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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 Grzegorz Odziemkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 82658 z dnia 19 lipca 2012 r.;  
Bartosz Pomykała, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82693 z dnia 19 września 2012 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-2] 

 
Jednostka 

 kontrolowana 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mieście Radomiu, ul. Wjazdowa 4, 
26-600 Radom (zwany dalej „Inspektoratem” lub „PINB”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Wojciech Gajewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu 
(zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” lub „Inspektorem”). 

[dowód: akta kontroli str. 5] 
 

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: 

- niepełnej realizacji planów kontroli budów i obiektów budowalnych, 

- braku sprawdzania wykonania wydanych nakazów, 

- ewidencjonowania pism o charakterze skargowym lub wnioskowym w sposób 

uniemożliwiający kontrolę przebiegu i terminowości ich załatwienia, 

- niezaprowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach okresowych obiektów 

wielkopowierzchniowych oraz niesprawdzania przyczyn występowania 

przypadków nieprzekazywania tego rodzaju zawiadomień, 

- braku realizacji zalecenia pokontrolnego dotyczącego sprawdzania 

prawidłowości decyzji wydawanych przez organy administracji 

architektoniczno – budowlanej,  

- opóźnień we wdrażaniu systemu kontroli zarządczej. 

 

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

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

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
3 Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjne i kadrowe 
Inspektoratu 

1.1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) 
Inspektoratu do realizacji zadań. 

1.1.1. Struktura organizacyjna. 

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

Obowiązujący w Inspektoracie Regulamin Organizacyjny4 określał m.in.: strukturę 
organizacyjną Inspektoratu, w sposób ogólny zakres zadań Powiatowego Inspektora 
oraz pracowników Inspektoratu zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. 

 [dowód: akta kontroli str. 7-13] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił5, że opracowując regulamin Inspektoratu oparł na 
tymczasowym regulaminie organizacyjnym przekazanym przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego6, będącym wzorem dla 
inspektoratów. Wzór ten nie precyzował szczegółowo zakresu zadań inspektoratu. 

[dowód: akta kontroli str. 1201] 

Struktura organizacyjna Inspektoratu była zgodna ze strukturą określoną w § 9 
regulaminu.  

[dowód: akta kontroli str. 7-13, 27-28, 71-120]  

W ocenie Powiatowego Inspektora7, organizacja Inspektoratu nie jest w pełni 
przygotowana do realizacji zadań określonych w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, ze względu na braki kadrowe.  

[dowód: akta kontroli 1168] 

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

W § 1 ust. 2 pkt b regulaminu, zadania Powiatowego Inspektora mylnie przypisano 
Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

[dowód: akta kontroli str. 7-13]  

W regulaminie Inspektoratu nie uwzględniono wszystkich zadań organów nadzoru 
budowlanego o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Nie ujęto 
w nim np. zadań dotyczących przyjmowania zawiadomień o zakończeniu budowy, 
rozpatrywania wniosków o wydanie pozwoleń na użytkowanie, przeprowadzania 
kontroli obowiązkowych. Również w zakresach czynności Powiatowego Inspektora 
oraz pracowników Inspektoratu zatrudnionych na stanowiskach ds. inspekcji 
i orzecznictwa nie ujęto wszystkich zadań, np. nikomu nie przypisano zadań 
dotyczących sprawdzania kompletności otrzymywanych zawiadomień 
od inwestorów (o których jest mowa w art. 41 ust. 4 ustawy) odnośnie zamierzonego 
terminu rozpoczęcia robót budowlanych.   

[dowód: akta kontroli str. 7-13, 47-70] 

                                                      
4 Który obowiązuje od 1 stycznia 2006 r., zwany dalej „regulaminem”. 
5 Pismo z dnia 3 października 2012 r. 
6 Zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem” 
7 Wyjaśnienia z dnia 14 września 2012 r. 
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1.1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 

Liczba pracowników zatrudnionych w Inspektoracie w kontrolowanym okresie 
kształtowała się na stałym poziomie, 11 pracowników (zatrudnionych na 10 etatach), 
wraz z Powiatowym Inspektorem. Ostatnie zmiany kadrowe wystąpiły w 2008 r., 
Przeprowadzaniem kontroli budów i obiektów budowlanych, na podstawie 
stosownych upoważnień, zajmowało się 7 osób (zatrudnionych na 6,5 etatu) nie 
uwzględniając Powiatowego Inspektora oraz zastępcy Powiatowego Inspektora. 
Zadaniami dotyczącymi orzecznictwa nadzoru budowlanego oraz skarg i wniosków 
zajmowało się 9 osób (zatrudnionych 8,5 etatach).  

[dowód: akta kontroli str. 24-28, 121-128] 

W latach 2009-2012 (I półrocze) limit zatrudnienia w PINB (8,5 etatów), określony 
m.in. w pismach Wojewódzkiego Inspektora z dnia 14 grudnia 1998 r. i 31 marca 
2004 r., został przekroczony o 1,5 etatu. 

 [dowód: akta kontroli str. 24-31]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił8, że dzięki pomocy finansowej Miasta Radomia, 
z dotacji wojewody nie opłacał czynszu najmu, lecz kwotę tę przeznaczał 
na wynagrodzenie dodatkowo zatrudnionych pracowników (2 inspektorów 
zatrudnionych na 1,5 etatu). Mimo dwukrotnego wystąpienia do Wojewody 
i Wojewódzkiego Inspektora o zwiększenie liczby etatów, stan zatrudnienia pozostał 
na poziomie z 2004 r., tj. 8,5 + 1,5 = 10 etatów. Obecnie samorząd w znacznej 
mierze wycofał się z dofinansowania Inspektoratu. 

[dowód: akta kontroli str. 1135]  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników merytorycznych 
zatrudnionych w Inspektoracie, w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego (bez 
uwzględnienia Powiatowego Inspektora i jego zastępcy), w 2012 r. (I półrocze) 
wynosiło 4 026,84 zł i w porównaniu do wynagrodzenia wypłaconego za 2009 r. 
(3 869,83 zł) było wyższe o 157,01 zł, tj. 4,05%. W relacji do przeciętnego średniego 

wynagrodzenia w I kwartale 2012 r. w województwie mazowieckim9 było ono o 694,46 zł 
(tj. 14,71%) niższe.  

[dowód: akta kontroli str. 1164] 

Wszyscy pracownicy merytoryczni Inspektoratu zajmujący się kontrolami budów 
i obiektów budowlanych), posiadali specjalistyczne wykształcenie. Czterech miało 
wykształcenie wyższe budowlane, a trzech średnie budowlane. Wszyscy pracownicy 
merytoryczni (wraz z Powiatowym Inspektorem oraz jego zastępcą), posiadali 
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie.  

 [dowód: akta kontroli str. 27-28, 36-46] 

W ocenie Powiatowego Inspektora10 problemem jest brak wystarczającej liczby 
etatów na stanowiskach merytorycznych oraz dodatkowej osoby do prowadzenia 
archiwizacji dokumentów. Obecnie pracownicy zajmują się archiwizacją kosztem 
czasu dla spraw bieżących. 

[dowód: akta kontroli str. 1130-1131] 

W okresie objętym kontrolą Powiatowy Inspektor kilkukrotnie zwracał się 
do Wojewody Mazowieckiego (pismem z dnia 11 lutego 2009 r., 5 października 
2009 r., 15 września 2010 r., 25 czerwca 2012 r.) oraz do Wojewódzkiego 

                                                      
8 Pismo z dnia 7 września 2012 r. 
9Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego 

wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale (M.P. poz. 397), przeciętne średnie 
wynagrodzenie w województwie mazowieckim w I kwartale 2012 r. wynosiło 4 721,30 zł. 

10 Pismo znak PINB-0911/1/12. 
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Inspektora (pisma z dnia 17 lutego 2010 r., 26 września 2011 r.) zarówno 
o przyznanie dodatkowych etatów jak i dodatkowych środków finansowych (m.in. 
na naprawę urządzeń biurowych, sfinansowanie zwiększonej składki ZUS). 

[dowód: akta kontroli str. 14-21, 1130-1131]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił11, że na żadne z ww. pism nie otrzymał odpowiedzi. 
[dowód: akta kontroli str.1134] 

W związku z pismem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego12 z dnia 20 lipca 
2012 r., przekazanym za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego13, Powiatowy Inspektor przeprowadził analizę dotyczącą ustalenia 
niezbędnego poziomu zatrudnienia w Inspektoracie, z której wynikało, 
że do prawidłowego realizowania zadań w Inspektoracie powinno być zatrudnionych 
dodatkowo 6 pracowników (1 osoba na stanowisku archiwisty, 2 osoby 
na stanowisku inspekcyjno - kontrolnym, 3 osoby na stanowisku inspekcyjno – 
orzeczniczym). 

[dowód: akta kontroli str. 32-35, 1139-1140, 1201] 

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie nie zatrudniano stażystów skierowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 

[dowód: akta kontroli str. 1203] 

Zgodnie z wyjaśnieniami Powiatowego Inspektora14 ocena efektywności 
wykorzystania czasu pracy przez pracowników, odbywa się no bieżąco. Nie potrafi 
jednak procentowo oszacować relacji czasu poświęconego na wykonanie zadań 
kontrolnych w terenie (obejmujących m.in. przygotowanie, kontrole, opracowanie 
wyników kontroli), w stosunku do czasu pozostałego poświęconego na inne zadania 
niekontrolne (postępowania administracyjne), ponieważ obydwa te zadania się 
wzajemnie przenikają.  
Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Inspektoratu15 wynika,  
że pracownicy Inspektoratu przyjmują interesantów cztery dni w tygodniu. 
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Powiatowy Inspektor według zapisów 
prowadzonych przez Sekretariat Inspektoratu. 

[dowód: akta kontroli str. 141, 1180] 

Stosownie do wymogów określonych w art. 84 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r.  
o służbie cywilnej16, Powiatowy Inspektor opracował opisy poszczególnych 
stanowisk, w których określone zostały m.in. usytuowanie stanowiska w strukturze 
organizacyjnej Inspektoratu, realizowane zadania oraz wymagania dotyczące 
zatrudnienia na danym stanowisku.  

 [dowód: akta kontroli str. 71-120] 

W zakresie czynności i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru budowlanego 
dotyczącym Pana A.J. brak jest podania daty złożenia podpisu pracownika 
potwierdzającego zapoznanie się z zakresem zajmowanego przez niego 
stanowiska. 

[dowód: akta kontroli str. 64-65] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił17, że spowodowane to był pomyłką (którą już usunięto) 
polegającą na niezamierzonej zamianie egzemplarza pracodawcy i pracownika. 

[dowód: akta kontroli 1201] 

                                                      
11 Pismo znak PINB-0911/7/12. 
12 Dalej „Głównego Inspektora”. 
13 Dalej „WINB”. 
14 Pismo z dnia 1 października 2012 r. 
15 www.pinb.radom.pl. 
16 Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ze zm. 
17 Pismo z dnia 3 października 2012 r. 
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1.2. Plan finansowy Inspektoratu. 

Wydatki ponoszone przez Inspektorat w badanym okresie finansowane były  
z budżetu państwa oraz z budżetu Miasta Radomia i wynosiły: w 2009 r. – 
758,0 tys. zł, w 2010 r. – 799,6 tys. zł, w 2011 r. – 779,5 tys. zł, w I połowie 2012 r. – 
381,6 tys. zł. Wykonanie planów wydatków po zmianach wynosiło w latach 2009-
2011 od 98 do 100%. Kwoty ustalone w pierwotnych planach finansowych 
Inspektoratu nie odbiegały od kwot o których przyznanie wnioskował Inspektor.  

W kontrolowanym okresie Inspektorat nie otrzymywał środków finansowych                      
z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań. 

[dowód: akta kontroli str. 142-219, 1143] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił18, że plan finansowy jednostki opracowywany był  
na podstawie szacowanego wykonania wydatków roku bieżącego oraz znanych 
kwot innych wydatków (np. nagrody jubileuszowe itp.) w przyszłym roku. Jednak 
ostateczna wysokość zaplanowanych wydatków ostatecznie ograniczana była  
do wysokości otrzymanych środków od wojewody oraz prezydenta Miasta Radomia. 
W ocenie Powiatowego Inspektora dla prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, 
dotacja budżetowa powinna wynosić 1 300 tys. zł. Powyższa kwota wynika z analizy 
finansowej i etatowej wykonanej w związku z pismem Głównego Inspektora z dnia 
20 lipca 2012 r.  

[dowód: akta kontroli str. 1139] 

Samorząd Miasta Radomia wspomagał finansowo Inspektorat. W badanym okresie 

ok. 8,4% wydatków PINB (tj. 229,7 tys. zł
19

), sfinansowanych zostało ze środków 

samorządu.  
[dowód: akta kontroli str. 142-219, 1143] 

Jednocześnie w kontrolowanym okresie samorząd Miasta Radomia był inwestorem 
dla 19 inwestycji (których realizacja podlegała nadzorowi ze strony Inspektoratu), 
takich jak np.: budowa szkół, hali sportowej, przedszkola, wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, krytej pływalni i 8 boisk sportowych Orlik 2012.  

[dowód: akta kontroli str. 220-222] 

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

1.3. Warunki lokalowe 

W badanym okresie, warunki lokalowe Inspektoratu nie uległy zmianie. Inspektorat 
dysponował trzema pomieszczeniami biurowymi (o łącznej powierzchni 109,13 m2) 
oraz dwoma pomieszczeniami wykorzystywanymi na archiwum (o łącznej 
powierzchni 37,56 m2). 

 [dowód: akta kontroli str. 242-252, 1139, 1174] 

Pomieszczenia biurowe oraz jedno wykorzystywane na archiwum (24,29 m2) 
Inspektorat użytkuje w ramach umowy najmu20 zawartej z Radomskim 
Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o. Miesięczna 
stawka czynszu najmu za 1 m2 od 16 czerwca 2012 r. wynosiła 25,83 zł brutto. 
Poprzednio pomieszczenia te wykorzystywane były na podstawie umowy najmu 
z 31 stycznia 2001 r. zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Spółka 

                                                      
18 Pismo znak PINB-0911/2/12. 
19Bez uwzględnienia przekazanych przez Urząd Miasta Radomia środków z tytułu pobranych zaliczek 

od właścicieli nieruchomości na wykonanie zastępcze. 
20 Umowa lokalu użytkowego nr 15/2012 z dnia 16.06.2012 r.  
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z o.o., tj. wcześniejszym właścicielem budynku. Miesięczna stawka czynszu najmu 
za 1 m2 wzrosła w okresie obowiązywania tej umowy z 14,64 zł do 33,21 zł (brutto).  

[dowód: akta kontroli str. 223-241a] 

W latach 2009 - 2012 (I półr.) kwoty wydatków ponoszonych na opłacenie czynszu 
wynosiły: w 2009 r. - 49,6 tys. zł, w 2010 r. -  51,0 tys. zł, w 2011 r. -  51,8 tys. zł, 
w 2012 r. (I półr..) - 20,3 tys. zł.  
Powiatowy Inspektor wyjaśnił21, że wzrost wydatków na czynsz w poszczególnych 
latach wynikał z waloryzacji stawki w związku z inflacją oraz wzrostem opłat 
za użytkowanie wieczyste gruntu.  

[dowód: akta kontroli str. 1174] 

Drugie z pomieszczeń wykorzystywanych przez Inspektorat na archiwum 
(o pow. 13,27 m2), znajdujące się w piwnicy w tym samym budynku co siedziba 
PINB, użytkowane jest bezumownie. Powiatowy Inspektor wyjaśnił22, 
że porozumienie o użyczenie tego pomieszczenia zostało zawarte w formie ustnej. 

[dowód: akta kontroli str. 1174] 

W ocenie Powiatowego Inspektora23, warunki lokalowe są niewystarczające,                   
w szczególności w zakresie pomieszczeń magazynowych dla archiwizowania akt. 
Wyposażenie biura jest na niskim poziomie (najtańsze) i szybko się zużywa. 
Przeszkodą w uzyskaniu efektywniejszej pracy jest przestarzały i często psujący się 
sprzęt elektroniczny (komputerowy) i kserokopiarka. Z uwagi na szczupłość środków 
finansowych część napraw Inspektorat wykonywał we własnym zakresie.  

[dowód: akta kontroli str. 1139] 

W Inspektoracie funkcjonuje sieć komputerowa, w skład której wchodzą: serwer 
oraz dziesięć komputerów stacjonarnych. Inspektorat dysponuje następującymi 
programami: LEX Polonica PRIMA (źródło przepisów prawnych), BDF-PLN kadry-
płace (do obsługi kadrowo płacowej pracowników i zleceniobiorców Inspektoratu), 
program finansowo-księgowy FK, program Estima (do zarządzania dokumentacją), 
programy biurowe Word i Excel.  
Powiatowy Inspektor podkreślił24, że ww. programy od ubiegłego roku nie posiadają 
ochrony serwisowej. Ponadto program finansowo-księgowy działa w oparciu o stary 
system operacyjny DOS, który nie pozwala na eksportowanie sprawozdań 
do arkusza kalkulacyjnego Excel. 

[dowód: akta kontroli str. 1163-1166] 

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

Jak wynikało z przeprowadzonych w dniu 4 września 2012 r. oględzin, akta spraw 
prowadzonych przez Inspektorat nie są prawidłowo oznaczone oraz poukładane 
w sposób uporządkowany na regałach. W jednym z pomieszczeń archiwum część 
akt (z powodu braku miejsca na regałach), położona została na podłodze (luzem lub 
w kartonach). Z uwagi na brak miejsca w pomieszczeniach biurowych, 
dokumentacja części spraw będących w toku lub niedawno zakończonych 
składowana była w stosach układanych na podłodze.   

W ocenie NIK taki sposób przechowywania dokumentacji może utrudniać 
efektywność pracy osób zatrudnionych w Inspektoracie oraz powodować zagubienie 
dokumentów. 

[dowód: akta kontroli str. 242-260] 

                                                      
21 Pismo z dnia 6 września 2012 r. 
22 Pismo z dnia 6 września 2012 r. 
23 Pismo znak PINB-0911/2/12 
24 Pismo z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
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Powiatowy Inspektor wyjaśnił25, że część akt znajduje się w pokojach pracowników 
i w sekretariacie ponieważ nie mieszczą się w archiwum. Brak środków finansowych 
nie pozwala na wynajęcie kolejnego pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum 
oraz utworzenie stanowiska archiwisty. 

[dowód: akta kontroli str. 1172] 

1.4. Szkolenia pracowników 

Zgodnie z art. 106 ustawy o służbie cywilnej, członek korpusu służby cywilnej 
uczestniczy w szkoleniach w służbie cywilnej. 

W badanym okresie nie przeprowadzono żadnych szkoleń zewnętrznych dla 
pracowników merytorycznych Inspektoratu. Ponadto w projektach wydatków 
Inspektoratu na lata objęte kontrolą, dotyczących zadań z zakresu administracji 
rządowej wykonywanej przez powiat, Powiatowy Inspektor nie planował żadnych 
wydatków na szkolenia pracowników. 

[dowód: akta kontroli str. 211-219] 

Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora26 wynika, że jedyną formą podnoszenia 
kwalifikacji polegającą na omawianiu zmian i aktualnych problemów z zakresu 
prawa budowlanego i jego stosowania, były nieodpłatne warsztaty organizowane 
przez WINB, w których raz do roku udział brali Powiatowy Inspektor i jego zastępca, 
przekazując następnie zdobyte informacje pozostałym pracownikom. 
Powiatowy Inspektor wyjaśnił ponadto, że ze względu na brak środków finansowych 
na dodatkowe wydatki, w Inspektoracie nie sporządzano w kontrolowanym okresie 
planów szkoleń na dany rok. Zdaniem Powiatowego Inspektora budżet  
Inspektoratu, nie pozwalał na pokrycie kosztów szkoleń płatnych.  

[dowód: akta kontroli str. 1140, 1238] 

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

W ocenie NIK, ograniczenie szkoleń pracowników PINB jedynie do udziału raz 
w roku Powiatowego Inspektora i jego zastępcy w warsztatach organizowanych 
przez WINB, nie gwarantuje systematycznego podnoszenia kwalifikacji. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie27 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

Zgodnie z § 5 ust. 1 lit. b regulaminu do wyłącznej kompetencji Powiatowego 
Inspektora należy zatwierdzanie planów kontroli. Regulamin nie zawiera innych 
uregulowań dotyczących opracowywania planów pracy (kontroli) Inspektoratu. 

[dowód: akta kontroli str. 9-12] 

W Inspektoracie nie opracowywano planów pracy. Opracowywano natomiast 
kwartalne plany kontroli (inspekcji), w których uwzględniano kontrolę budów 
w zakresie zgodności realizacji z decyzją o pozwoleniu na budowę, a od 2010 r., 

                                                      
25 Pismo z dnia 14 września 2012 r. 
26 Pisma znak: PINB-0911/2/12 oraz PINB-0719/40/2012. 
27 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności 

w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
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na skutek zalecenia Głównego Inspektora przekazanego za pośrednictwem WINB28, 
także kontrolę utrzymania obiektów o podwyższonym ryzyku wystąpienia zagrożeń. 

W planach kontroli określano szczegółowo obiekty, które powinny zostać 
skontrolowane, termin kontroli, a także osoby które te kontrole będą prowadzić. 

(dowód: akta kontroli str. 261-278, 1184) 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił29, że do planowej kontroli budów typowano budowy 
losowo z  ewidencji rozpoczynanych budów z roku poprzedzającego sporządzenie 
planu kontroli, natomiast obiekty budowlane o podwyższonym ryzyku wystąpienia 
zagrożenia wytypowano opierając się na  informacjach pochodzących z różnych 
źródeł, w tym m.in. od staży miejskiej oraz z Internetu.  

[dowód: akta kontroli str. 1184] 

W kontrolowanym okresie PINB przekazywał do WINB sprawozdania 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 budów i obiektów budowlanych.  

[dowód: akta kontroli str. 730-739] 

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

Stwierdzono, że plany kontroli planowych nie zostały zrealizowane w pełnym 
zakresie. W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą stopień realizacji 
planów wynosił: w 2009 r. – 24,3 %, w 2010 r. – 98,4 %, w 2011 r. – 40,3 %. 

[dowód: akta kontroli str. 279]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił30, że PINB jest niewielką, elastyczną w działaniu 
jednostką  i na bieżąco weryfikuje swoje działania w zależności od zapotrzebowania. 
Niski stopień wykonania planów kontroli wynikał  z poleceń jednostek nadrzędnych 
do przeprowadzenia kontroli innych obiektów. 

[dowód: akta kontroli str. 1180]  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

3. Kontrole obiektów i robót budowlanych. 

3.1. Kontrole obiektów budowlanych, robót 
budowlanych. 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, do zadań organów nadzoru 
budowlanego należy m.in., kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa 
budowlanego. 

Ustalono, że w ramach realizacji powyższego zadania Inspektorat przeprowadził  
w badanym okresie ogółem 1639 kontroli (bez uwzględnienia kontroli 
obowiązkowych). Liczba przeprowadzanych kontroli przez Inspektorat stopniowo 
wzrastała w poszczególnych latach badanego okresu. W 2009 r. przeprowadzono 
362 kontrole, w 2010 r. – 420, a w 2011 r. – 496, w I półroczu 2012 r. - 361 kontroli. 

Przeprowadzone kontrole dotyczyły: w 351 przypadkach - prowadzonych prac przy 
budowie obiektów budowlanych; w 977 przypadkach – prawidłowości utrzymania 
obiektów budowlanych; w 311 przypadkach – sprawdzenia wykonania wydanych 
nakazów. 

                                                      
28 Pismo z dnia 3 listopada 2009 r. 
29 Pismo z dnia 27 września 2012 r. 
30 Pismo z dnia 1 października 2012 r. 
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Większość tych kontroli miało charakter kontroli doraźnych (nieplanowych) 
i podejmowane były głownie w reakcji na otrzymywane pisma interwencyjne 
(skargowe). Tylko 429 kontroli (tj. 26,2% kontroli ogółem) przeprowadzonych zostało 
przez PINB z inicjatywy własnej, z czego 118 (tj. 7,2% ogółem) stanowiły kontrole 
przeprowadzone na podstawie wcześniej ustalonego planu. Natomiast 471 kontroli 
(28,7% ogółem) podjęto w związku z otrzymanymi pismami o charakterze 
skargowym, a 739 (45,1% ogółem) - w wyniku zgłoszeń organów i urzędów. 

[dowód: akta kontroli str. 279-281]  

W opinii Powiatowego Inspektora31, ilość przeprowadzonych kontroli budów nie jest 
wystarczająca dla zapewnienia przestrzegania i stosowania przepisów ustawy 
Prawo budowlane. 

[dowód: akta kontroli str. 1154]  

W wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej 11 kontroli planowych (trzech 
dotyczących robót budowlanych oraz 8 dotyczących utrzymania i użytkowania 
obiektów budowlanych) stwierdzono, że przedmiotem tych kontroli było m.in. 
opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej „plan bioz”) o którym 
mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz przestrzeganie jego ustaleń, 
a także legalność użytkowania i utrzymania obiektów budowlanych we właściwym 
stanie technicznym. W czasie kontroli sprawdzano m.in. wykonywanie podczas 
realizacji robót samodzielnych funkcji technicznych przez uprawnione osoby. 
W 10 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. W jednym przypadku 
(dot. budynku głównego szkoły podstawowej nr 26) Inspektorat zobowiązał zarządcę 
do przedłożenia w określonym terminie protokołu kontroli okresowej instalacji 
gazowej. Powyższe zalecenie zostało zrealizowane. 

 [dowód: akta kontroli str. 283-305]  

Inspektorat uczestniczył w badanym okresie w akcjach (ok. 19) inicjowanych przez 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczących zebrania informacji  
lub podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu utrzymania różnego rodzaju 
obiektów budowlanych. Pisma z prośbą lub poleceniem podjęcia stosownych  
działań kierowane były do PINB przez Wojewódzkiego Inspektora. Otrzymane w tym 
zakresie polecenia (prośby) przez Powiatowego Inspektora dotyczyły m.in.: 
dokonania kontroli stanu utrzymania hoteli pracowniczych przekształconych 
na budynki socjalne (pismo z dnia 21 kwietnia 2009 r.); monitorowania 
bezpieczeństwa placów zabaw (pismo z dnia 10 czerwca 2010 r.); przeprowadzenia 
kontroli utrzymania we właściwym stanie technicznym budynków przeznaczonych 
na cele socjalne (pismo z dnia 12 października 2011 r.); monitorowania pod kątem 
stanu bezpieczeństwa obiektów (stałych i mobilnych) przeznaczonych 
do publicznego oglądania meczów organizowanych w ramach Mistrzostw Europy 
EURO 2012 (pismo z dnia 6 czerwca 2012 r.). 

[dowód: akta kontroli str. 306-312, 330-338, 356-366, 383-393]  

Inspektorat wywiązywał się z otrzymywanych w tym zakresie poleceń (próśb), 
przekazując do Wojewódzkiego Inspektora, wymagane informacje, w tym m.in. 
o wynikach przeprowadzonych kontroli.  

[dowód: akta kontroli str. 313-329, 339-355, 367-382, 394-413] 

Ustalono, że pracownicy merytoryczni zatrudnieni w PINB (9 osób łącznie 
z Powiatowym Inspektorem i Zastępcą Powiatowego Inspektora) posiadali 
upoważnienia Wojewody Mazowieckiego do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego. Upoważnienia zawierały wymagane dane określone w § 4 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania 

                                                      
31 Pismo z dnia 17 sierpnia 2012 r. 



 

11 

pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego32.  

[dowód: akta kontroli str. 414-441] 

W kontrolowanym okresie pracownicy Inspektoratu nałożyli w 51 przypadkach 
grzywny w formie mandatów za wykroczenia określone w art. 93 pkt 3, 4, 6, 8, 9 i 10 
ustawy Prawo budowlane, na ogólną kwotę 10,8 tys. zł. Jak wynika informacji 
uzyskanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie33, w 50 
przypadkach, dotyczących kwoty 10,6 tys. zł, grzywny te zostały uregulowane. 
Zaległość dotyczyła grzywny wymierzonej w kwietniu 2012 r. 

[dowód: akta kontroli str. 442-450] 

Inspektorat nie posiada opracowanego taryfikatora grzywien nakładanych w drodze 
mandatu karnego. Powiatowy Inspektor wyjaśnił34, że w Inspektoracie przyjęto 
iż wysokość grzywien zależy od wagi wykroczenia oraz wielkości i charakteru 
inwestycji (brak kierownika budowy, tablicy informacyjnej, zawiadomienia 
o rozpoczęciu budowy – 500 zł, brak książki obiektu – 100-200 zł, brak dziennika 
na budowie – 100-200 zł, dokonanie rozbiórki bez zgłoszenia - 200 zł, brak planu 
bioz – 200 zł). 

[dowód: akta kontroli str. 1213]  

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

NIK zwraca uwagę, że w żadnym z protokołów kontroli poddanych analizie nie 
określano zakresu przeprowadzanych kontroli. Ponadto jak wynika z analizy treści 
wybranych do kontroli 3 protokołów z przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli 
budowy obiektów budowlanych, w ramach wykonanych w tych przypadkach  
czynności inspekcyjno - kontrolnych nie sprawdzano zgodności robót 
z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę. Nie 
sprawdzano także stosowania podczas realizacji robót wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu.  

[dowód: akta kontroli str. 283-305]  

Obowiązek obejmowania nadzorem, w tym kontrolą, powyższych spraw przez  
Powiatowego Inspektora wynika z przepisów art. 81 ust. 1 pkt. 1 lit. e, art. 84 ust. 1 
pkt. 1 oraz art. 84a ust. 1 ustawy Prawo budowlane.  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.35, że zakres kontroli obejmował kontrolę planu 
bioz i tablicy informacyjnej i dlatego brak jest odniesienia w protokołach do 
zgodności realizacji inwestycji z zatwierdzonymi projektami budowlanymi                             
i warunkami pozwolenia na budowę. Inspektorzy nie sprawdzali stosowania podczas 
realizacji robót budowlanych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 
bowiem, według Powiatowego Inspektora, nie należy to do właściwości PINB. 

[dowód: akta kontroli str. 1235-1236]  

W ocenie NIK nie było przeszkód, żeby w ramach powyższych kontroli sprawdzić 
również inne zagadnienia. NIK nie podziela również argumentów Powiatowego 
Inspektora dotyczących braku kompetencji PINB do kontrolowania stosowania 
podczas realizacji robót budowlanych zastosowanych przez inwestora wyrobów 
budowlanych. Kompetencje i obowiązki PINB w tym zakresie wynikają zarówno 
z art. 59a ust. 2 pkt 3, jak i art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 84 ust. 1 pkt 1 oraz art. 84a 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Ograniczanie przedmiotu przeprowadzanych 

                                                      
32 Dz. U. Nr 174, poz. 1423. 
33 Pismo z dnia 11 września 2012 r. 
34 Pismo z dnia 6 października 2012 r. 
35 Pismo z dnia 8 października 2012 r. 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

12 

kontroli do badania wybranych zagadnień, nie może w wystarczającym stopniu 
poprawić bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych. Na wykonywanie 
ustawowych zadań w tym zakresie przez PINB jedynie w ograniczonym zakresie 
wskazuje ponadto porównanie liczby przeprowadzonych przez Inspektorat 
w badanym okresie 351 kontroli budów z liczbą otrzymanych przez tę jednostkę 
w tym okresie 2351 zawiadomień inwestorów o planowanym rozpoczęciu robót 
budowlanych (o których jest mowa w dalszej części wystąpienia). 
Uwagi NIK dotyczą również faktu, że w okresie od 1 stycznia do 18 marca 2012 r. 
żaden z pracowników PINB nie posiadał upoważnień Wojewody Mazowieckiego 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

[dowód: akta kontroli str. 415-441]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił36, że brak w tym okresie upoważnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu wynikał z niedopatrzenia spowodowanego 
konstruowaniem planu wydatków na 2012 r. i rozliczeniem budżetu za 2011 r.                  
O wydanie upoważnień wystąpiono do Wojewody w dniu 24 lutego 2012 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1209]  

3.2. Liczba realizowanych robót budowlanych 

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 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.) wydanych zostało 
przez Prezydenta Miasta Radomia 4067 decyzji o pozwoleniu na budowę.  
W 2351 przypadkach inwestorzy przekazali do PINB zawiadomienia o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych.  

[dowód: akta kontroli str. 451]  

W okresie 2009-2012 (I półrocze) PINB wykrył 322 samowole budowlane, dotyczące 
m.in. budowy lub przebudowy obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia. 

 [dowód: akta kontroli str. 492-520, 1183, 1247] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił37, że w kontrolowanym okresie PINB podejmował                   
z własnej inicjatywy działania mające na celu wykrycie samowoli budowlanych 
jednak statystyka pod tym względem nie jest prowadzona. Nie korzysta ze zdjęć 
lotniczych do wykrywania samowoli budowlanych ze względu na niską moc 
urządzeń komputerowych. Sporadycznie wykorzystywany jest jedynie program 
GoogleMaps do zlokalizowania miejsca oględzin. 

[dowód: akta kontroli str. 1154-1155, 1183, 1247]  

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

[dowód: akta kontroli str. 452-479]  

Ewidencje rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 
prowadzone były wg wzoru stanowiącego załączniki do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu  
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 

                                                      
36 Pismo z dnia 6 października 2012 r. 
37 Pisma z dnia 17 sierpnia i 19 września i 9 października 2012 r. 
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budowlanych38. Ewidencja prowadzona była w sposób trwały, a strony były 
zabezpieczone przed ich wymianą. 

 [dowód: akta kontroli str. 452-453]  

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

1. Stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, o której 
mowa w art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, które polegały na: 
a/ nieprowadzeniu w kontrolowanym okresie ewidencji rozpoczynanych                             
i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych – obiektów mostowych,              
o której mowa w § 1 pkt 4 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. (obiekty mostowe były ewidencjonowane w ewidencji 
dotyczącej dróg); 
b/ ujmowaniu w ewidencji budowli również budynków mimo, że zgodnie                             
z przywołanym rozporządzeniem ewidencje te powinny być prowadzone oddzielnie  
(w ewidencji budynków wpisywano tylko budynki mieszkalne); 
c/ prowadzeniu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych w systemie rocznym, skutkiem czego dany obiekt budowlany, którego 
budowa trwała dłużej niż rok, był ewidencjonowany kilkukrotnie pod różnymi 
numerami. W efekcie niezachowana była ciągłość zapisów dotyczących danej 
budowy, co utrudniało monitoring stanu realizacji robót budowlanych; 
d/ niewpisywaniu do ewidencji danych dotyczących symbolu podzbioru PKOB. 

[dowód: akta kontroli str. 452-479]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił39 m.in., że ten sposób prowadzenia ewidencji ułatwia 
sporządzanie meldunków miesięcznych, sprawozdań kwartalnych i rocznych  
do GUS. W przypadku prowadzenia ewidencji zgodnie z rozporządzeniem 
wiązałoby się to z prowadzeniem dodatkowej ewidencji dla celów sprawozdawczości  
do GUS. Obecna obsada kadrowa nie jest wystarczająca dla wykonywania 
podwójnych  ewidencji. 

 [dowód: akta kontroli str. 1187]  

2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę nie był prowadzony na bieżąco.             
Np. w rejestrze za 2011 r. obejmującym 1135 pozycji wpisano dane (inwestor, 
przedmiot decyzji, adres, nr archiwalny) dotyczące 176 decyzji. W pozostałych 959 
przypadkach wszystkie rubryki (poza nr kolejnym) były puste. 

[dowód: akta kontroli str. 452-479]  

Powiatowy inspektor wyjaśnił40, że rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest 
prowadzony na bieżąco z uwagi na zbyt duże obciążenie pracownika któremu 
przypisano wykonywanie tej czynności. 

[dowód: akta kontroli str. 1187]  

W ocenie NIK ww. nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganych ewidencji 
określonych w art. 84 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane w znacznym stopniu 
utrudniają wywiązywanie się Inspektoratu z obowiązków określonych  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.  

                                                      
38 Dz. U. Nr 120, poz. 1130. 
39 Pismo z dnia 20 września 2012 r. 
40 Pismo jw. 
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3.3. Zawiadomienia o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, inwestor obowiązany zawiadomić               
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest 
pozwolenie na budowę, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (art. 83 
ust. 1 ustawy), 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 w 23 przypadkach inwestorzy przesłali 
do Powiatowego Inspektora wymagane zawiadomienia o których jest mowa wyżej.               
Do zawiadomień tych każdorazowo dołączone zostały oświadczenia i aktualne 
zaświadczenia wymienione  w art. 41 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.              
W 2 przypadkach inwestorzy takich zawiadomień nie przesłali. W 5 pozostałych 
przypadkach inwestycje realizowane były na podstawie decyzji o pozwoleniu 
na budowę wydanych w latach 1997-2002, tj. w okresie kiedy organem właściwym 
w zakresie zawiadomienia organu o terminie rozpoczęcia robót był organ 
administracji architektoniczno-budowlanej. 

[dowód: akta kontroli str. 590-660]  

W trakcie analizy ww. spraw nie stwierdzono zapisów lub dokumentów 
potwierdzających sprawdzanie przez Powiatowego Inspektora, czy osoby 
wyznaczone na kierowników budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego 
uzyskały wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane - 
stosownie do postanowień art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. 

[dowód: akta kontroli str. 590-593]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił41, że nie sprawdza wpisów do centralnego rejestru 
osób posiadających uprawnienia budowlane ponieważ nie posiada dostępu do tego 
rejestru.  

[dowód: akta kontroli str. 1198-1199]  

Analiza strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) 
www.gunb.gov.pl dotyczącej Centralnego Rejestru Osób Posiadających 
Uprawnienia Budowlane (CRUB) wykazała, że CRUB zawiera nazwiska 
i nr uprawnień budowlanych tylko 119 osób, które wyraziły zgodę na publikację 
swoich danych. 

[dowód: akta kontroli str. 521-523]  

Spośród 1716 przypadków, w których inwestorzy pomimo otrzymania w badanym 
okresie decyzji o pozwoleniu na budowę nie zawiadomili Powiatowego Inspektora                  
o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych, w 1068 przypadkach dotyczyło 
to spraw, w których stosowne decyzje wydane zostały w latach 2009-2010.  

[dowód: akta kontroli str. 451]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił42, że PINB nie jest w stanie monitorować 
wywiązywania się inwestorów z obowiązku dokonywania zawiadomień o terminie 
rozpoczęcia robót  i nie prowadzi kontroli robót budowlanych, dla których decyzja 
o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna z uwagi na szczupłość kadry 
pracowniczej, dużą ilość spraw skargowych wpływających do Inspektoratu, 
poświęcanie znacznej części czasu pracy na czynności związane z ustalaniem 
właścicieli lub spadkobierców starej zabudowy, a także z uwagi na znaczną ilość 
kontroli zlecanych przez jednostki nadrzędne.     

                                                      
41 Pismo z dnia 28 września 2012 r. 
42 Pismo z dnia 20 września 2012 r. 
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[dowód: akta kontroli str. 1187]  

W wyniku przeprowadzonych w dniu 21 września 2012 r. przez kontrolera NIK (przy 
udziale Powiatowego Inspektora) oględzin dotyczących 7 zadań inwestycyjnych,                    
w przypadku których inwestorzy pomimo otrzymania w 2009 r. pozwolenia 
na budowę, nie przekazali do Inspektoratu zawiadomienia o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, stwierdzono 3 przypadki prowadzenia budowy bez 
przesłania stosownego zawiadomienia do PINB. Dotyczyło to budowy garażu 
dwustanowiskowego - na postawie pozwolenia na budowę z 14 grudnia 2009 r., 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego – na podstawie pozwolenia na budowę 
z 25 maja 2009 r. oraz budynku gospodarczo-inwentarskiego – na podstawie 
pozwolenia na budowę z dnia 17 czerwca 2009 r. W pozostałych 4 przypadkach nie 
stwierdzono prowadzenia robót. 

[dowód: akta kontroli str. 524-541]  

W związku z powyższymi ustaleniami, pracownicy Inspektoratu przeprowadzili                  
w dniach 24 i 25 września 2012 r.  kontrole, w wyniku których potwierdzili 
prowadzenie budowy 2 obiektów (stan surowy zamknięty) i zakończenie budowy 
1 obiektu (budynek garażu wykończony) bez przekazania do PINB wymaganego 
zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 
We wszystkich przypadkach  inspektorzy stwierdzili  ponadto brak wymaganej 
tablicy informacyjnej.  

W związku z tym, że w kontrolach tych nie uczestniczyli inwestorzy, Powiatowy 
Inspektor wystosował do nich wezwania do przedłożenia dokumentów związanych 
z przedmiotowymi inwestycjami oraz złożenia wyjaśnień w siedzibie PINB. 

[dowód: akta kontroli str. 542-553]  

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

Wyniki przeprowadzonej przez Inspektorat kontroli (podjętej w związku z ustaleniami 
kontroli NIK43), w której stwierdzono prowadzenie budów bez uprzedniego 
przekazania zawiadomienia o planowanym rozpoczęciu tej budowy, 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. 

3.4. Kontrole sprawdzające 

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

Inspektorat w okresie objętym kontrolą przeprowadził 311 kontroli sprawdzających 
wykonywanie przez właścicieli (zarządców) obiektów budowlanych obowiązków 
wynikających z wydanych przez Powiatowego Inspektora decyzji na podstawie              
art. 48, 49b, 50, 51, 66, 67, 68 ustawy Prawo budowlane (109- w 2009 r., 97-
 w 2010 r., 76-  w 2011 r.  i 16 - w I półroczu 2012 r.).  

[dowód: akta kontroli str. 281, 1192-1193, 1211, 1251-1252]  

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

                                                      
43 W związku w wynikami oględzin przeprowadzonych 21 września 2012 r. przez kontrolera NIK. 
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W wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej 6 decyzji Powiatowego Inspektora 
(wybranych losowo) nakładających na właściciela (zarządcę) obiektu budowlanego 
wykonanie określonych czynności (takich jak np. rozbiórka obiektu lub 
przeprowadzenie prac zabezpieczających, remontowych), stwierdzono, 
że w 1 przypadku Inspektorat  nie prowadził w sposób konsekwentny działań w celu 
sprawdzenia i wyegzekwowania wykonania nakazanych działań określonych 
w decyzji. Nie sprawdzono wykonania decyzji Nr 17/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r., 
którą Powiatowy Inspektor nakazał samorządowi Miasta Radomia wyłączyć                         
z użytkowania część budynku gospodarczego oraz zarządził o umieszczeniu 
na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz                    
o zakazie jego użytkowania, pomimo, iż przeprowadzona przez Inspektorat kontrola 
w dniu 15 lipca 2010 r. wykazała, że ww. nakaz nie został do tego czasu wykonany. 

 [dowód: akta kontroli str. 558-589]  

Obowiązek sprawdzenia przez Inspektorat sposobu wykonania tych decyzji wynikał 
m.in. z art. 84a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in., że44  w sprawie wyegzekwowania wykonania 
decyzji poza upomnieniem nie podejmowano dalszych czynności egzekucyjnych. 
Wobec zobowiązanego zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wszczęcie 
tego postępowania, poprzedzone kontrolą sprawdzającą potwierdzającą 
niewykonanie decyzji, nastąpi z chwilą  wystawienia tytułu wykonawczego. 

 [dowód: akta kontroli str. 1241-1242, 1252]  

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 5 przypadkami)45 dokumenty wymienione w art. 57 ust. 1-3 ustawy Prawo 
budowlane.  

[dowód: akta kontroli str. 590-601] 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, wydanie ww. decyzji, 
poprzedzone zostało przeprowadzeniem przez Inspektorat obowiązkowej kontroli 
o której jest mowa w art. 59a tej ustawy (z wyłączeniem przypadków, w których 
budowa prowadzona była na podstawie pozwoleń na budowę wydanych przed 
11 lipca 2003 r.- w których to przypadkach przeprowadzono oględziny zamiast 
kontroli obowiązkowej). Zgodnie z art. 59e ustawy Prawo budowlane, kontrole 
obowiązkowe przeprowadzali pracownicy Inspektoratu, posiadający uprawnienia 
budowlane i działający z upoważnienia Powiatowego Inspektora. W kontrolach tych 
każdorazowo uczestniczył inwestor lub jego pełnomocnik – stosownie do wymogów 
określonych w art. 59c ust. 2 ww. ustawy. Protokoły z obowiązkowej kontroli 
sporządzano przy wykorzystaniu wzoru protokołu określonego w załączniku 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzoru protokołu obowiązkowej kontroli46. Jak wynika z ich treści, pracownicy 
Inspektoratu, sprawdzali w ramach tych kontroli wszystkie zagadnienia wskazane 
w art. 59a ust. 2 ustawy Prawo budowlane (w tym zastosowane wybory budowalne).   

[dowód: akta kontroli str. 590-601] 

Inspektorat nie podejmował z własnej inicjatywy kontroli dotyczących sprawdzenia, 
czy inwestorzy wywiązują się z obowiązków określonych w art. 54 i 55 ustawy 

                                                      
44 Pisma z 8 i 9 października 2012 r. 
45 Jak wynika z dokumentacji tych spraw znajdującej się w Inspektoracie. 
46 Dz.U. Nr 132, poz. 1231. 
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Prawo budowlane, zgodnie z którymi przed przystąpieniem do użytkowania obiektu 
budowlanego (na wzniesienie którego jest wymagane pozwolenie na budowę) 
należy przekazać zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskać decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie.   

 [dowód: akta kontroli str. 281] 

W wyniku kontroli stwierdzono 8 przypadków, w których inwestorzy pomimo upływu 
kilku lat od daty przesłania do Inspektoratu zawiadomień o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, nie przekazywali następnie zawiadomień o których 
mowa w art. 54 ustawy Prawo budowlane dotyczących ich zakończenia, lub nie 
występowali o wydanie pozwoleń na użytkowanie obiektów. 

[dowód: akta kontroli str. 667-668, 676-677] 

Przeprowadzone (w związku z ww. ustaleniami kontroli NIK) przez Inspektorat 
we wrześniu 2012 r. kontrole 2 inwestycji (jednorodzinnego budynku mieszkalnego                    
i budynku usługowo – handlowego), w przypadku których inwestorzy nie przekazali 
do Inspektoratu zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych, pomimo iż decyzje              
o pozwoleniu na budowę uzyskali w latach 2008-2009 i zawiadomili Inspektorat                 
o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych wykazały, że roboty budowlane nie 
zostały w tych przypadkach zakończone. Wyniki przeprowadzonych przez 
Inspektorat kontroli dotyczących budowy 6 obiektów tzw. „sieciowych” (obiekty 
kategorii XXVI47), wytypowanych do kontroli przy udziale kontrolera NIK, nie 
wykazały aby te obiekty były użytkowane.                       

 [dowód: akta kontroli str. 669-675, 678-689]  

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

1. W wyniku kontroli dokumentacji 30 wydanych pozwoleń na użytkowanie 
stwierdzono, że w 5 przypadkach (decyzje nr 39/09 z 2 marca 2009 r., nr 52/09 
z 13 marca 2009 r., nr 45/11 z 6 maja 2011 r., nr 62/11 z 29 czerwca 2011 r., 
nr 89/11 z 12 września 2011 r.) w dokumentacji brakowało potwierdzeń odbioru 
wykonanych przyłączy, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie tego 
rodzaju decyzji zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo budowlane.   

[dowód: akta kontroli str. 590-605] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił48, że protokoły odbioru przyłączy były zwracane 
inwestorom, ale uchybienie to zostało wyeliminowane od 2012 r. 

[dowód: akta kontroli str. 661-666] 

2. W 4 przypadkach (decyzje nr 6/10 z 7 stycznia 2010 r., nr 11/10 z 25 stycznia               
2010 r., nr 72/11 z 26 lipca 2011 r., nr 18/12 z 21 lutego 2012 r.) PINB przeprowadził 
kontrolę obowiązkową od 1 do 31 dni po upływie 21-dniowego terminu określonego 
w art. 59c   ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Ponadto w 5 przypadkach (decyzje 
nr 68/10 z 18 czerwca 2010 r., nr 45/11 z 6 maja 2011 r., nr 72/11 z 26 lipca 2011 r., 
nr 18/12 z 21 lutego 2012 r., nr 31/12 z 21 maja 2012 r.) Inspektorat zawiadomił 
inwestora o terminie kontroli od 3 do 18 dni po upływie 7-dniowego terminu 
określonego w art. 59c ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 

[dowód: akta kontroli str. 590-605]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił49 m.in., że przekroczenia tych terminów wynikały 
z powodu dużej ilości spraw, nawarstwionych w wyniku przeprowadzania tzw. 
kontroli akcyjnych z polecenia organów wyższego stopnia. 

                                                      
47 Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane. 
48 Pismo z dnia 3 października 2012 r. 
49 Pismo jw. 
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[dowód: akta kontroli str. 661-666] 

3.6. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie 
obowiązkowej kontroli 

Zgodnie z art. 59f ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia                    
w trackie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa                    
w art. 59a ust. 2, wymierza się karę.  
W okresie objętym kontrolą Inspektorat przeprowadził ogółem 408 kontroli 
obowiązkowych (w 2009 r. – 141, w 2010 r. – 125, w 2011 r. – 106, w 2012 r.                  
(I półr.) - 36, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości.  

[dowód: akta kontroli str. 690] 

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

3.7. Katastrofy budowlane 

W okresie objętym kontrolą na terenie działania PINB wystąpiły 2 katastrofy 
budowlane o których mowa w art.  73 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (obie 
w 2009 r.). Zniszczenia budynków lub ich części wywołane były wybuchem gazu. 

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. 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 wydał, w oparciu o przepisy art. 78 ust. 1 
i art. 81c ust. 2 ustawy Prawo budowlane, pisemną decyzję (1 przypadek) 
nakazującą m.in., zabezpieczenie miejsca katastrofy i zabezpieczenie dostępu 
do zniszczonego budynku lub jego części przed dostępem osób trzecich oraz 
postanowienie (1 przypadek) zobowiązujące właścicieli nieruchomości 
do wykonania ekspertyzy technicznej budynku.  
W obu przypadkach PINB niezwłocznie zawiadomił (w tym samym dniu lub 
następnym, po otrzymaniu informacji o katastrofie) Wojewódzkiego i Głównego 
Inspektora o katastrofach, zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.  

[dowód: akta kontroli str. 691-706] 

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

W Inspektoracie brak było dokumentów potwierdzających sprawdzenie przez 
pracowników tej jednostki wykonania decyzji Powiatowego Inspektora nr 2/09 
z 29 grudnia 2009 r., zmienionej częściowo decyzją nr 01/10 z 27 stycznia 2010 r., 
w której nakazano właścicielowi budynku m.in., zabezpieczenie części III klatki 
schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, poprzez uniedostępnienie 
dostępu mieszkańcom i osobom trzecim do III i IV piętra budynku. 

[dowód: akta kontroli str. 691-697, 1254] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił50, że w chwili doręczenia decyzji niektóre jej 
postanowienia były wykonywane przez zarządzającego, tj. wygradzanie strefy 
i opróżnianie lokali mieszkalnych znajdujących się w III klatce schodowej.                       

                                                      
50 Pismo z dnia 8 października 2012 r. 
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Z uwagi na ciężar gatunkowy sprawy i jej powagę przedstawiciele PINB w dniach 
27-29 grudnia 2009r. przebywali w rejonie przedmiotowego budynku i monitorowali 
stan jego zabezpieczenia. Nie mniej protokół ze sprawdzenia wykonania z decyzji 
2/09 nie został sporządzony. 

[dowód: akta kontroli str. 1254] 

3.8. Bazy danych o liczbie obiektów 
budowlanych 

Jednym z głównych źródeł informacji Inspektoratu o obiektach budowlanych 
znajdujących się na terenie Miasta Radomia jest ewidencja rozpoczynanych                                              
i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.  

[dowód: akta kontroli str. 452-453, 1198-1199] 

W ramach realizacji wytycznych Wojewódzkiego Inspektora z dnia 23 czerwca             
2009 r.51, w PINB założono wykaz obiektów budowlanych (tzw. 
wielkopowierzchniowych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
budowlane (budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz inne 
obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2), które powinny podlegać 
okresowym kontrolom wykonywanym dwa razy w roku (do 31 maja oraz 
do 30 listopada). W wykazie tym, zgodnie z ww. pismem Wojewódzkiego 
Inspektora, powinny być odnotowywane daty przeprowadzenia przedmiotowych 
kontroli na podstawie otrzymanych informacji od osób je przeprowadzonych zgodnie 
z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. W wykazie przedłożonym w trakcie 
kontroli (bez daty) wymienionych zostało 214 tego rodzaju obiektów. 

[dowód: akta kontroli str. 452-453, 707-710] 

W okresie objętym kontrolą Powiatowy Inspektor dwukrotnie (w 2009 r. i 2010 r.) 
przekazał Wojewódzkiemu Inspektorowi dane o ilości wielkopowierzchniowych 
obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia oraz o ilości 
kontroli okresowych.  

[dowód: akta kontroli str. 306, 364, 369, 409]  

W oparciu o posiadane informacje Powiatowy Inspektor sporządzał dla Głównego 
Urzędu Statystycznego: miesięczne meldunki o budownictwie mieszkaniowym               
(B-06), kwartalne sprawozdania o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach 
w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania (B-07); roczne 
sprawozdania o budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach 
letnich oddanych do użytkowania (B-08). Do  Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego przekazywano natomiast półroczne sprawozdania: o obiektach 
budowlanych przekazanych do użytkowania (GUNB-1) oraz o nakazach rozbiórki 
obiektów budowlanych (GUNB-2).  

[dowód: akta kontroli str. 716-729, 1198-1199]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.52, że Inspektorat nie posiada informacji o liczbie 
wszystkich obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Miasta Radomia, 
natomiast utworzył bazy danych dotyczące stacji gazowych LPG, mostów 
i wiaduktów, placów zabaw, budynków socjalnych i hoteli robotniczych, obiektów 
o podwyższonym stopniu ryzyka, stadionów sportowych, domów dla bezdomnych. 
Wyjaśnił ponadto, że pracownicy PINB mają dostęp do planów zagospodarowania 
przestrzennego znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 

                                                     [dowód: akta kontroli str. 1155] 

                                                      
51 Pismo WIK.ET.7151-315/07. 
52 Pismo z dnia 17 sierpnia 2012 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Inspektorat nie prowadził ewidencji zawiadomień o okresowych kontrolach 
obiektów wielkopowierzchniowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy 
Prawo budowlane (przy wykorzystaniu wzoru tego rodzaju ewidencji przekazanej 
do stosowania przez Wojewódzkiego Inspektora przy ww. piśmie z 23 czerwca 
2009 r.), co stanowi naruszenie art. 84 ust. 2 pkt 4 tej ustawy. Dysponował jedynie 
wykazem tego rodzaju obiektów, Wpływające do PINB zawiadomienia 
o przedmiotowych kontrolach przechowywane były w segregatorach.  

[dowód: akta kontroli str. 453, 480-485, 707-710] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił m.in.53, że podjęto próby tworzenia ewidencji, ale braki  
kadrowe, duża ilość spraw wpływających do Inspektoratu oraz ilość kontroli 
zlecanych przez organy nadrzędne nie pozwalają na kontynuowanie tej czynności.  

[dowód: akta kontroli str. 480-491, 1187]   

2. Inspektorat nie sprawdzał (w oparciu o analizę otrzymywanych zawiadomień) 
wywiązywania się właścicieli (zarządców) obiektów wielkopowierzchniowych oraz 
osób przeprowadzających kontrole okresowe z obowiązku wynikającego z art. 62 
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. W wyniku kontroli zawiadomień o ww. 
kontrolach za 2011 r. dotyczących 5 losowo wybranych obiektów 
wielkopowierzchniowych stwierdzono, że dla ww. obiektów do PINB wpłynęło w tym 
okresie tylko 1 zawiadomienie o dokonaniu kontroli okresowej. 

[dowód: akta kontroli str. 480-482, 491]  

Powiatowy Inspektor wyjaśnił54, że przyczyną powyższego stanu są braki kadrowe, 
brak stosownego oprogramowania i środków finansowych na jego zakup i szkoleń 
pracowników w tym zakresie, duża ilość kontroli zlecanych przez jednostki 
nadrzędne, a także duża ilość spraw przypadających na 1-go inspektora. 

 [dowód: akta kontroli str. 1227] 

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 767 postępowań zakończonych 
wydaniem decyzji administracyjnych. W 628 przypadkach (tj. 81,9%) rozpatrywanie 
tych spraw przez PINB trwało nie dłużej niż 2 miesiące, w tym w 530 przypadkach 
(69,1%) nie dłużej niż 1 miesiąc, tj. mieściło się w terminach określonych w art. 
35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego55 
(dalej kpa).  

 [dowód: akta kontroli str. 742-743] 

W wyniku kontroli dokumentacji 30 wydanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
stwierdzono, że w 25 przypadkach decyzje te wydane zostały w ciągu 1 miesiąca 
od daty wpływu wniosku, 4 decyzje w terminie od 1 do 2 miesięcy, a 1 decyzja 
po upływie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

                                                      
53 Pismo z dnia 20 września 2012 r. 
54 Pismo z dnia 4 października 2012 r. 
55 Dz. U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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 [dowód: akta kontroli str. 590-605] 

W kontrolowanym okresie do Inspektoratu wpłynęło ogółem 129 odwołań od decyzji 
wydanych przez Powiatowego Inspektora. W toku postępowania odwoławczego 
w 43 przypadkach (tj. 33%) powyższe odwołania zostały uznane za zasadne. 
W okresie tym do Inspektoratu wpłynęły ogółem 79 zażalenia na postanowienia 
wydane przez Powiatowego Inspektora. W 20 przypadkach (tj. 25%) powyższe 
zażalenia zostały uznane za zasadne.  
We wszystkich przypadkach, zgodnie z art. 133 kpa, odwołania i zażalenia zostały 
przekazane do rozpatrzenia przez Wojewódzkiego Inspektora w terminie do 7 dni 
od daty ich wpływu do PINB 

[dowód: akta kontroli 742-745] 

Spośród 446 skarg, które wpłynęły w badanym okresie do Inspektoratu, 
251 (tj. 56%) zostało załatwionych w ciągu 1 miesiąca, tj. w terminie określonym 
w art. 237 § 1 kpa.  

[dowód: akta kontroli str. 740-741] 

Nadzór nad postępowaniami skargowymi prowadzonymi w Inspektoracie 
powierzony został (w karcie stanowiska pracy) Zastępcy Powiatowego Inspektora. 

[dowód: akta kontroli str. 71-75] 

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

1. W badanym okresie, Inspektorat, ewidencjonował wpływające bądź składane 
pisma o charakterze skargowym w sześciu różnych rejestrach, które nie zawierały 
pełnych danych o przebiegu i terminie załatwiania poszczególnych skarg 
(np. brakowało informacji o dacie wysłania korespondencji, nazwy adresata 
i informacji o treści wysłanej korespondencji). Ponadto część pozycji była 
wykreślona bez adnotacji o przyczynach i dacie wykreślenia.  

[dowód: akta kontroli str. 1025-1096, 1214-1216, 1260-1261] 

W ocenie NIK, sposób prowadzenia rejestrów nie spełniał wymogów określonych 
w art. 254 kpa, w zakresie sprawowania należytej kontroli przebiegu i terminów 
załatwiania przez Inspektorat poszczególnych skarg i wniosków.  

Powiatowy Inspektor wyjaśniał m.in.56, że prowadzący rejestry zajmuje się również 
obsługą kancelaryjną, archiwum, przyjmowaniem poczty, telefonów, dokumentów 
do odbioru budynków, prowadzeniem ewidencji rozpoczynanych budów itd. Brak 
jest możliwości zatrudnienia dodatkowej osoby z powodu braku środków 
finansowych. Wykreślone pozycje związane są z mylnym rozpoznaniem sprawy 
we wstępnej fazie rozpoznania. 

[dowód: akta kontroli str. 1215-1216] 

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

[dowód: akta kontroli str. 1025-1096, 1215-1216,1260-1261] 

 

                                                      
56 Pismo z dnia 4 października 2012 r. 
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4.2. Rozbiórki obiektów budowlanych 

Powiatowy Inspektor wydał w badanym okresie 69 decyzji nakazujących dokonanie 
rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części. Decyzje takie wydawane były 
zarówno na podstawie przepisów art. 48-51 ustawy Prawo budowlane 
(61 przypadków), dotyczących postępowania m.in. w przypadku stwierdzenia 
wybudowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, jak i na podstawie przepisów art. 67 tej ustawy (8 przypadków), 
dotyczących postępowania w przypadku stwierdzenia m.in., że nieużytkowany lub 
niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub 
wykończenia. 

     [dowód: akta kontroli str. 1097]  

W 12 przypadkach57 Powiatowy Inspektor ustalił postanowieniami, zgodnie 
z przepisami art. 49 ust. 2 ustawy Prawu budowlane, opłaty legalizacyjne na łączną 
kwotę 1.177,5 tys. zł. W 6 przypadkach (na łączną kwotę 240 tys. zł) opłaty zostały 
zapłacone. W 2 przypadkach kary zostały umorzone decyzjami Wojewody 
Mazowieckiego (ze względu na złą sytuację materialną zobowiązanego), 1 opłata 
została decyzją Wojewody Mazowieckiego rozłożona na raty, w 2 przypadkach 
sprawy są rozpatrywane przez sąd. W 1 przypadku opłata została wymierzona 
w dniu 27 czerwca 2012 r. i do końca I półrocza 2012 r. nie została uregulowana. 

[dowód: akta kontroli str. 1097-1099, 1263] 

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

4.3. Nielegalne użytkowanie obiektów 
budowlanych 

Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia (przez 
Powiatowego Inspektora58), przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub 
jego części z naruszeniem art. 54 i 55 tej ustawy, Powiatowy Inspektor zobowiązany 
był do wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. 

W okresie objętym kontrolą w 1 przypadku (na podstawie postanowienia z dnia 
16 sierpnia 2010 r.) Powiatowy Inspektor wymierzył tego rodzaju karę na kwotę 
75 tys. zł. Przedmiotowa kara została wymierzona za przystąpienie do użytkowania 
pomieszczeń restauracji w budynku usługowym z naruszeniem przepisów art. 55 
ustawy Prawo budowlane. W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 9 lipca 
2010 r. ustalono m.in., że w części sali restauracyjnej odbywało się przyjęcie. 
Aktualnie sprawa jest rozpatrywana przez sąd.  Wysokość kary Powiatowy Inspektor 
naliczył zgodnie z art. 57 ust. 7  i art. 59f ustawy Prawo budowlane.  

[dowód: akta kontroli str. 1100-1102] 

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

4.4. Kontrola wewnętrzna 

Zgodnie z § 4 ust. 2 lit. d regulaminu PINB, Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór 
nad m.in. kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.  

[dowód: akta kontroli str. 7-13] 

W ramach realizacji zadań określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, Powiatowy Inspektor w dniu 29 grudnia 2011 r. 

                                                      
57 Bez uwzględnienia 4 postanowień uchylonych przez Wojewódzkiego Inspektora. 
58 Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 

Opis stanu  
faktycznego 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Opis stanu  
faktycznego 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Opis stanu  
faktycznego 



 

23 

wydał Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie systemu kontroli zarządczej w 
Inspektoracie, którym m.in. wprowadzono obowiązek zarządzania ryzykiem poprzez 
dokonywanie przez pracowników, nie rzadziej niż raz w roku, udokumentowanej 
identyfikacji ryzyka. 

[dowód: akta kontroli str. 1104-1107] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił59, że ze względu na specyfikę funkcjonowania 
Inspektoratu, identyfikacja i analiza rynku zostanie przeprowadzona do dnia 
31 października 2012 r. 

 [dowód: akta kontroli str. 1170]  

Poprzednio w Inspektoracie nie wprowadzono uregulowań określających zasady 
funkcjonowania kontroli wewnętrznej lub zarządczej, a także nie przeprowadzano w 
sposób udokumentowany tego rodzaju kontroli i analiz prawidłowości realizacji 
zadań w celu usprawnienia działalności. Nie sporządzano planów kontroli 
wewnętrznej. 

[dowód: akta kontroli str. 1264]  

Powiatowy Inspektor wyjaśniał m.in.60, że Inspektorat jest niewielką jednostką, 
a kontrola wewnętrzna, w tym: merytoryczna, formalno-rachunkowa, wstępna 
i celowa sprawowana jest na bieżąco poprzez składanie podpisu na dokumentach. 
Procedury kontroli funkcjonalnej uregulowane były w instrukcjach obiektu i kontroli 
dokumentów. Wprowadzenie uregulowań dotyczących kontroli zarządczej dopiero 
w grudniu 2011 r. wynikało z braku wytycznych odnośnie zawartości takiego 
dokumentu oraz wyjaśnień dotyczących zarządzania ryzykiem. Ustawa nie 
precyzuje, w jakim terminie dokument, o którym mowa wyżej powinien sporządzić 
kierownik jednostki. W Inspektoracie nie był prowadzony audyt wewnętrzny, gdyż 
środki finansowe Inspektoratu nie pozwalają na zlecenie specjalistycznej firmie 
dokonania audytu. Natomiast ocena prawidłowości realizacji zadań odbywa się 
na bieżąco w zależności od potrzeb. 

[dowód: akta kontroli str. 1158, 1170, 1195]  

W badanym okresie WINB przeprowadził w Inspektoracie jedną kontrolę 
problemową (w listopadzie 2010 r.), której celem było zbadanie podejmowanych 
przez PINB czynności (w odniesieniu do wytypowanych inwestycji) w okresie 
od wpływu do organu kopii pozwoleń na budowę do dnia wydania pozwoleń 
na użytkowanie, bądź do dnia upływu terminu do zgłoszenia sprzeciwów w drodze 
decyzji administracyjnych. Zalecenia pokontrolne skierowane do Powiatowego 
Inspektora zamieszczone w protokole kontroli dotyczyły: 

 wypełniania dyspozycji wynikającej z art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane polegającej na kontroli działań organu administracji architektoniczno 
– budowlanej, po otrzymaniu kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz kopii zgłoszeń budów lub wykonywania robót budowlanych, 

 podejmowania, w przypadku braku dołączenia stosownych dokumentów 
do zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 
czynności kompetencyjnych wskazanych w przepisach ustawy Prawo 
budowlane, w tym nakładania mandatów na podstawie art. 93 pkt 4, 

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

[dowód: akta kontroli 1116-1127]  
 

                                                      
59 Pismo z dnia 5 września 2012 r. 
60 Pisma z 20 lipca oraz 5 i 27 września 2012 r. 



 

24 

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

1. Ustalono, że nie zostało przez Powiatowego Inspektora zrealizowane zalecenie, 
sformułowane po kontroli przeprowadzonej przez WINB w 2010 r., dotyczące 
kontrolowania działań organu administracji architektoniczno - budowlanej 
po otrzymaniu od ww. organu kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz kopii zgłoszeń budów lub wykonywania robót budowlanych. 

[dowód: akta kontroli str. 1172, 1183, 1265] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił61 m.in., że PINB nie dokonuje weryfikacji otrzymanych 
pozwoleń na budowę i zgłoszeń z uwagi na braki kadrowe. 

[dowód: akta kontroli str. 1172, 1183] 

W ocenie NIK brak opracowanych zasad kontroli wewnętrznej i wprowadzenie przez 
Powiatowego Inspektora zasad sprawowania kontroli zarządczej dopiero pod koniec 
2011 r. mogło być jedną z przyczyn występowania nieprawidłowości wskazanych 
w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym. 

Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że Inspektorat nie wykorzystuje przy realizacji 
zadań, w tym do sprawowania bieżącego nadzoru nad przebiegiem prowadzenia 
poszczególnych spraw, prowadzenia analiz, dostępnych narzędzi informatycznych 
(np. program Microsoft Office Excel).  

[dowód: akta kontroli str. 452-453, 1163-1164] 

Powiatowy Inspektor wyjaśnił62 m.in., że niewykorzystywanie wymienionego 
programu informatycznego wynika z braku znajomości programu przez inspektorów 
oraz faktu, że ponad połowa komputerów nie jest w ten program wyposażona. 

[dowód: akta kontroli str. 1203]   

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 Kontroli63, wnosi o: 

1. 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 budowlane, 

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

3. założenie ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa  
w art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oraz sprawdzanie wywiązywania 
się właścicieli (zarządców) obiektów budowlanych z obowiązku 
przeprowadzania tych kontroli, 

4. sprawdzanie wykonania przez właścicieli (lub zarządców) obiektów 
budowlanych wydanych nakazów dotyczących podjęcia określonych czynności, 

5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozpatrywania wniosków o wydanie 
pozwoleń na użytkowanie w sposób umożliwiający ustalenie, które dokumenty 

                                                      
61 Pisma z 14 i 19 września 2012 r. 
62 Pismo z dnia 3 października 2012 r. 
63 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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zostały przez inwestora złożone, oraz które z nich, po ich sprawdzeniu, zostały 
mu zwrócone, 

6. terminowe przeprowadzanie kontroli obowiązkowych, 
7. rejestrowanie wszystkich pism o charakterze skargowym lub wnioskowym 

na zasadach określonych w art. 254 kpa, 
8. opracowanie systemu rejestracji prowadzonych postępowań umożliwiającego 

sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem załatwienia poszczególnych 
spraw, 

9. realizację wszystkich zaleceń sformułowanych po kontroli przeprowadzonej 
w 2010 r. przez WINB,  

10. 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 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 7 listopada 2012 r.  

  

  
Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Warszawie 

 Wicedyrektor 
Andrzej Panasiuk 
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