporządzone sprawozdania dla Wojewódzkiego 
Inspektora z działalności Inspektoratu dotyczące maja i czerwca 2011 r. Nie 
zamieszczono w nich informacji o dwóch katastrofach, które wydarzyły się w tym 
okresie na terenie powiatu grójeckiego.  

[dowód: akta kontroli str. 296-297, 646-651] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że przyczyną tej sytuacji było przeoczenie.  
 [dowód: akta kontroli str. 859, 862] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 
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3. Kontrole obiektów i robót budowlanych  

3.1. Kontrole obiektów budowlanych i robót 
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. 

Ustalono, że w ramach realizacji powyższego zadania Inspektorat przeprowadził 
w badanym okresie ogółem 828 kontroli (bez uwzględnienia kontroli 
obowiązkowych), najwięcej w 2010 r. – 302, najmniej w 2011 r. – 192. 
Przeprowadzone kontrole dotyczyły: w 89 przypadkach - prowadzonych prac przy 
budowie obiektów budowlanych oraz w pozostałych 739 przypadkach – 
prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych. Wszystkie te kontrole miały 
charakter kontroli doraźnych (nieplanowych). Podejmowane były głównie w reakcji 
na otrzymywane skargi (403 kontrole) lub w wyniku otrzymanych interwencji lub 
zgłoszeń organów i urzędów (184 kontrole).   

 [dowód: akta kontroli str. 313-314] 

Inspektorat uczestniczył łącznie w 15 ogólnopolskich akcjach przeprowadzanych 
na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Inspektora. Dotyczyły one głównie zebrania informacji lub podjęcia 
działań kontrolnych dotyczących stanu utrzymania różnego rodzaju obiektów 
budowlanych, w tym m.in.: obiektów mostowych (2009 r. i 2012 r.); mieszkalnych 
budynków socjalnych (2009 r. i 2012 r.); zakładów opieki zdrowotnej (2010 r.); 
stadionów i kompleksów sportowych „ORLIK” (2011-2012); urządzeń dźwigowych 
(2011 r.); obiektów „podwyższonego ryzyka” (2011 r.); stacji paliw (2011 r.), a także 
opracowania planu BIOZ w ramach prowadzonych robót budowlanych (2009 r.). 
W zakresie podjętych czynności, PINB objął badaniami kontrolnym lub oceną 
łącznie 511 różnego rodzaju obiektów budowlanych. Po zrealizowaniu zadań 
Inspektorat przesyłał Wojewódzkiemu Inspektoratowi wymagane informacje lub 
sprawozdania zawierające omówienie wyników podjętych działań. 

 [dowód: akta kontroli str. 315-406] 

W wyniku badania dokumentacji dziesięciu kontroli przeprowadzonych przez 
Inspektorat (pięciu dotyczących robót budowlanych oraz pięciu 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 ustalonego w PINB wzoru. 

 [dowód: akta kontroli str. 407-484] 

Na początku 2009 r. upoważnienia Wojewody Mazowieckiego do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego za wkroczenia określone w art. 93 ustawy 
Prawo budowalne posiadało sześciu pracowników. Na skutek odejścia trzech 
pracowników z pracy w PINB, od 1 maja 2009 r. upoważnienia takie posiadały trzy 
osoby, tj. Powiatowy Inspektor oraz obaj pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
ds. inspekcyjno-orzeczniczych.  

[dowód: akta kontroli str. 32-36, 55, 753]  

W kontrolowanym okresie, uprawnieni pracownicy PINB wymierzyli ogółem 
78 grzywien w formie mandatów karnych (na łączną kwotę 10,4 tys. zł), 
za wykroczenia określone w art. 93 pkt 3, 4, 6, 8, i 9 ustawy Prawo budowlane 

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

(w tym w 2009 r. – 3, w 2010 r. – 16; w 2011 r. - 44; w I poł. 2012 r. – 15).  
Wysokość wymierzanych grzywien była ustalana przy wykorzystaniu opracowanego 
w PINB taryfikatora mandatów karnych.  
Jak wynika z informacji uzyskanych od Wojewody Mazowieckiego (pismo z dnia 
23 sierpnia 2012 r.), w 73 przypadkach, dotyczących kwoty 9,7 tys. zł grzywny 
te zostały w całości uregulowane. Zaległości (w kwocie 0,7 tys. zł) dotyczyły 
5 grzywien, z których 4 wymierzone zostały w 2012 r., a 1 – w 2010 r. 

 [dowód: akta kontroli str. 746-753, 877-885] 

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

1. Z analizy dokumentacji z przeprowadzonych przez Inspektorat 5 wybranych 
losowo kontroli dotyczących budowy obiektów budowlanych wynika, że w ramach 
tych kontroli nie sprawdzano posiadania stosownych uprawień przez osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (tj. m.in. kierowników budów) oraz 
wykorzystywania przez inwestora wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu.  

[dowód: akta kontroli str. 407-485]  

Objęcie ww. spraw nadzorem należy do podstawowych obowiązków organów 
nadzoru budowlanego zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 (lit. b, d i e) oraz art. 84a ust. 1 
ustawy Prawo budowlane.  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że Inspektorat nie kontrolował wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych przez uprawnione osoby, gdyż kontrola w tym 
zakresie prowadzona jest w momencie składania przez inwestora zawiadomień 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Brak kontrolowania 
wyrobów budowlanych wynika z faktu, że przeprowadzając kontrolę mają 
na uwadze treść żądania wnioskodawcy. W badanym okresie nie było wniosków 
dotyczących kontroli wyrobów budowlanych. 

[dowód: akta kontroli str. 354-355, 867-870, 872] 

W ocenie NIK, nie ma przeszkód żeby w ramach przeprowadzanych kontroli 
każdorazowo sprawdzać m.in., czy zastosowane na budowie wyroby budowlane 
zostały dopuszczone do obrotu oraz czy osoby, które wykonują samodzielne funkcji 
techniczne na budowie są tymi samymi, których dokumentację przesłano przy 
zawiadomieniach informujących o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych. 

2. W wyniku zbadania dokumentacji 10 wybranych losowo kontroli 
przeprowadzonych przez Inspektorat w badanym okresie, stwierdzono, 
że w 3 przypadkach uprawnieni pracownicy PINB nie wymierzyli grzywien w drodze 
mandatu karnego pomimo stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości 
stanowiących wykroczenie zgodnie z art. 93 ustawy Prawo budowlane. Dotyczyło 
to następujących spraw: 
- nr 7353/242/3009 oraz nr 7353/106/2010 – w przypadku, których w trakcie 

przeprowadzonych kontroli (odpowiednio 2 lipca i 16 grudnia 2009 r.) 
stwierdzono, że wykonano roboty budowlane w sposób istotnie odbiegający od 
ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, co stanowiło 
wykroczenie, o którym mowa w art. 93 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, 

- nr 7353/41/2011 – w przypadku, której w trakcie kontroli przeprowadzonej 
21 kwietnia 2010 r. stwierdzono, że właściciel pięciu obiektów mostowych 
(Gmina Pniewy), nie posiadał wymaganych książek obiektów, co stanowiło 
wykroczenie, o którym mowa w art. 93 pkt 9 ww. ustawy.  

[dowód: akta kontroli str. 407-408, 444-471] 
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Brak wymierzenia stosownych grzywien za wykroczenia określone w art. 93 pkt 8 i 9 
ustawy Prawo budowlane stwierdzono, również w przypadku 3 kontroli 
przeprowadzonych przez Inspektorat (w ramach akcji zlecanych przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego) Dotyczyło to spraw o numerach: 7352/1/2010, 
7353/99/2010; 7353/199/2010; w przypadku których w ramach kontroli budynku 
socjalnego wielorodzinnego w Grobicach, strzelnicy w Warce oraz mostu 
drewnianego na Pilicy w Gostomii stwierdzono nieprzeprowadzanie przez właścicieli 
(zarządców) okresowych kontroli tych obiektów (o których mowa w art. 62 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane) oraz dodatkowo w dwóch przypadkach (most i strzelnica) 
- brak założenia i prowadzenia książek obiektów budowlanych.  

[dowód: akta kontroli str. 331-336, 379-383] 

Powiatowy Inspektor oraz obaj pracownicy Inspektoratu przeprowadzający 
przedmiotowe kontrole nie potrafili wyjaśnić przyczyn niewymierzenia grzywien 
(sprawy nr: 7353/242/2009, 7353/41/2011 i 7353/106/2011) lub tłumaczyli brak ich 
wymierzenia (sprawy nr 7352/1/2010, 7353/99/2010 i 7353/199/2010) 
nieobecnością właściciela lub zarządcy w trakcie kontroli obiektu oraz trudnościami 
w ustaleniu osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za stwierdzone w tym zakresie 
nieprawidłowości. 

 [dowód: akta kontroli str. 870-873, 895-897] 

NIK zauważa, że ograniczanie działalności kontrolnej do przeprowadzania kontroli 
doraźnych, w ramach których dodatkowo badano jedynie wybrane zagadnienia, nie 
może w wystarczającym stopniu poprawić bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych oraz wyeliminować nieprawidłowości w trakcie użytkowania obiektów 
budowlanych. Na wykonywanie ustawowych zadań w tym zakresie przez PINB 
jedynie w ograniczonym zakresie wskazuje ponadto porównanie liczby 
przeprowadzonych przez Inspektorat w badanym okresie 89 kontroli budów z liczbą 
otrzymanych przez tę jednostkę w tym okresie 3 001 zawiadomień inwestorów 
(o których jest mowa w dalszej części wystąpienia) o planowanym rozpoczęciu robót 
budowlanych. 

3.2. Lista realizowanych robót 

Głównym 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.  

W kontrolowanym okresie wydanych zostało 4 517 ostatecznych decyzji 
o pozwoleniu na budowę, z czego w 3 001 przypadkach inwestorzy przekazali 
do PINB zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.  

 [dowód: akta kontroli str. 523-524] 

W okresie 2009-2012 (I półrocze) PINB wykrył 129 samowoli budowlanych, 
dotyczących głównie budowy obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia oraz dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia.  

[dowód: akta kontroli str. 485] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że Inspektorat nie podejmował z własnej inicjatywy 
działań zmierzających do wykrycia samowoli budowlanych, wszystkie wykryte 
samowole budowlane były efektem kontroli podejmowanych przez PINB w wyniku 
interwencji osób trzecich, organów administracji publicznej itp. Inspektorat korzystał 
ze zdjęć lotniczych do wykrywania samowoli budowlanych przy pomocy 
geoportal.gov.pl. 
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[dowód: akta kontroli str.  858, 861, 867-868] 

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

[dowód: akta kontroli str. 202,204-205,241, 486-508, 678-682] 

Ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 
prowadzono wg wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia 
ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych12. 
Eewidencje zawierały zapisy bez pozostawiania wolnych rubryk. 
                    (dowód: akta kontroli tom II str. 86-140) 

W kontrolowanym okresie wystąpił jeden przypadek, w którym Powiatowy Inspektor, 
w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie usytuowania budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, złożył wniosek o wznowienie postępowania 
administracyjnego dotyczącego wydania przez Starostę Grójeckiego pozwolenia 
na budowę. W wyniku działań PINB, decyzja o pozwoleniu na budowę została 
uchylona w części dotyczącej zagospodarowania terenu oraz wydano nową decyzję 
zatwierdzającą zmiany w projekcie zagospodarowania terenu.  

 [dowód: akta kontroli str. 509-519, 870, 872-873] 

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

1. Do końca czerwca 2009 r. w Inspektoracie nie była prowadzona ewidencja 
decyzji, postanowień i zgłoszeń (o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane), przekazywanych do PINB przez organy administracji 
architektoniczno-budowlanej, co stanowiło naruszenie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane.  

[dowód: akta kontroli str.486-498]  

Odpowiedzialnymi za tę nieprawidłowość były kolejne osoby zatrudnione 
w badanym okresie na stanowisku Powiatowego Inspektora.  
Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in., że przyczyną tej sytuacji były braki kadrowe. 
Po zatrudnieniu dodatkowego pracownika od 1 lipca 2009 r. ewidencja ta została 
zaprowadzona.  

[dowód: akta kontroli str. 839-841, 918-919, 926-927] 

2. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 
prowadzona była przez Inspektorat niezgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Stwierdzone 
w tym zakresie nieprawidłowości dotyczyły w szczególności prowadzenia podwójnej 
ewidencji będących w budowie obiektów budowlanych - czego nie przewidują 
przepisy rozporządzenia. Każdy obiekt był ewidencjonowany podwójnie pod różnymi 
numerami, najpierw w ewidencji dotyczącej rozpoczynanych budów (w której zapisy 
dotyczące przebiegu budowy kończyły się na dacie rozpoczęcia budowy), 
a następnie po raz drugi w odrębnych ewidencjach (w momencie otrzymania przez 
Inspektorat zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub złożenia wniosku 
o pozwolenie na użytkowanie). Należy zaznaczyć, że ta druga ewidencja 
prowadzona była odrębnie dla obiektów wymagających uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie oraz odrębnie dla obiektów niewymagających tego pozwolenia - 

                                                      
12 Dz. U. Nr 120, poz. 1130. 
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czego również nie przewidują przepisy rozporządzenia. Ponadto ewidencja obiektów 
wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie zawierała tylko informacje 
o dacie złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia. Nie zawierała pozostałych 
informacji wymaganych zgodnie ze wzorami ewidencji stanowiącymi załączniki 
do rozporządzenia, w tym dotyczących wydanych pozwoleń na użytkowanie i 
ewentualnych kontroli tych decyzji w trybie nadzwyczajnym. 
Ustalono ponadto, że Inspektorat nie założył odrębnej ewidencji dla obiektów 
mostowych - przy wykorzystaniu wzoru ewidencji określonego § 1 pkt 4 
rozporządzenia (obiekty mostowe ujmowane były w ewidencji dotyczącej dróg 
o której mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia). W prowadzonej przez Inspektorat 
ewidencji rurociągów, przewodów, linii i sieci za 2010 r. (tom. 11), wpisy od poz. 91 
do poz. 220 dokonane zostały na skserowanych stronach, które nie zostały trwale 
ponumerowane ani zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub 
wymianą, co stanowiło naruszenie § 2 ust. 3 rozporządzenia.  

[dowód: akta kontroli str. 499-508, 852-857] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in., że oddzielne prowadzenie ewidencji dla 
obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania miało na celu łatwiejsze 
odnalezienie sprawy. Obiekty mostowe zostały błędnie zarejestrowane w ewidencji 
dotyczącej dróg, gdyż przez przeoczenie nie prowadzono odrębnej ewidencji dla 
obiektów mostowych. Ewidencjonowanie robót w kopiach dopiętych do tomu 11 
ewidencji rurociągów, przewodów, linii i sieci za 2010 r. było rozwiązaniem 
przejściowym do chwili nadesłania kolejnych egzemplarzy ewidencji. 

[dowód: akta kontroli str. 263-266, 852-853, 855, 870-873, 918-919, 926-927] 

W ocenie NIK powyższy sposób prowadzenia tej ewidencji utrudniał monitorowanie 
przez Inspektorat przebiegu realizacji poszczególnych budów, gdyż w celu 
ustalenia, czy zakończyła się budowa obiektu ujętego w ewidencji rozpoczynanych 
budów konieczne było przeanalizowanie zapisów zamieszczonych w odrębnej 
ewidencji zawierającej dane o obiektach oddawanych do użytkowania.  
 
Uwagi NIK dotyczą ponadto ograniczenia podejmowanych przez Inspektorat działań 
mających na celu wykrycie samowoli budowlanej tylko do przypadków, w których 
Inspektorat otrzymywał informacje o tego rodzaju zdarzeniach. W ocenie NIK 
świadczy to o niepełnym wykonywaniu zadań określonych w ustawie Prawo 
budowlane, m.in. w art. 84 ust. 1, pkt 1, zgodnie z którymi do zadań organów 
nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa 
budowlanego. 

3.3. Zawiadomienia o rozpoczęciu robót 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, inwestor jest obowiązany 
zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które 
wymagane jest pozwolenie na budowę, powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.  

W wyniku zbadania dokumentacji losowo wybranych 30 inwestycji, których 
realizacja została zakończona i wydane zostały stosowne pozwolenia 
na użytkowanie stwierdzono, że we wszystkich przypadkach inwestorzy przesłali 
do Powiatowego Inspektora zawiadomienia, o których mowa wyżej. 
Do zawiadomień tych każdorazowo dołączone zostały oświadczenia 
i zaświadczenia określone w art. 41 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. 

 [dowód: akra kontroli str. 520-522] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in., że w ramach weryfikacji uprawnień osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Inspektorat ograniczał 
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się główne do sprawdzenia dokumentów stwierdzających przygotowanie zawodowe 
oraz stosownych zaświadczeń wydanych przez organy samorządu zawodowego. 
Inspektorat nie sprawdzał, czy te osoby uzyskały wpis do centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Generalnego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, gdyż upublicznione na stronach Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego informacje w tym zakresie obejmują wyłącznie 
osoby, które wyraziły na to zgodę.  

[dowód: akta kontroli str. 839-840, 842] 

W 1 516 przypadkach inwestorzy, którzy uzyskali ostateczne decyzje o pozwoleniu 
na budowę, nie przesłali do Inspektoratu zawiadomień o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych. Jak wynika z wyjaśnień Powiatowego Inspektora, 
Inspektorat nie monitorował jakie były przyczyny tej sytuacji w poszczególnych 
przypadkach, w tym czy inwestorzy wywiązują się z obowiązku (określonego 
w art. 41 ust.4 ustawy Prawo budowlane) przekazywania ww. zawiadomień. 

[dowód; akta kontroli str. 523-524, 858, 861]  

W dniu 3 września 2012 r. kontroler NIK (przy udziale m.in. Powiatowego 
Inspektora) przeprowadził oględziny wybranych 5 zadań inwestycyjnych, 
w przypadku których inwestorzy po otrzymaniu w 2009 r. pozwoleń na budowę, nie 
zawiadomili PINB o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 
Stwierdzono, że w 2 przypadkach, pomimo braku zawiadomień prowadzone były 
roboty budowlane. W pozostałych 3 przypadkach nie stwierdzono 
nieprawidłowości13.  

[dowód: akta kontroli str. 525-531] 

Przeprowadzone 12 września 2012 r. kontrole potwierdziły prowadzenie robót 
budowlanych w ww. dwóch przypadkach, bez zawiadomienia PINB o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych. W obu tych przypadkach stwierdzono 
również istotne odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunków 
pozwolenia na budowę; brak dziennika budowy; nieustanowienie kierownika 
budowy; brak tablicy informacyjnej. W związku powyższymi ustaleniami inwestorzy 
zostali ukarani za wykroczenia określone w art. 93 ustawy Prawo budowlane, 
grzywnami w łącznej kwocie po 500 zł każdy w drodze mandatów karnych oraz 
wszczęto z urzędu postepowania administracyjne dotyczące tych budów. 

[dowód: akta kontroli str. 532-542] 

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

W wyniku kontroli 30 zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych14 stwierdzono, że w ani jednym przypadku inwestorzy nie dołączyli 
do nich informacji o danych zamieszczonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 
ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, pomimo iż wymóg taki wynikał z art. 41 ust. 4 
pkt 3 tej ustawy. Inspektorat nie podejmował działań w celu wyegzekwowania 
uzupełnienia powyższych informacji. 

 [dowód; akta kontroli str. 520-522]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że przyczyną było niedopatrzenie.  
[dowód: akta kontroli str. 867-868] 

W wyniku przeprowadzonych 12 września 2012 r. przez Inspektorat kontroli 
(w związku z ustaleniami kontroli NIK15) stwierdzono m.in. prowadzenie budowy 

                                                      
13 Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte lub, w jednym z tych przypadków, roboty budowlane prowadzone były przez 

innego inwestora (na podstawie innej decyzji o pozwoleniu na budowę), który przekazał do Inspektoratu stosowne 
zawiadomienie o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia.   

14 Dotyczących 30 wybranych losowo inwestycji, dla których wydane zostały decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.  
15 Podjętych w związku w wynikami oględzin przeprowadzonych 3 września 2012 r. przez kontrolera NIK. 
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obiektów budowlanych: bez uprzedniego przekazania zawiadomienia o planowanym 
rozpoczęciu robót budowlanych; z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego 
projektu budowlanego (samowola budowlana), bez ustanowienia kierownika budowy 
oraz bez założenia dziennika budowy, potwierdzają w ocenie NIK potrzebę 
podejmowania przez PINB z własnej inicjatywy kontroli w celu ujawniania 
i eliminowania przypadków naruszania przepisów prawa budowlanego. 

3.4. Kontrole sprawdzające 

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

Inspektorat w okresie objętym kontrolą w 241 przypadkach sprawdzał wykonanie 
wydanych w trakcie przeprowadzonych kontroli nakazów i zaleceń, 
z uwzględnieniem przeprowadzonych w tym zakresie „rekontroli” (kontrole 
sprawdzające), jak również przypadków sprawdzenia w siedzibie Inspektoratu 
przedłożonej w tym zakresie dokumentacji.  

[dowód: akta kontroli str. 313] 

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

Inspektorat nie we wszystkich przypadkach sprawdzał wykonanie wydanych 
nakazów. Ustalono, że w 2 przypadkach (na 10 zbadanych spraw dotyczących 
podejmowanych przez PINB działań w wyniku przeprowadzonych kontroli) 
Inspektorat nie przeprowadził kontroli w celu sprawdzenia sposobu wykonania 
wydanych nakazów. Nie sprawdzono wykonania decyzji: nr 219/2010 z 2 czerwca 
2010 r. nakazującej rozbiórkę wewnętrznej instalacji gazu w budynku usługowo-
mieszkalnym (zadowalając się informacją otrzymana od osoby zobowiązanej 
o wykonaniu tego nakazu); nr 500/2010 z 9 grudnia 2010 r. nakazującej m.in. 
wyłączenie z użytkowania budynku mieszkalnego w trybie natychmiastowym oraz 
wykonanie doraźnych zabezpieczeń uniemożliwiających dostanie się do budynku  
z uwagi na jego zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 

[dowód: akta kontroli str. 408, 411-426] 

Kontroli sprawdzających nie przeprowadzono również w 4 przypadkach 
na 11 zbadanych spraw dotyczących postępowania Inspektoratu w sprawie katastrof 
budowlanych. Dotyczyło to następujących decyzji: nr 122/2010 z 18 marca 2010 r. 
oraz nr 291/2011 z 28 lipca 2011r. (w których nakazano m.in. wyłączenie 
z użytkowania budynków uszkodzonych w wyniku katastrof i ich zabezpieczenie 
przed dostępem osób trzecich); nr 374/2010 z 27 września 2010 r. (w której 
nakazano rozbiórkę pozostałej części zawalonego budynku i uporządkowanie 
terenu); nr 507/2010 z 15 grudnia 2010 r. (w które nakazano wymurowanie jednej 
ze ścian oraz naprawienie dachu na ganku w budynku mieszkalnym, który uległ 
katastrofie). W jednej z tych spraw (decyzja nr 374/2010) właściciel budynku 
zawiadomił PINB o wykonaniu nakazu rozbiórki budynku, nie przeprowadzono 
jednak kontroli w celu sprawdzenia rzetelności tej informacji. 

 [dowód: akta kontroli str. 646-651, 656-670] 

Obowiązek sprawdzenia przez Inspektorat sposobu wykonania wydanych nakazów 
wynikał z art. 84a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.  

Sprawdzenia wykonania nakazów zamieszczonych w decyzjach: 219/2010; 
500/2010; 122/2010; 374/2010; 291/2011, pracownicy Inspektoratu dokonali 
5 i 10 września 2012 r., tj. w trakcie kontroli NIK i w związku z jej ustaleniami. 
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W wyniku oględzin stwierdzili, że nakazane w tych przypadkach czynności zostały 
wykonane przez zobowiązanych. 

[dowód: akta kontroli str. 862-865, 870, 873,875-876] 

Powiatowy Inspektor wyjaśniał, że przyczyną skontrolowania sposobu wykonania 
tych decyzji dopiero w trakcie kontroli NIK, była duża liczba prowadzonych 
postępowań oraz innych obowiązków nałożonych na pracowników PINB.  

[dowód: akta kontroli str. 859, 862, 870, 873] 

3.5. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

W wyniku kontroli dokumentacji losowo wybranych 30 decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie stwierdzono, że do wniosków o wydanie tych decyzji dołączone 
zostały (poza 2 przypadkami)16 dokumenty wymienione w art. 57 ust. 1-3 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, o której jest mowa w art. 59a tej ustawy, 
w terminie określonym w art. 59c ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 59e ustawy 
w kontrolach obowiązkowych brała udział osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane. 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 kontroli17. Kontrole przeprowadzano w zakresie określonym 
w art. 59a ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo budowlane.   

[dowód: akta kontroli str. 543-556] 

Inspektorat nie podejmował z własnej inicjatywy działań sprawdzających, czy 
inwestorzy wywiązują się z obowiązków określonych w art. 54 i 55 ustawy Prawo 
budowlane, tj. zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 
lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed przystąpieniem 
do użytkowania obiektu budowlanego.   

[dowód: akta kontroli str. 313, 557-558] 

Przeprowadzone (w związku z ww. ustaleniami kontroli NIK) przez Inspektorat 
we wrześniu 2012 r. kontrole trzech inwestycji, w przypadku których inwestorzy nie 
przekazali zawiadomień o zakończeniu budowy (w sytuacji, gdy od deklarowanej 
przez nich daty ich rozpoczęcia upłynęły 3 lata), wykazały, że w jednym przypadku 
inwestycja została zakończona, a inwestor przystąpił do użytkowania, bez 
zawiadomienia PINB o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54 ustawy 
Prawo budowlane. W pozostałych dwóch przypadkach roboty budowlane nie zostały 
zakończone. W jednym z tych przypadków stwierdzono jednak wystąpienie istotnych 
odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej (m.in. w zakresie wysokości 
budynku, układu połaci dachu), za co wymierzono inwestorowi grzywnę w kwocie 
100 zł w formie mandatu karnego oraz wszczęto postępowanie administracyjne 
w sprawie rozbudowy budynku prowadzonej niezgodnie z pozwoleniem na budowę. 
W drugim przypadku stwierdzono brak tablicy informacyjnej, za co również 
wymierzono grzywnę w kwocie 100 zł. 

[dowód: akta kontroli str. 561-565,568] 

Omawiając, w wyjaśnieniach, wyniki pierwszej z ww. kontroli Powiatowy Inspektor 
wskazał, że inwestor nie był w tym przypadku zobowiązany do zawiadomienia 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, pomimo zamieszczenia 
w stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę (nr 1404/2007 z 10 grudnia 2007 r.) 

                                                      
16 Jak wynika z dokumentacji tych spraw znajdującej się w Inspektoracie. 
17 Dz.U. Nr 132, poz. 1231. 
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zapisu zobowiązującego inwestora do przekazania takiego zawiadomienia, 
co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.  
W ocenie Powiatowego Inspektora obowiązek zawiadamiania o zakończeniu 
budowy, o którym mowa w art. 54 ustawie Prawo budowlane dotyczy obiektu 
budowlanego „wznoszonego”, natomiast nie ma zastosowania do obiektów 
przebudowywanych czy remontowanych.  

[dowód: akta kontroli str. 560, 566]  

Najwyższa Izba kontroli nie podziela powyższej argumentacji. W ocenie NIK 
przepisy art. 54 ustawy Prawo budowlane, dotyczą wszystkich robót budowlanych, 
na realizację których wymagane jest pozwolenie na budowę w rozumieniu art. 3 
pkt 12 ustawy18.  

 [dowód: akta kontroli str.569-571] 

Wyniki przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli dotyczących budowy 
5 obiektów tzw. „sieciowych” (obiekty kategorii XXVI19), wytypowanych do kontroli 
przy udziale kontrolera NIK, wykazały, że jedna z tych inwestycji (budowa 
oświetlenia ulicznego we wsi Stare Biskupice, gm. Warka) została zakończona 
i inwestor (Urząd Gminy Warka) przystąpił do jej użytkowania bez zawiadomienia 
Inspektoratu, naruszając tym samym przepisy art. 54 ustawy Prawo budowlane. 
W tej sprawie zostało przez Powiatowego Inspektora wszczęte postępowanie 
administracyjne. Pozostałe cztery budowy nie zostały zakończone. W dwóch 
przypadkach, na podstawie wpisów w dzienniku budowy, stwierdzono rozpoczęcie 
robót 2 i 5 dni przed terminem wskazanym w zawiadomieniu o rozpoczęciu robót, 
za co osoby odpowiedzialne ukarano grzywnami w formie mandatów karnych. 

[dowód: akta kontroli art. 572-587, 922, 928-930]  

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

1. W wyniku kontroli dokumentacji 30 wydanych przez Inspektorat pozwoleń 
na użytkowanie, w 2 przypadkach (decyzje nr 171/2009 z 3 kwietnia 2009 r. oraz nr 
169/2010 z 29 kwietnia 2010 r.) stwierdzono brak protokołów badań i sprawdzeń 
oraz dokumentacji potwierdzającej dokonanie odbioru wykonanych przyłączy, które 
powinny być dołączone do wniosku o wydanie tego rodzaju decyzji zgodnie z art. 57 
ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Prawo budowlane. 

[dowód: akta kontroli str. 544, 546, 550] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in., że po udzieleniu pozwolenia na użytkowanie 
dokumenty te prawdopodobnie zostały zwrócone inwestorom, do czego zobowiązuje 
organ nadzoru budowlanego treść art. 57 ust. 8 ustawy Prawo budowlane. 

[dowód: akta kontroli str. 843, 845-846] 

W odniesieniu do tych wyjaśnień, należy zaznaczyć, że dokonanie zwrotu tych 
dokumentów inwestorowi nie zostało w żaden sposób udokumentowane. Ponadto 
dokumentacja z odbioru wykonanych przyłączy nie została wymieniona w art. 57 
ust. 8 ustawy Prawo budowalne, wśród dokumentów podlegających zwrotowi. 

2. W 2 przypadkach na 30 zbadanych postępowań o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie, stwierdzono wysłanie przez inspektorat zawiadomień 
do inwestorów informujących o terminie przeprowadzenia obowiązkowej kontroli 
po upływie 7 dniowego terminu określonego w art. 59c ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane. W przypadku decyzji nr 232/2009 zawiadomienie takie wysłano 
po upływie 14 dni, a w przypadku decyzji nr 409/2009 - po 8 dniach. Ponadto 

                                                      
18 Zgodnie z orzecznictwem administracyjnym wyraz „wzniesienie” jest synonimem pojęcia „budowa” w rozumieniu art. 3 pkt 6 

ustawy Prawo budowlane – patrz: wyrok NSA z dnia 10 lutego 2011 r. (II OSK 308/10). 
19 Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane. 
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w 1 przypadku (decyzja nr 192/2011) w dokumentacji postępowania nie było takiego 
zawiadomienia. 

[dowód: akta kontroli str. 543-544, 546, 548,551] 

Powiatowy Inspektor wyjaśniał m.in., że inwestorzy zostali w tych przypadkach 
w odpowiednim czasie powiadomieni telefonicznie o terminie kontroli obowiązkowej. 

[dowód: akta kontroli str. 843-845] 

W odniesieniu do tych wyjaśnień należy zaznaczyć, że w aktach tych spraw nie było 
zamieszczonych żadnych adnotacji potwierdzających taki sposób powiadomienia 
inwestorów o dacie przeprowadzenia kontroli obowiązkowej. Zgodnie z art. 72 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego20 (dalej 
kpa), czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się 
protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, powinny być 
utrwalone w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał 
tych czynności. 

[dowód: akta kontroli str. 543-544, 546, 548,551, 858] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że pracownicy PINB nie sporządzali notatek 
służbowych na okoliczność dokonanych telefonicznych powiadomień z powodu 
przeoczenia.  

[dowód: akta kontroli str. 858, 861] 

3. W 4 przypadkach (na 30 zbadanych), w kontrolach obowiązkowych ze strony 
PINB uczestniczyła osoba niebędąca pracownikiem PINB, która dodatkowo nie 
posiadała upoważnienia Powiatowego Inspektora do ich przeprowadzenia. Udział tej 
osoby w kontrolach obowiązkowych (przeprowadzanych razem z Powiatowym 
Inspektorem) odbywał się w ramach realizacji umowy o dzieło z dnia 2 marca 
2009 r. i spowodowany był faktem, że w I połowie 2009 r. przez okres kilku miesięcy 
żaden z pracowników PINB nie posiadał uprawnień budowlanych - o czym była już 
mowa w niniejszym wystąpieniu. 

[dowód: akta kontroli str. 147-148, 543-547, 843, 845] 
Stanowiło to naruszenie przepisów art. 59e ustawy Prawo budowlane, zgodnie 
z którymi obowiązkową kontrolę budowy lub obiektu budowlanego może 
przeprowadzać wyłącznie osoba zatrudniona w organie posiadająca upoważnienie 
właściwego organu nadzoru budowlanego.  

4. Zgodnie z art. 59d ust. 1 ustawy Prawo budowlane, protokół z kontroli 
obowiązkowej sporządza się z trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się 
inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi przekazuje się 
organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie. 

W 1 przypadku (na 30 zbadanych) stwierdzono, że pracownicy Inspektoratu 
przeprowadzający kontrole obowiązkową nie doręczyli inwestorowi 
i Wojewódzkiemu Inspektorowi egzemplarzy protokołu kontroli (wszystkie trzy 
egzemplarze protokołu znajdowały się w aktach sprawy). Ponadto protokół z tej 
kontroli nie został podpisany przez inwestora (tj. przez osobę uczestniczącą w jego 
imieniu inwestora w kontroli obowiązkowej), a jedynie przez przeprowadzających 
kontrolę. Dotyczy to sprawy, w której wydano decyzję pozwoleniu na użytkowanie 
nr 34/2011 z 26 stycznia 2011 r. Dopiero na początku września 2012 r. (w trakcie 
kontroli NIK, w związku jej ustaleniami), tj. po upływie ponad 1,5 roku od daty 
wydania przez Powiatowego Inspektora pozwolenia na użytkowanie, protokół ten 
został podpisany przez przedstawiciela inwestora oraz doręczony inwestorowi 
i wysłany do Wojewódzkiego Inspektora. 

[dowód: akta kontroli str. 543-545, 551, 848-851] 

                                                      
20 Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że przyczyną tej sytuacji było jego przeoczenie.  
[dowód: akta kontroli str. 843, 845,] 

Przywołane wyżej ustalenia przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli (podjętych 
w trakcie kontroli NIK, w związku z jej ustaleniami), w których wykazano przypadki 
przystępowania do użytkowania budynków mieszkalnych bez uprzedniego 
zawiadomienia Inspektoratu o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych, 
potwierdzają w ocenie NIK potrzebę przeprowadzania przez Inspektorat 
samodzielnych analiz dotyczących występowania podobnych nieprawidłowości oraz 
podejmowania z własnej inicjatywy kontroli w celu ujawniania i eliminowania 
przypadków naruszania przepisów prawa budowlanego przez inwestorów. 

W wyniku badania protokołów z obowiązkowych kontroli, o których mowa w art. 59a 
ustawy Prawo budowlane, stwierdzono, że w 7 przypadkach (na 30 zbadanych) 
kontrole przeprowadzone zostały bez udziału inwestorów. Zamiast nich udział 
w nich wzięły osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 
kierowników budowy. W aktach tych spraw stwierdzono jednak brak dokumentów 
potwierdzających upoważnienie tych osób do reprezentowania inwestorów.  

[dowód: akta kontroli str. 543-556]   

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że osoby te były upoważnione przez inwestorów 
do uczestnictwa w kontroli w ich zastępstwie. Brak stosownych upoważnień 
w aktach spraw jest błędem osoby prowadzącej daną sprawę. Informację o udziale 
w/w osób w kontrolach obowiązkowych w zastępstwie inwestorów uzyskiwał tuż 
przed ich przeprowadzeniem. Pracownicy PINB zostali pouczeni o konieczności 
żądania upoważnień w celu wyeliminowania podobnych sytuacji.  

[dowód: akta kontroli str. 636,638]   

NIK zauważa ponadto, że na podstawie zapisów zamieszczonych w protokołach 
z kontroli obowiązkowej nie można było ustalić, jakie wyroby budowlane szczególnie 
istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego pracownicy 
Inspektoratu sprawdzali w ramach tych kontroli (w związku z czym nie można było 
zweryfikować, czy sprawdzili wszystkie takie wyroby). We wszystkich zbadanych 
protokołach w rubryce, w której powinien zostać przedstawiony wynik sprawdzenia 
tego rodzaju wyrobów w formie odpowiedzi na pytanie, czy wyroby te posiadają 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania 
w budownictwie, ograniczano lakonicznego stwierdzenia „tak” albo „zgodnie”.  

[dowód: akta kontroli str. 545] 

Powiatowy Inspektor wyjaśniał m.in., że taki sposób wypełniania protokołów kontroli 
obowiązkowej zastał chwili obejmowania funkcji Powiatowego Inspektora.  
Wojewódzki Inspektor (do którego przesyłany jest jeden z egzemplarzy protokołu), 
nigdy nie zakwestionował prawidłowości ich sporządzania. 

 [dowód: akta kontroli str. 844, 846, 853, 855] 

3.6.  Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie 
kontroli obowiązkowych 

Zgodnie z 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, wymierza się karę.  

W badanym okresie Inspektorat przeprowadził łącznie 979 kontroli obowiązkowych. 
W 12 przypadkach Powiatowy Inspektor w związku z wynikami tych kontroli 
wymierzył kary o których mowa wyżej na łączną kwotę 97,5 tys. zł (z tego w 2010 r. 
- w 1 przypadku, w 2011 r. – w 6 przypadkach oraz w I poł. 2012 r. – 
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w 5 przypadkach). Zgodnie z informacjami przekazanymi kontrolerowi NIK przez 
Wojewodę Mazowieckiego inwestorzy uregulowali te kary w 9 przypadkach 
(w kwocie ogółem 80,5 tys. zł). Do zapłaty pozostały jeszcze 3 kary w łącznej 
kwocie 17 tys. zł.  

 [dowód: akta kontroli str. 588-645, 757-758, 932] 

We wszystkich przypadkach kary zostały wymierzone w związku ze stwierdzonymi 
w trakcie kontroli obowiązkowej odstępstwami od zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej. Stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości w ramach tych kontroli 
dotyczyły w większości przypadków (7) wybudowania obiektu budowalnego 
z odstępstwami istotnymi21 od zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
Wprowadzenie tego rodzaju odstępstw, zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia 
na budowę. Wprowadzone przez inwestora odstępstwa dotyczyły w szczególności 
niezgodności budowy z projektem zagospodarowania nieruchomości oraz 
dokonania zmiany charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego. 
W 3 przypadkach kary zostały nałożone w związku ze stwierdzeniem w ramach 
kontroli obowiązkowej nieistotnych odstępstw od dokumentacji projektowej. Kwoty 
kar zostały wyliczone zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 59f ustawy Prawo 
budowlane. Przy czym w 1 przypadku Wojewódzki Inspektor uchylił wydane w tym 
zakresie postanowienie Powiatowego Inspektora o wymierzeniu kary (i wymierzył 
tę karę w innej wysokości) z uwagi na zaliczenie wybudowanego obiektu 
do niewłaściwej kategorii.  

[dowód: akta kontroli str. 588-645] 

W przypadkach wymierzenia kar za nieprawidłowości dotyczące wprowadzenia 
istotnych odstępstw, zgodnie z art. 59f ust. 6 ustawy Prawo budowlane, Powiatowy 
Inspektor odmówił następnie w drodze decyzji wydania pozwoleń na użytkowanie 
i przeprowadził postępowania, o których jest mowa w art. 51 ustawy Prawo 
budowlane. 

[dowód: akta kontroli str. 616-621, 627-635] 

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

Ustalono, że w 2 przypadkach (sprawy nr 7357/22/2012 i nr 7357/53/2012), 
po wymierzeniu inwestorom kar (w wysokości 7,5 i 15 tys. zł) za nieprawidłowości 
stwierdzone w trakcie kontroli obowiązkowych, o których mowa w art. 59f ust. 1 
ustawy Prawo budowlane (odpowiednio postanowieniami nr 81/2012 z 14 lutego 
2012 r. i nr 210/2012 z 16 maja 2012 r.) Powiatowy Inspektor wydał jednocześnie 
decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych, których dotyczyły 
te kontrole (decyzje nr 80/2012 z 14 lutego 2012 r. oraz nr 218/2012 z 22 maja 
2012 r.), wskazując w uzasadnieniu że z dokumentacji oraz kontroli obowiązkowej 
wynika że inwestor wykonał inwestycje bez istotnych odstępstw w stosunku 
do pozwolenia na budowę.  

[dowód: akta kontroli str. 616-621, 627-635] 

Powyższe było niezgodne z trybem postępowania określonym w art. 59f ust. 6 
ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że w przypadku wymierzenia kary 
właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowania 
i przeprowadza, w odpowiednim zakresie postępowanie, o którym mowa w art. 51.   

Powiatowy Inspektor wyjaśniał, że taki sposób postępowania został przyjęty 
w związku ze sposobem rozstrzygnięcia podobnej sprawy (nr 7357/66/2011) przez 

                                                      
21Takimi m.in. jak niezgodność budowy z projektem zagospodarowania nieruchomości oraz dokonanie zmiany 

charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego (takich jak kubatura i wysokość). 
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organ II instancji (tj. Wojewódzkiego Inspektora). Organ ten z jednej strony 
rozpatrując zażalenie na postanowienie Powiatowego Inspektora nr 341/2011 
nakładające na inwestora karę na podstawie art. 59f ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, uznał za słuszne jej nałożenie, a następnie stwierdził nieważność 
decyzji Powiatowego Inspektora nr 353/2011 z dnia 9 września 2011 r. 
odmawiającej, na podstawie art. 59f ust. 6 ustawy Prawo budowalne, wydania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, wskazując w uzasadnieniu m.in., 
że: nie każda niezgodność z projektem budowlanym obliguje organ do prowadzenia 
postępowania naprawczego; niezgodności wymienione w art. 59a ust. 2 ustawy 
Prawo budowlane mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania 
naprawczego jedynie w sytuacji, gdy można je uznać za istotne odstępstwo 
od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z art. 36a powyższej ustawy. 

 [dowód: akta kontroli str. 636-640, 853-855] 

3.7. Katastrofy budowlane 

W kontrolowanym okresie na terenie działania PINB wystąpiło 11 katastrof 
budowlanych, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 
Zniszczenia budynków lub ich części w tych przypadkach, wywołane były: pożarem 
(4 przypadki), wybuchem gazu (3 przypadki), zalegającym śniegiem (1 przypadek), 
silnym wiatrem (1 przypadek), wypadkiem drogowym (I przypadek) oraz 
prowadzonymi pracami przy rozbiórce sąsiedniego budynku (1 przypadek). 

 [dowód: akta kontroli str. 646-655] 

Po otrzymaniu informacji o tych katastrofach Powiatowy Inspektor podejmował 
w tych sprawach stosowne działania określone w art. 76 i 78 ustawy Prawo 
budowlane. Komisyjne oględziny miejsc zdarzeń dokonywane były w dniu przyjęcia 
przez Inspektorat zgłoszenia o katastrofie (9 przypadków) lub w dniu następnym 
(2 przypadki). W dziewięciu przypadkach, z uwagi na stan miejsca katastrofy 
przedstawiciele Inspektoratu przeprowadzający oględziny ustnie nakazywali 
zabezpieczenie terenu katastrofy, np. poprzez zakaz użytkowania całego lub części 
budynku, nakaz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, o czym uczyniono 
wzmiankę w protokołach. W związku z ustaleniami dokonanymi w wyniku oględzin 
miejsca katastrofy, Powiatowy Inspektor lub jego przedstawiciele (pracownicy 
Inspektoratu) biorący udział w pracach komisji wydawali, w oparciu o przepisy 
art. 68, art. 76 ust. 4 i art. 78 ustawy Prawo budowlane, ustne i pisemne decyzje 
nakazujące m.in., zabezpieczenie miejsca katastrofy, uporządkowanie terenu, 
zabezpieczenie dostępu do zniszczonego budynku lub jego części przed dostępem 
osób trzecich, wyłączenie budynku z użytkowania. W 10 przypadkach PINB 
niezwłocznie zawiadomił (w ciągu dwóch dni od daty przeprowadzenia oględzin) 
Wojewódzkiego i Głównego Inspektora o katastrofach, zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo budowlane.  

[dowód: akta kontroli str. 646-656, 669-670, 858-862] 

We wszystkich przypadkach stwierdzono brak dokumentów odnośnie powołania 
przez Powiatowego Inspektora komisji ds. ustalenie przyczyn i okoliczności 
katastrofy, na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.  

[dowód: akta kontroli str. 646, 648-651, 859, 861-862] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in., że w trakcie prowadzenia postępowania 
pracownicy Inspektoratu skupiają się na niezwłocznym przeprowadzaniu oględzin, 
spisaniu protokołu i wypełnieniu ankiety. W protokołach z oględzin zazwyczaj 
wpisywane są osoby biorące udział w oględzinach tj. osobę z policji i straży 
pożarnej. Osoby te traktowane są jako członkowie komisji. 

 [dowód: akta kontroli str. 861-862] 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W przypadku jednej z katastrof (sprawa nr 7352/9/2011 - dotycząca zniszczenia 
w dniu 27 czerwca 2010 r. stodoły w wyniku silnego wiatru) stwierdzono, 
że Powiatowy Inspektor nie powiadomił o katastrofie Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, co stanowiło naruszenie art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane. 

[dowód: akta kontroli str. 647, 649, 859, 862] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że nie dokonał tego z powodu przeoczenia.  
[dowód: akta kontroli str. 862] 

2. W przypadku 4 katastrof (na 11 które wystąpiły w badanym okresie) stwierdzono 
nieprzeprowadzenie przez Inspektorat kontroli sprawdzających wykonanie 
nakazanych działań. Sprawa to zastała szerzej opisana w pkt. 3.4. wystąpienia 
pokontrolnego. 

3.8. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 

Głównym źródłem informacji inspektoratu o obiektach budowlanych znajdujących się 
na terenie powiatu grójeckiego były ewidencje, o których mowa w art. 84 ust. 2 pkt 
2-4 ustawy Prawo budowlane oraz rejestr wniosków o pozwolenie na użytkowanie. 

[dowód: akta kontroli str. 486-508, 678-685, 877-878] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że PINB nie posiada bazy danych obejmującej 
wszystkie obiekty budowlane zlokalizowane na terenie powiatu grójeckiego. Posiada 
zbiory informacji dotyczących niektórych rodzajów obiektów, takich jak: obiekty 
„wielkopowierzchniowe”22 (38 szt.), placówki oświatowe (61 szt.), obiekty socjalne – 
noclegownie (5 szt.), obiekty mostowe (72 szt.), wiadukty (3 szt.), „orliki” (4 szt.) oraz 
zakłady opieki zdrowotnej (17 szt.). Zbiory te utworzone zostały w ramach 
uczestniczenia w akcjach informacyjno-kontrolnych inicjowanych przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora.   

 [dowód: akta kontroli str. 678-682, 839-841, 877-878]  

Pracownicy Inspektoratu nie mieli dostępu do baz danych prowadzonych przez inne 
organy. W przypadku potrzeby uzyskania danych np. z rejestrów gruntów, planów 
zagospodarowania przestrzennego czy map do celów opiniodawczych, PINB 
każdorazowo zwracał się o potrzebne informacje do właściwych organów.  

[dowód: akta kontroli str. 839-842]  

W PINB prowadzona była w 2012 r. ewidencja (w formie elektronicznej) 
zawiadomień o okresowych kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych23, o której 
mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. W ewidencji tej 
odnotowywano daty otrzymania zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach tych 
obiektów. Na 38 obiektów ujętych w tej ewidencji, według stanu na dzień 
13 września 2012 r., w 4 przypadkach nie wpłynęły do Inspektoratu zawiadomienia 
o przeprowadzeniu kontroli okresowej, która powinna być przeprowadzona 
w terminie do 31 maja 2012 r. Inspektorat skierował w tej sprawie stosowne 
wezwania do właścicieli/zarządców tych obiektów. 

 [dowód: akta kontroli str. 678-682] 

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

                                                      
22 Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz inne obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2. 
23 Obiekty takie powinny poddawane przez właściciela/zarządcę dodatkowym okresowym kontrolom wykonywanym dwa razy 

w roku (do 31 maja oraz do 30 listopada). 
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Do 2011 r. Inspektorat nie prowadził ewidencji zawiadomień o kontrolach obiektów, 
które podlegają kontroli okresowej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
budowlane, co stanowiło naruszenie art. 84 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.  
Ewidencja została zaprowadzona dopiero w związku z otrzymanymi zaleceniami 
pokontrolnymi Wojewódzkiego Inspektora po kontroli przeprowadzonej przez WINB 
w marcu 2011 r.  

[dowód: akta kontroli str. 870, 873, 913] 

Powiatowy Inspektor nie był w stanie wyjaśnić przyczyn braku wcześniejszego 
zaprowadzenia tej ewidencji. 

[dowód: akta kontroli str. 870, 873] 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

 

4. Postępowania administracyjne, nakładanie kar i 
ustalanie opłat legalizacyjnych 

4.1. Terminowość prowadzenia postępowań 
administracyjnych 

W badanym okresie Inspektorat prowadził ogółem 925 postępowań24 zakończonych 
wydaniem decyzji administracyjnych. W 684 przypadkach (tj. 74%) rozpatrywanie 
tych spraw przez PINB trwało nie dłużej niż 2 miesiące, tj. mieściło się w terminach 
określonych w art. 35 § 3 kpa, w tym w 530 przypadkach (57%) ich rozpatrywanie 
nie trwało dłużej niż 1 miesiąc. 

[dowód: akta kontroli str. 691-695] 

Do Inspektoratu wpłynęły 72 odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora oraz 
20 zażaleń na postanowienia wydane przez ten organ. We wszystkich przypadkach 
zostały one przekazane, zgodnie z art. 133 kpa do rozpatrzenia przez 
Wojewódzkiego Inspektora w terminie do 7 dni od daty ich wpływu do PINB. 
Za zasadne zostało uznane przez ten organ 35 odwołań (tj. ok. 49%) oraz 7 zażaleń 
(tj. ok. 35%).  

[dowód: akta kontroli str. 691-695] 

Spośród 365 skarg, które wpłynęły w badanym okresie do Inspektoratu, w ciągu 
1 miesiąca tj. w terminie określonym w art. 237 § 1 kpa, zostało załatwionych 
178 skarg (tj. ok. 49%). W 339 przypadkach (tj. w  93%) złożone do PINB skargi 
okazały się zasadne. 

 [dowód: akta kontroli str. 691-694]  

W kontrolowanym okresie wpłynęło łącznie dziewięć skarg na bezczynność 
Powiatowego Inspektora. Skargi te wraz ze stanowiskiem Inspektora zostały 
przekazane do Wojewódzkiego Inspektora w ciągu 7 dni, tj. zgodnie z art. 231 kpa. 
Skargi uznane za zasadne (6) dotyczyły bezczynności lub przewlekłości 
postępowania Powiatowego Inspektora w sprawach dotyczących wyegzekwowania 
wydanych nakazów rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części. Uznając skargi 
za zasadne Wojewódzki Inspektor wyznaczał Powiatowemu Inspektorowi 
dodatkowe terminy na podjęcie czynności zmierzających do wyegzekwowania tych 
przedmiotowych nakazów. Analiza akt potwierdziła, że Powiatowy Inspektor 
podejmował takie czynności. 

[dowód: akta kontroli str. 207-240]   

                                                      
24 Liczba ta nie obejmuje spraw prowadzonych w badanym okresie, które zostały wszczęte przed 2009 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Spośród 925 postępowań prowadzonych przez Inspektorat w badanym okresie 
zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w 241 przypadkach (tj. w 26%) 
rozpatrywanie spraw trwało dłużej niż 2 miesiące, co stanowi naruszenie art. 35 § 3 
kpa, z czego w 80 przypadkach (ok. 9%) trwało to dłużej niż 6 miesięcy.  
Spośród 365 skarg, które wpłynęły w badanym okresie do Inspektoratu, załatwianie 
187 (tj. 51,%) trwało dłużej niż 1 miesiąc, co stanowi naruszenie art. 237 § 1 kpa, 
z czego 35 - było załatwianych przez okres dłuższy niż 2 miesiące. 

 [dowód: akta kontroli str. 691-694] 

Przewlekłość postępowania Inspektoratu przy rozpatrywaniu i załatwianiu 
poszczególnych spraw  Powiatowy Inspektor tłumaczył, w wyjaśnieniach, m.in. dużą 
liczbą prowadzonych postępowań oraz innych licznych obowiązków.  

[Dowód: akta kontroli str. 696-717, 886-889] 

2. Wszystkie otrzymywane przez PINB pisma, w tym skargi i wnioski, były 
rejestrowane w księdze korespondencyjnej (której zapisy nie pozwalały na ustalenie 
charakteru pism w niej ujętych), a następnie w różnych ewidencjach spraw 
prowadzonych przez Inspektorat, których zapisy nie pozwalały na określenie 
przyczyn ich wszczęcia. 

[dowód: akta kontroli str. 202-205, 675-677 683-690] 
W ocenie NIK, powyższy sposób rejestracji tego rodzaju spraw nie spełniał 
wymogów określonych w art. 254 kpa, w zakresie sprawowania kontroli przebiegu 
i terminów załatwiania przez Inspektorat poszczególnych skarg i wniosków.  

Powiatowy Inspektor poinformował, w wyjaśnieniach, że rejestr skarg i wniosków 
został zaprowadzony od 1 lipca 2012 r. 

 [dowód: akta kontroli str. 204-205, 867-868] 

Ustalenia kontroli wykazały, że założone w Inspektoracie ewidencje różnego rodzaju 
postępowań były prowadzone w sposób uniemożliwiający analizę i ocenę 
terminowości załatwiania spraw, w tym wydawania decyzji i postanowień (bez 
konieczności każdorazowego wglądu do akt sprawy). Taki sposób 
ewidencjonowania spraw utrudnia, w ocenie NIK, sprawowanie bieżącego nadzoru 
nad terminowością załatwienia poszczególnych spraw. 

[dowód: akta kontroli str. 691-695] 

4.4. Rozbiórki obiektów budowlanych 

W badanym okresie, Powiatowy Inspektor w 30 przypadkach nakazywał w drodze 
decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo 
wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.  

[dowód: akta kontroli str. 718] 

W dwóch przypadkach Powiatowy Inspektor po stwierdzeniu samowoli 
budowlanych, przeprowadził postępowania w sprawie ich legalizacji na zasadach 
określonych w art. 48 i 49 ustawy Prawo budowlane, w trakcie których wymierzył 
inwestorom stosowne opłaty legalizacyjne na łączną kwotę 75 tys. zł (w wysokości 
50 tys. zł i 25 tys. zł). Opłaty zostały naliczone zgodnie z przepisami art. 49 ust. 2 
ustawy.  

 [dowód: akta kontroli str. 718-720, 729-737] 

W jednym przypadku, wobec nieuiszczenia ww. opłaty (w wysokości 50 tys. zł), 
Powiatowy Inspektor wydał nakaz rozbiórki części budynku wybudowanego bez 
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stosownego pozwolenia na budowę. Wykonanie rozbiórki  zostało sprawdzone 
przez Inspektorat. 

 [dowód: akta kontroli str. 719-728] 

W drugim przypadku zapłata opłaty legalizacyjnej (w wysokości 25 tys. zł) została 
rozłożona przez Wojewodę Mazowieckiego na 36 rat. W związku z powyższym, 
postępowanie w sprawie legalizacji samowoli zostało zawieszone z urzędu przez 
Powiatowego Inspektora do czasu uiszczenia całości opłaty legalizacyjnej 
(do 23 sierpnia 2012 r. została wpłacona kwota ok 9 tys. zł).  

[dowód: akta kontroli str. 718, 729-742, 754-758] 

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

Stwierdzono, że Inspektorat nie we wszystkich przypadkach sprawdzał wykonanie 
wydanych przez Powiatowego Inspektora nakazów rozbiórki obiektów budowlanych. 
Szczegółowe  ustalenia kontroli NIK w tym zakresie zamieszczone zostały w pkt 3.4. 
wystąpienia pokontrolnego, pn. „Kontrole sprawdzające”. 

4.3. Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych 

Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia (przez 
Powiatowego Inspektora25), przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub 
jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 tej ustawy, Powiatowy Inspektor 
zobowiązany był do wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu 
budowlanego. 

W kontrolowanym okresie, w jednym przypadku Inspektorat stwierdził, nielegalne 
użytkowanie obiektów budowlanych. W związku z ustaleniem w trakcie kontroli 
obowiązkowej przeprowadzonej 16 sierpnia 2010 r. użytkowania 3 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z naruszeniem art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
budowlane, Powiatowy Inspektor wymierzył inwestorowi (postanowieniem z 1 
września 2010 r.) karę w łącznej wysokości 90 tys. zł. Wysokość kary naliczono 
zgodnie z art. 57 ust. 7 i art. 59f ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Karę należało 
uiścić na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z informacją 
Wojewody Mazowieckiego, wg. stanu na dzień 23 sierpnia 2012 r. kara ta nie 
została zapłacona.  

[dowód: akta kontroli str. 743-745, 758] 

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

4.4. Kontrola wewnętrzna 

Powiatowy Inspektor nie opracował zasad i procedur sprawowania kontroli 
wewnętrznej oraz zarządczej w Inspektoracie. Nie przeprowadzał również w sposób 
udokumentowany tego rodzaju kontroli lub badań i analiz prawidłowości realizacji 
zadań w celu usprawnienia prowadzonej działalności. 

[dowód: akta kontroli str. 113-115, 203, 205] 

Powiatowy Inspektor wyjaśniał m.in., że poszczególni pracownicy mają przydzielony 
zakres obowiązków, którego muszą przestrzegać. PINB  jest małą jednostką, gdzie 
każda kolejna czynność podejmowana podczas postępowania administracyjnego 
lub egzekucyjnego jest na bieżąco konsultowana i sprawdzana przez Powiatowego 
Inspektora. 

                                                      
25 Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 
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[dowód: akta kontroli str. 113-115, 205] 

W kontrolowanym okresie pracownicy WINB dwukrotnie kontrolowali Inspektorat. 
Przedmiotem tych kontroli (przeprowadzonych w 2011 r.) były działania 
podejmowane przez organ nadzoru budowlanego w zakresie czynności i procedur 
administracyjnych stosowanych w związku z dyspozycją art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Prawo budowlane oraz podejmowanie w latach 2005-2010 czynności wobec 
wytypowanych inwestycji. Zalecenia skierowane do Powiatowego Inspektora 
po kontrolach dotyczyły m.in.: 
- zaprowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach okresowych, o której 

mowa w art. 84 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowalne oraz podejmowania 
czynności sprawdzających wykonanie przez właścicieli/zarządców obiektów 
budowlanych stosownych obowiązków w tym zakresie określonych w art. 62 
pkt 3 ustawy, 

- dokumentowania, zgodnie z art. 72 kpa, czynności z których nie sporządza się 
protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy; 

- podejmowania w przypadkach braku zawiadomień o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, czynności kompetencyjnych wskazanych 
w ustawie Prawo budowlane, w tym nakładania mandatów na podstawie art. 93 
pkt 3 ustawy; 

- uzupełnienia stosowanego przez Inspektorat wzoru protokołu kontroli o takie 
m.in. element jak data wytyczenia obiektu budowlanego, wymierzenie mandatu.  

[dowód: akta kontroli str. 913-914] 

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

1. W art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych26, 
określono obowiązki kierownika jednostki w zakresie zapewnienia funkcjonowania 
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym (§ 4 ust. 2) Powiatowy Inspektor sprawuje 
nadzór nad kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.  

[dowód: akta kontroli str. 13] 

Nieprzeprowadzanie przez Powiatowego Inspektora udokumentowanych badan 
i analiz prawidłowości realizacji zadań w celu usprawnienia prowadzonej 
działalności było działaniem nierzetelnym w zakresie sprawowania kontroli 
zarządczej. 

[dowód: akta kontroli str. 203, 205] 

W ocenie NIK skutkiem braku funkcjonowania w Inspektoracie kontroli wewnętrznej 
(zarządczej) są różnego rodzaju nieprawidłowości w działalności stwierdzone 
w ramach niniejszej kontroli NIK. 

2. Ustalono, ze nie zostało przez Powiatowego Inspektora zrealizowane zalecenie, 
sformułowane po jednej z kontroli przeprowadzonych przez WINB w 2011 r., 
dotyczące uzupełnienia stosowanego w PINB wzoru protokołu o wskazane w tym 
zaleceniu elementy. 

 [dowód: akta kontroli str. 484-485, 913-914] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił, że wzór protokołu nie uległ zmianie co nie oznacza, 
że zalecenia pokontrolne dotyczące tego obszaru nie zostały wprowadzone w życie. 
Podczas przeprowadzanych kontroli w treści protokołu wpisywana jest informacja 
dot. wytyczenia obiektu budowlanego i nałożenia mandatu karnego. Brak 

                                                      
26 Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
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dokumentowania w protokołach faktu dokonania wpisu w dziennikach budowy 
wynika z przeoczenia.  

[dowód: akta kontroli str. 887, 889, 891-894]  

W ocenie NIK, określenie we wzorze protokołu kontroli zagadnień, które powinny 
być w nim ujęte jest najlepszym gwarantem, że sprawy te będą każdorazowo 
odpowiednio zbadane oraz udokumentowanie w protokołach.     

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 Kontroli27, wnosi o: 

1. zaktualizowanie regulaminu organizacyjnego w zakresie zgodności  
z aktualną strukturą organizacyjną, 

2. egzekwowanie od pracowników Inspektoratu uzyskiwania zgody 
na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia, 

3. analizowanie danych zamieszczonych w prowadzonych przez Inspektorat 
ewidencjach dotyczących przebiegu procesów inwestycyjnych m.in. w celu 
ujawniania przypadków niewywiązywania się inwestorów z obowiązków 
określonych w art. 41 ust. 4 i art. 55 ustawy Prawo budowalne, 

4. opracowywanie rocznych planów pracy (kontroli) m.in. w oparciu o wyniki analiz 
danych zawartych w prowadzonych przez Inspektorat ewidencjach oraz 
obejmowanie kontrolami zakresu określonego w art. 84a ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, 

5. każdorazowe wymierzanie stosownych grzywien za wykroczenia określone 
w art. 93 ustawy Prawo budowlane, 

6. prowadzenie jednolitej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych, na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury,    

7. egzekwowanie od inwestorów dołączania do zawiadomień o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót, informacji o której jest mowa art. 41 ust. 4 pkt 3 
ustawy Prawo budowlane, 

8. sprawdzanie wykonania przez właścicieli (lub zarządców) obiektów 
budowlanych wydanych nakazów dotyczących usunięcia nieprawidłowości 
stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli, 

9. egzekwowanie od inwestorów występujących o wydanie pozwoleń 
na użytkowanie obiektów budowlanych przedstawienia całości wymaganej 
dokumentacji określonej w art. 57 ust. 1-3 ustawy Prawo budowlane, 

10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozpatrywania wniosków o wydanie 
pozwoleń na użytkowanie w sposób umożliwiający ustalenie, które dokumenty 
zostały przez inwestora złożone, oraz które z nich, po ich sprawdzeniu, zostały 
mu zwrócone, 

11. zapewnienie dokumentowania w protokołach z kontroli obowiązkowych sposobu 
wywiązania się przez pracowników Inspektoratu z obowiązku (określonego w 
art. 59a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) dotyczącego sprawdzenia 
wyrobów szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i pożarowego, 

12. terminowe rozpatrywanie spraw i skarg, 
13. rejestrowanie wszystkich pism o charakterze skargowym lub wnioskowym 

na zasadach określonych w art. 254 kpa, 

                                                      
27 Dz. U. z 2012 r., poz.82 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 



 

30 

14. opracowanie systemu rejestracji prowadzonych postępowań umożliwiającego 
sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem załatwienia poszczególnych 
spraw, 

15. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej  zgodnie 
z art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  

16. przesłanie do NIK informacji o końcowych wynikach kontroli i postępowań 
wszczętych w trakcie kontroli NIK w związku z jej ustaleniami (w tym 
o wysokości wymierzonych grzywien lub naliczonych kwotach kar lub opłat). 

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. 

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 18 października 2012 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Warszawie 

Kontroler Dyrektor 
Mieczysław Kosmalski Ilona Bożek 

starszy inspektor k.p. 
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