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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/12/07 Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego 

Jednostka 
przeprowadzają

ca kontrolę  

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura we Wrocławiu 

 

Kontroler 1. Krzysztof Całka, doradca ekonomiczny  

         upoważnienie do kontroli: nr 83101 z dnia 26 lipca 2012 r., nr 83132 z dnia 12 
października 2012 r. 

dowód: akta kontroli str.1-2, 213-214 – upoważnienia do kontroli 

 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu,  
ul. J.E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław (Inspektorat lub winb). 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Barbara Skultecka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
(DWINB lub Dyrektor Inspektoratu) 

dowód: akta kontroli str. 3 – zestawienie osób kierujących Inspektoratem 

 

  

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości1 działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w zakresie realizacji zadań związanych z nadzorem 
budowlanym w okresie 2009-2012 I półrocze. 

 
W uzasadnieniu oceny ogólnej Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na prawidłowe 
wywiązywanie się DWINB z zadań nałożonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), zwanej dalej „Prawem 
budowlanym", w zakresie: [1] organizacji Inspektoratu [2] rzetelnego przeprowadzania 
kontroli sprawdzających w następstwie wydanych decyzji administracyjnych 
i  postanowień, [3] terminowego przeprowadzania kontroli obowiązkowych i wydawania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych, [4] rzetelnego 
przeprowadzania postępowań w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej, [5] 
terminowego załatwiania skarg i prowadzonych postępowań administracyjnych, [6] 
pełnej realizacji kontroli planowych, [7] prawidłowej rejestracji wpływających skarg 
i właściwego ich rozpatrywania. Ujawnione w wyniku kontroli nieprawidłowości, polegały 
w głównej mierze na niezapewnieniu pełnej obsady etatowej pracowników 

                                                 
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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merytorycznych z przyczyn niezależnych od DWINB, utrudnionym dostępie do siedziby 
DWINB dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz brakiem ogólnodostępnej 
informacji o godzinach pracy Inspektoratu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
A. Przygotowanie organizacyjne i kadrowe inspektoratu 

1. Dostosowanie organizacyjne (strukturalne) wojewódzkiego inspektoratu 
nadzoru budowlanego do realizacji zadań 

 

1.1. Struktura organizacyjna. 

Regulamin Organizacyjny obowiązujący w Inspektoracie w kontrolowanym okresie, 
obejmował swoim zakresem wszystkie zadania przypisane DWINB na podstawie art. 83 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623 ze zm.). Nie osiągnięto wymaganego poziomu zatrudnienia, w szczególności 
w komórkach merytorycznych, zajmujących się m.in. kontrolą obiektów budowlanych 
i robót budowlanych, sprawami dotyczącymi kontroli wyrobów budowlanych, a także 
skargami i wnioskami kierowanymi do DWINB. Barbara Skultecka – DWINB, jako 
główną przyczynę tego stanu wskazała brak możliwości ustalenia poziomu 
wynagrodzenia proporcjonalnego do stawianych wymagań stanowiskowych 
i konkurencyjnego w stosunku do propozycji finansowych ościennych firm z branży 
budowlanej. Nabory ogłaszane przez DWINB w roku 2010 i 2011 nie doprowadziły do 
wyłonienia kandydata do pracy w Inspektoracie.  
 
W działalności DWINB w zakresie przygotowania organizacyjnego i kadrowego do 
realizacji zadań nie stwierdzono nieprawidłowości, z wyjątkiem niezapewnienia pełnej 
wymaganej obsady etatowej pracowników merytorycznych z przyczyn niezależnych od 
DWINB. 
 
dowody: akta kontroli str. 4-19 – pisma kontrolera w sprawie przedłożenia dokumentacji do kontroli, akta 
kontroli str. 20-21 – pismo DWINB we Wrocławiu, akta kontroli str. 22 –37 - dokumentacja organizacyjna 
Inspektoratu, akta kontroli str. 38-45 – wyjaśnienia Dyrektora Inspektoratu, 

 

 

1.2. Zatrudnienie w Inspektoracie 

Liczba pracowników zatrudnionych w Inspektoracie w kontrolowanym okresie 
utrzymywała się na podobnym poziomie, średnio 32 pracowników.  
Bezpośrednio zadania określone w art. 83 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane 
realizowało średnio 20 osób. Pracownicy posiadali odpowiednie przygotowanie 
zawodowe oraz wymagane kwalifikacje. Nie osiągnięto planowanych wskaźników 
zatrudnienia w tej grupie pracowników - od 2009 r. do dnia zakończenia kontroli 
w październiku 2012 r. nieobsadzonych pozostawało średnio 6 etatów.          
W I półroczu 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 
1 pełnozatrudnionego pracownika wykonującego czynności kontrolne wynosiło 4.806 zł 
i było wyższe o 71 zł w porównaniu do 2009 r. (4.735 zł). Średnie wynagrodzenie 
w Inspektoracie było wyższe o 1.181 zł w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia 
brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim za 2012 r. 
(odpowiednio 4.806 zł i 3.625 zł). 
Opisy stanowisk pracy określały główne zadania realizowane na danym stanowisku, 
wymagane kompetencje, kwalifikacje i zakres odpowiedzialności, a także funkcję 
stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej Inspektoratu.  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 

faktycznego 
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Analiza dokumentacji akt osobowych wykazała, że wszyscy pracownicy Inspektoratu 
posiadali aktualne zakresy czynności, zróżnicowane w zależności od zajmowanego 
stanowiska pracy.  
 
W kontrolowanym okresie DWINB we Wrocławiu wyrażał zgodę dla pracowników 
Inspektoratu na podjęcie dodatkowej pracy wymaganej wobec pracowników służby 
cywilnej na podstawie art. 80 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 
(Dz.U. nr 227, poz.1505 ze zm.). DWINB w pismach wyrażających zgodę na dodatkowe 
zatrudnienie dla 8 osób zastrzegł, że wykonywana praca nie może pozostawać w kolizji 
z czynnościami wykonywanymi w ramach zatrudnienia w Inspektoracie i musi być 
wykonywana poza godzinami pracy Inspektoratu. Analiza dokumentacji udzielonych 
zgód na podjęcie dodatkowego zatrudnienie, nie ujawniła przypadków podejmowania 
zajęć mogących powodować brak rzetelności bądź bezstronności pracowników 
w wykonywaniu obowiązków służbowych w Inspektoracie. W wyniku 
przeprowadzonego przez kierownictwo Inspektoratu postępowania sprawdzającego 
w zakresie wykonywania dodatkowych prac, ujawniono 1 przypadek dodatkowego 
zatrudnienia pracownika bez uzyskania zgody (pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego). Pracownikowi wymierzono karę upomnienia za naruszenie art. 80 ust. 
1 ustawy o służbie cywilnej. 

 

W działalności DWINB w zakresie zatrudnienia pracowników nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 
dowody: akta kontroli str. 46 – zestawienie liczby osób zatrudnionych w Inspektoracie, akta kontroli str. 
47 – zestawienie średniego wynagrodzenia pracowników merytorycznych, akta kontroli str. 64-65 – 
zestawienie zmian kadrowych w winb, akta kontroli str. 522-564 notatka służbowa kontrolera, akta 
kontroli str. 48-63 – przykładowe zakresy czynności pracowników, akta kontroli str. 66-81 – zestawienie 
osób, które uzyskały zgodę na dodatkowe zatrudnienie, akta kontroli str. 215-216 – kara upomnienia za 
wykonywanie dodatkowej pracy bez zgody, 

 

 

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

 
Pierwotny plan finansowy Inspektoratu na 2009 r. ustalony na kwotę 2.891 tys. zł, po 
zmianach dokonanych w ciągu roku wyniósł ostatecznie 2.649 tys. zł (zmniejszenie 
o 242 tys. zł) 
Plan finansowy na 2010 r. ustalony na kwotę 3.010 tys. zł, po zmianach dokonanych 
w ciągu roku został zmniejszony do 2.730 tys. zł (o 280 tys. zł). Wydatki zrealizowane 
w 2010 r. były wyższe o 81 tyś. zł (o 3%) w porównaniu do 2009 r.  
Plan finansowy na 2011 r. ustalony w kwocie 3.109 tys. zł po zmianach uległ 
zmniejszeniu do 2.827 tys. zł (o 282 tys. zł). Wykonanie wydatków w 2010 r. było 
wyższe o 97 tyś. zł, (o 3,5%) w porównaniu do 2010 r.  
Plan finansowy na 2012 r. ustalony na kwotę 3.190 tys. zł po zmianach uległ 
zmniejszeniu do 3.130 tys. zł (o 60 tys. zł) w czasie kontroli NIK w październiku 2012r. 
Środki finansowe przeznaczane na realizację zadań przez Inspektorat w okresie 
kontrolowanym w całości pochodziły z budżetu państwa. 

Barbara Skultecka - DWINB wskazała, cyt. „Plan działania winb dostosowywany był do 
potrzeb przy uwzględnieniu posiadanych środków budżetowych, zatem trudno 
powiedzieć, czy wysokość środków była wystarczająca, gdyż przy większej ilości 
środków budżetowych można byłoby zatrudnić większą kadrę inspekcyjną – kontrolną 
i wykonać większą ilość kontroli. Rokrocznie DWINB występował o zwiększenie 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego  
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środków, które umożliwiłyby pozyskanie nowych pracowników a co za tym idzie, 
wykonanie zwiększonej ilości kontroli.” 

Pracownicy Inspektoratu posiadali niezbędne wyposażenie zapewniające właściwą 
realizację zadań i obowiązków (kaski, odzież ochronna, metrówki, dalmierze, przymiar 
do niwelacji, poziomica cyfrowa, aparaty fotograficzne, urządzenia nawigacyjne). 
Inspektorat wyposażony był m.in. w zestawy komputerowe, notebooki, kserokopiarki, 
Do realizacji zadań wykorzystywano 4 samochody służbowe. 

W strukturze wydatków, corocznie zwiększeniu ulegała kwota na opłaty z tytułu 
wynajmu pomieszczeń na siedzibę Inspektoratu - z 210,3 tys. zł wydatkowanej na ten 
cel w 2009 r. (średniomiesięcznie: 17,5 tys. zl) do 228,6 tys. zł w 2011 r. 
(średniomiesięcznie: 19,1 tys. zł). Łącznie w latach 2009-2011 za wynajem 
pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Inspektoratu wydatkowano 660,2 tys. zł, co 
stanowiło 8% ogółu wydatków (8.206 tys. zł). Pomieszczenia przeznaczone na siedzibę 
Inspektoratu wynajmowane były od 30 kwietnia 2003 r. od [...]2 na podstawie umowy 
zawartej przez ówczesnego DWINB. Inspektorat wynajmował pomieszczenia na II 
piętrze budynku o łącznej powierzchni 403,5 m2 z czynszem ustalonym w wysokości 20 
zł za 1 m 2 (netto) - łącznie: 8.070 zł +VAT. Czynsz ulegał waloryzacji corocznie w 
pierwszym kwartale o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa 
GUS w Monitorze Polskim. Kolejnymi aneksami zmieniano postanowienia umowy w 
zakresie przedmiotu najmu i tak: 

- od 30 października 2006 r. DWINB udostępniono 2 miejsca parkingowe za 
odpłatnością 200 zł +VAT/miesiąc za jedno miejsce parkingowe, 

- od sierpnia 2008 r. DWINB zwiększył powierzchnię wynajmowaną 
o pomieszczenia na III piętrze (159 m2) – zwiększając powierzchnię wynajmowaną 
do 562,5 m2 i czynsz najmu do 11.250 zł+VAT, 

 - od 1 września 2009 r. DWINB udostępniono dalsze 4 miejsca parkingowe za 
odpłatnością 200 zł +VAT/miesiąc za jedno miejsce.  

Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny wykazały, że siedziba Inspektoratu 
zlokalizowana jest w 4 kondygnacyjnym budynku wpisanym do rejestru zabytków. 
Pomieszczenia Inspektoratu znajdowały się na II i III kondygnacji budynku. Budynek nie 
posiadał windy, co utrudniało dostęp do Inspektoratu osobom z niepełnosprawnością 
narządu ruchu. W dniu oględzin wszystkie pomieszczenia były wykorzystywane przez 
pracowników Inspektoratu. W pokojach stwierdzono duże ilości dokumentacji 
zgromadzonej na szafach i podłogach. Stan techniczny pomieszczeń był dobry.Przy 
wejściu głównym do budynku umieszczono tablicę WINB we Wrocławiu. Na zewnątrz 
jak i wewnątrz  budynku nie zamieszczono informacji o godzinach pracy Inspektoratu. 

Barbara Skultecka - DWINB wyjaśniła, iż dotychczas do Inspektoratu nie zgłosiła się 
żadna osoba z niepełnosprawnością ruchową, niemniej w celu zapobieżenia sytuacji 
braku dostępu dla tej grupy osób w dniu 24 września 2012 r. uzyskano zgodę zarządcy 
nieruchomości na nieodpłatne udostępnianie pomieszczenia biurowego na parterze 
budynku umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym. W trakcie kontroli NIK 
umieszczono na II i III piętrze urzędu informację o godzinach pracy Inspektoratu. 
Informacja zewnętrzna w tym zakresie zostanie umieszczona niezwłocznie po 
wykonaniu nowej tablicy Inspektoratu.  

 

                                                 
2 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze 
zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
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W działalności Inspektoratu w zakresie realizacji planu finansowego oraz zapewnienia 
właściwych warunków lokalowych stwierdzono nieprawidłowości związane 
z utrudnionym dostępem do pomieszczeń Inspektoratu dla osób 
z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz brakiem informacji o godzinach pracy 
Inspektoratu. 

 

dowody: akta kontroli str. 85 – zestawienie opłat czynszowych, akta kontroli str. 86 – 88 protokół 
oględzin, akta kontroli str. 89 – 101 umowa najmu, akta kontroli str. 38 - 45 – wyjaśnienia Dyrektora 
Inspektoratu dowody: akta kontroli str. 82 – wysokość wydatków na działalność dwinb, akta kontroli str. 
83-84 – zestawienie sprzętu technicznego dwinb, akta kontroli str. 38-45 – wyjaśnienia Dyrektora 
Inspektoratu, akta kontroli str. 105-107 – notatka służbowa kontrolera, 

 

3. Szkolenia pracowników 

W kontrolowanym okresie pracownicy Inspektoratu uczestniczyli w szkoleniach 
z zakresu znajomości przepisów m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów 
wykonawczych i orzecznictwa NSA w zakresie prawa budowlanego. Łącznie 
przeprowadzono 50 szkoleń wewnętrznych oraz 19 szkoleń zewnętrznych. DWINB 
cyklicznie organizował i przeprowadzał szkolenia dla powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego z województwa dolnośląskiego. Szkolenia prowadzono w oparciu 
o corocznie opracowywane plany szkoleń.  

W działalności Inspektoratu nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji 
i prowadzenia szkoleń dla pracowników i powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego  

dowody: akta kontroli str. 102 –. Zestawienie liczby szkoleń, (akta kontroli str. 522-564 – notatka 
służbowa kontrolera), 
 

  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność DWINB w zakresie 
przygotowania organizacyjnego i kadrowego Inspektoratu mimo 
nieprawidłowości w zakresie dostępu do siedziby Inspektoratu dla osób 
z niepełnosprawnością narządu ruchu i nieprawidłowego oznakowania 
siedziby urzędu. 
 

B. Opracowanie i realizacja rocznych planów pracy 

4. Przygotowanie planów pracy 

W kontrolowanym okresie dla poszczególnych Wydziałów Inspektoratu opracowywane 
były plany pracy zatwierdzane przez DWINB. Przy planowaniu, kierowano się 
następującymi kryteriami wyboru: zapobieganie zagrożeniu życia i zdrowia ludzi 
(priorytet), ochrona środowiska, rodzaj i wielkość obiektów budowlanych. Roczne plany 
kontroli uwzględniały potrzeby wynikające z dotychczas przeprowadzonych kontroli 
przestrzegania i stosowania prawa budowlanego.  

 

W działalności DWINB nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie opracowania 
rocznych planów pracy (kontroli). 

 

dowody: akta kontroli str. 103 –. 155 Plany pracy dwinb, akta kontroli str. 156 -212 – sprawozdania z 
działalności Inspektoratu, akta kontroli str. 522-564 – notatka służbowa kontrolera, 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego  
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5. Realizacja planów pracy 

Zarządzeniem Nr 15/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. DWINB powołał zespół do spraw 
kontroli zarządczej. Co kwartał dokonywana była ocena stanu realizacji planu oraz 
ocena ryzyka jego niewykonania. Ponadto Wydział Organizacyjno – Prawny 
przygotowywał informacje kwartalne dotyczące realizacji zadań z zakresu działalności 
statutowej WINB, w tym również wynikającej z planów pracy, przekazywane 
Wojewodzie Dolnośląskiemu, jako załącznik do sprawozdania finansowego. Za każdy 
rok Inspektorat sporządzał roczne sprawozdanie z działalności DWINB. Sprawozdanie 
zawierały dane dotyczące całego zakresu działalności merytorycznej DWINB, lecz nie 
odnosiły się odrębnie w sposób szczegółowy do działalności kontrolnej Inspektoratu. 
Sprawozdania nie zawierały efektywności wykorzystania czasu pracy pracowników 
wykonujących kontrolę, a także informacji o sposobie dalszego wykorzystania 
dotychczasowych wyników kontroli. 
Roczne plany pracy i kontroli uwzględniały potrzeby wynikające z dotychczas 
przeprowadzonych kontroli przestrzegania i stosowania prawa budowlanego. 
W rocznych planach określono cele i zadania do realizacji. Do roku 2011 wyniki kontroli 
sporządzano w formie opisowej oraz zaleceń dla kontrolowanego organu. W 2012 r. 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 
rządowej (Dz.U. z 2011 r., Nr 185) - wyniki kontroli sporządzane były w formie oceny 
ogólnej organu, oraz wyliczenia stopnia ich realizacji na podstawie przygotowanych 
mierników (budżet zadaniowy). 
Analiza przeprowadzona przez Inspektorat w zakresie wykorzystania czasu pracy 
pracowników merytorycznych poszczególnych Wydziałów w latach 2009 – 2012    
(I  półrocze) wykazała, że: [1] w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (realizującego 
zadania w zakresie załatwianie skarg, zażaleń, przeprowadzania kontroli powiatowych 
inspektoratów nadzoru budowlanego) - 20% czasu pracy przeznaczone było na 
prowadzenie czynności kontrolnych (2%-przygotowanie do kontroli, 5%- kontrola, 13%- 
analiza dokumentów, opracowanie wystąpienia pokontrolnego), [2] w Wydziale 
Inspekcji i Kontroli (realizującego zadania m.in. w zakresie kontroli prawidłowości 
przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w należytym 
stanie technicznym, prowadzenia kontroli działania administracji architektoniczno-
budowlanej) – 80% czasu pracy przeznaczone było na czynności kontrolne 
(przygotowanie kontroli 15%, kontrola – 40%, realizacja kontroli -25% czasu pracy), [3] 
w Wydziale Wyrobów Budowlanych (realizującego zadania w zakresie prowadzenia 
kontroli, prowadzenia postępowań administracyjnych I instancji, zlecania badań 
pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych) - wykonywanie zadań 
kontrolnych zajmowało 85% ogółu pracy (przygotowanie do kontroli 5%, kontrole 35%, 
analiza dokumentacji oraz przygotowanie decyzji i postanowień – 45% czasu pracy). 
Analiza stopnia realizacji rocznych planów pracy Inspektoratu wykazała, że plany te 
realizowane były w całości z wyjątkiem Wydziału Inspekcji i Kontroli, który w 2009 r. nie 
zrealizował 3 kontroli (5,8% - w stosunku do planu WIK), w 2010 r. - 2 kontroli (5,8% - 
w stosunku do planu WIK), w 2011 r. - 5 kontroli (7,8% w stosunku do planu WIK), a do 
czerwca 2012 r. - 6 zaplanowanych kontroli (20% w stosunku do planu WIK). Ewa 
Bocian - Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli, jako przyczynę nie zrealizowania 
kontroli wskazała wcześniejsze zakończenie inwestycji lub wyłączenie obiektów 
z terenów zamkniętych (właściwość miejscowa pinb). 
W działalności DWINB nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji planów 
kontroli. 
dowody: akta kontroli str. 217, akta kontroli str. 201 – notatka służbowa kontrolera, akta kontroli str. 221-
222 – zestawienie stopnia realizacji planów kontroli, akta kontroli str. 218-220 – analiza czasu pracy 
Wydziałów, 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność DWINB w zakresie 
opracowania i realizacji rocznych planów pracy. 

 

C. Działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w zakresie kontroli działalności terenowych organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 

 

6. Kontrole organów nadzoru budowlanego stopnia powiatowego 
i działalności terenowych organów architektoniczno- budowlanych  

DWINB we Wrocławiu sprawował nadzór nad działalnością 29 powiatowych 
inspektorów nadzoru budowlanego z terenu województwa dolnośląskiego.  
W 2009 r. Wydział Organizacyjno-Prawny przeprowadził 2 kontrole kompleksowe 
(w PINB w Złotoryi oraz w PINB w Miliczu), 4 kontrole problemowe (w PINB w Kłodzku, 
w PINB Legnicy – powiat grodzki, w PINB w Legnicy dla powiatu ziemskiego, w PINB 
we Wrocławiu powiat ziemski), oraz 1 kontrolę doraźną (w PINB w Miliczu). Kontrole te 
(7) objęły 24,1% nadzorowanych powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. 
W 2010 r. przeprowadzono 2 kontrole kompleksowe (w PINB w Lubaniu, w PINB 
w Strzelinie) oraz 4 kontrole problemowe (w PINB w Środzie Śląskiej, w PINB 
w Świdnicy, w PINB w Trzebnicy, w PINB w Oleśnicy). Łącznie kontrolą objęto 20,7% 
nadzorowanych powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. 
W 2011r. przeprowadzono 1 kontrolę kompleksową (w PINB w Zgorzelcu), 5 kontroli 
problemowych (w PINB w Górze, w PINB w Polkowicach, w PINB w Wołowie, w PINB 
w Bolesławcu, w PINB w Jaworze) oraz 1 kontrolę doraźną (w Ząbkowicach Śląskich). 
Przeprowadzone w 2011 r. kontrole (7) objęły 24,1% nadzorowanych przez DWINB 
jednostek. 
Do 30 czerwca 2012r. przeprowadzono 2 kontrole problemowe (PINB w Jeleniej Górze 
dla powiatu ziemskiego, PINB w Jeleniej Górze dla powiatu grodzkiego) spośród 4 
planowanych na ten rok. Planowane na 2012 r. kontrole dotyczyły 13,7% ogółu 
jednostek. 
Podczas przeprowadzania kontroli kompleksowych powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego, DWINB ustalał m.in. czy w organach tych liczba pracowników 
posiadających upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego jest 
wystarczająca. W wyniku kontroli PINB w Miliczu oceniono, iż posiadanie upoważnienia 
do nakładania grzywien przez 1 pracownika jest niewystarczające i polecono 
zwiększenie liczby pracowników z takim uprawnieniem. 
Podczas kontroli kompleksowych przeprowadzanych w organach nadzoru 
budowlanego stopnia powiatowego dokonywano także oceny prowadzonych kontroli 
planowych, głównie dotyczących użytkowania obiektów budowlanych. Nie dokonywano 
natomiast ustaleń w zakresie kontroli planowych przeprowadzanych podczas realizacji 
inwestycji.  
DWINB określił szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli organów nadzoru 
budowlanego szczebla powiatowego w Ramowym programie kontroli Powiatowych 
Inspektorów Nadzoru Budowlanego – Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 2 marca 2009 r. 
w sprawie zasad i organizacji przeprowadzania kontroli w organach administracji 
architektoniczno budowlanej i nadzoru budowlanego oraz współdziałania wydziałów 
przy wykonywaniu zadań kontrolnych. Od stycznia 2012r. kontrole te przeprowadzane 
były w oparciu o uregulowania zawarte w ustawie z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).  
Główne ustalenia kontroli powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dotyczyły 
naruszenia przez kontrolowane organy uregulowań zawartych w ustawie Prawo 
budowlane (art. 59 c – obowiązkowa kontrola, art. 62 ust. 3 – nakaz przeprowadzenia 
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kontroli w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu 
budowlanego, 84a ust. 2 pkt 2 – prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień 
i zgłoszeń) oraz przepisów zawartych w ustawie Kodeks postępowania 
administracyjnego (art. 10, art. 61 § 1). 
Kontrole jednostkowe (kontrole kompleksowe) w odniesieniu do poszczególnych 
administracji architektoniczno – budowlanej, planowano i realizowano w okresie trzech 
miesięcy (wyjątek stanowiła kontrola Starostwa Powiatowego w Świdnicy, gdzie 
czynności kontrolne z powodu złożonych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych zostały 
wydłużone o 1 miesiąc). W trakcie kontroli kompleksowych powiatowych inspektoratów 
nadzoru budowlanego sprawdzano także czy pracownicy kontrolowanej jednostki 
posiadają upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 
Główne nieprawidłowości ujawnione w wyniku kontroli administracji architektoniczno-
budowlanej dotyczyły m.in.: [1] niepowiadamiania stron o wszczęciu postępowania 
administracyjnego, [2] zatwierdzania projektów budowlanych niezgodnych 
z obowiązującymi przepisami, [3] przyjmowania zgłoszeń rozpoczęcia budowy lub 
wykonania robót budowlanych, do których nie były załączone wymagane informacje lub 
rysunki, [4] nie sprawdzenia aktualności uprawnień osób składających oświadczenia, [5] 
przyjmowania zgłoszeń wykonania robót budowlanych bez oświadczenia o prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
Po zakończonej kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej, kopie 
protokołów kontroli przekazywane były do Wojewody Dolnośląskiego. 
Analiza dokumentacji wybranych 21 postępowań kontrolnych przeprowadzonych 
w badanym okresie przez Inspektorat wykazała, iż każdorazowo po zakończeniu 
kontroli do administracji architektoniczno-budowlanej i organu nadzoru budowlanego 
przekazywano zalecenia pokontrolne z określonym terminem wykonania zaleceń przez 
kontrolowanego. We wszystkich przypadkach kontrolowane organy w wyznaczonych 
terminach przekazywały informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.  
 
W działalności DWINB w zakresie przeprowadzonych kontroli powiatowych 
inspektoratów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

  

dowody: (akta kontroli str. 522-564 – notatka służbowa kontrolera), akta kontroli str. 223-224 – realizacja 
kontroli pinb, akta kontroli str. 225 – wyjaśnienia Naczelnika WIK, 

 

7. Opracowywanie analiz dotyczących prawidłowości działania organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stopnia 
powiatowego.  

W kontrolowanym okresie DWINB oceniając prawidłowość działania organów 
administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego stopnia 
podstawowego nie opracowywał zbiorczych analiz w tym zakresie. Ocena ta 
dokonywana była w formie opisowej w protokołach kontroli. Przy każdej 
nieprawidłowości wykazanej w I części protokołu, w II części protokołu DWINB 
wskazywał naruszoną normę prawną oraz określał, w jaki sposób należało 
w konkretnym przypadku postąpić dla zapewnienia legalności postępowania 
administracyjnego. Od stycznia 2012 r. ocena kontrolowanego organu zawierana jest 
w wystąpieniu pokontrolnym. 
W przypadku kontroli powiatowych organów nadzoru budowlanego prowadzonych 
w latach 2009 – 2011 ocena zawarta była w protokole kontroli w formie opisowej (np. 
pozytywnie, negatywnie). Od 2012 r. zgodnie z wymogami ustawy o kontroli 
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w administracji rządowej ocena kontrolowanego organu zawarta była w formie opisowej 
w wystąpieniu pokontrolnym. 
Na podstawie analizy dokumentacji pokontrolnej sporządzonej przez DWINB ustalono, 
że kontrolą obejmowano m.in. terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz pozwoleń na użytkowanie nie stwierdzając nieprawidłowości w tym 
zakresie. W związku z tym nie zachodziły przesłanki do wymierzenia kar za zwłokę 
w wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35 ust. 6 prawa budowlanego). 
 

W działalności DWINB w zakresie dokonywania kontroli i ocen działalności 
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz terenowych organów 
administracji architektoniczno-budowlanej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

dowody: (akta kontroli str. 522-564 – notatka służbowa kontrolera), akta kontroli str. 226-228 – analiza 
materiałów pokontrolnych DWINB, 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność DWINB w zakresie 
prawidłowości i skuteczności przeprowadzonych kontroli działalności 
terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego. 

 

 

 C. Prawidłowość i skuteczność działania DWINB w zakresie kontroli obiektów 
i robót budowlanych oraz wyrobów budowlanych 

 

8. Kontrole obiektów budowlanych, robót budowlanych oraz stosowania 
wyrobów budowlanych  

W okresie 2009–2012 r. (I półrocze) DWINB przeprowadził ogółem 1.897 kontrole, 
w tym 431 (22,7%) w związku ze skargami, zgłoszeniami urzędów i innych organów. 
W łącznej liczbie 1.897 przeprowadzonych kontroli, 85 (4,5%) dotyczyło kontroli budów, 
co stanowiło 3,5% w stosunku do wszystkich rozpoczętych i oddawanych do użytku 
obiektów w kontrolowanym okresie, 858 (45,2%) wyrobów budowlanych, 654 (34,5%) 
utrzymania obiektów budowlanych oraz 300 (15,8%) kontroli obiektów po powodzi 
w 2010 r.  
Kontrole nie ujawniły przypadków powstania uzasadnionych wątpliwości, co do jakości 
wyrobów budowlanych lub robót budowlanych w zakresie powodującym konieczność 
nałożenia w drodze postanowienia obowiązku dostarczenia w określonym terminie 
odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz (art. 81c ust.2 ustawy Prawa 
budowlane). 

W badanym okresie pracownicy Wydziału Inspekcji i Kontroli oraz Wydziału Obronności 
i Bezpieczeństwa uczestniczyli w kontrolach przeprowadzanych przez Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego na terenie województwa dolnośląskiego. W Inspektoracie nie 
gromadzono informacji, czy były to kompleksowe kontrole ogólnopolskie pod względem 
liczby badanych obiektów budowlanych i zakresu przedmiotowego kontroli. W ramach 
tych kontroli w sierpniu 2010 r. dokonano (przy udziale powiatowych inspektorów 
nadzoru budowlanego) przeglądów obiektów budowlanych w związku z powodzią, która 
dotknęła powiat zgorzelecki. Ponadto w 2010 r. przeprowadzono 5 kontroli w zakresie 
użytkowania obiektów hydrotechnicznych (wał p/powodziowy Odry Prawy w m. Jelcz-
Laskowice, wał rzeki Baryczy lewy w powiecie góreckim, wał p/powodziowy Dąbrowa w 
Bolesławcu, śluza pociągowa Oława, wał p/powodziowy rzeki Odry w Brzegu Dolnym). 
W 2011 r. przeprowadzono kontrolę budowy Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, a w I 
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półroczu 2012r. kontrolę użytkowania Portu Lotniczego we Wrocławiu. Dokumentacja 
z tych kontroli była sporządzana przez GUNB. 

 
Analiza protokołów z obowiązkowych kontroli sprawdzających przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wykazała, że w pkt 8.3 tych protokołów 
ujmującym „Wyroby budowlane wbudowane w zakończony obiekt budowlany, 
szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego 
posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo 
jednostkowego stosowania w budownictwie”) zawierano zapis tak bądź tak zgodnie 
z oświadczeniem kierownika budowy. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 59a ust. 
1 i 2 ustawy Prawo budowlane właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, 
obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie 
z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Kontrola obejmuje 
m.in. sprawdzenie wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa 
konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego.  

 
Zdaniem Barbary Skulteckiej - DWINB potwierdzeniem, że wyrób budowlany 
zastosowany przy wykonywaniu robót budowlanych został wprowadzony do obrotu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodny z art.10 prawa budowlanego jest 
jego oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zależnie od rodzaju wyrobów, 
oraz dołączenie do niego wymaganej informacji. Umieszczone na wyrobie budowlanym 
oznakowanie wraz z informacją są niedostępne w przypadku wbudowanego wyrobu 
budowlanego. Ponadto, do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor 
jest zobowiązany dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z przepisami, a zatem wybudowanego w sposób określony 
w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniając spełnienie wymagań 
podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego 
i przy zastosowaniu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie 
z przepisami.   

 
DWINB działając na obszarze województwa dolnośląskiego wystawił w kontrolowanym 
okresie ogółem 90 mandatów na łączną kwotę 13,8 tys. zł (średnio: jeden mandat: 153 
zł), z których do czasu zakończenia kontroli zostało zapłaconych 88 na kwotę 12,4 tys. 
zł (89,9% ogółu wystawionych).  
Analiza terminowości przekazywania przez Inspektorat mandatów karnych do 
Wojewody Dolnośląskiego nie wykazała opóźnień w ich przesyłaniu i rozliczaniu.  
W 2009 r. i w I półroczu 2012 r. 9 pracowników Inspektoratu posiadało upoważnienia do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Pracownicy ci posiadali wymagane 
upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego do nakładania grzywien, w których zawarte 
były dane określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 
października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego 
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 
1423).  
 

W działalności Inspektoratu w zakresie przeprowadzania kontroli obiektów 
budowlanych, robót budowlanych oraz stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych w zakresie określonym w art. 84a ust. 1 prawa budowlanego nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

dowody: (akta kontroli str.522-564 – notatka służbowa kontrolera), akta kontroli str. 229 – zestawienie 
kontroli przeprowadzonych przez DWINB w latach  2009 – 2012 I półrocze – tabela nr 2, akta kontroli str. 
230-233 – Tabela nr 3 skuteczność egzekucji kar wymierzonych za wykroczenia, akta kontroli str. 234-
239 – Informacja Wojewody Dolnośląskiego, akta kontroli str. 240 – 270 - protokoły kontroli 
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obowiązkowych, akta kontroli str. 271-292 – dokumentacja upoważnień do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego, akta kontroli str.  38-45 – wyjaśnienia DWINB  

 

 

9. Liczba realizowanych robót budowlanych 
 
DWINB posiadał informacje o ilości realizowanych robót budowlanych objętych 
decyzjami o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu w latach 2009-2012 (I półrocze) 
wymagane na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 3 Prawa budowlanego. Ewidencja 
zawierała dane o rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektach 
budowlanych (w 2009 r. – 649, w 2010 r. – 855, w 2011 r. – 935 oraz w I półroczu 2012 
r. – 1043) i prowadzona była z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 129, 
poz. 1130). Ewidencję prowadzono w formie papierowej (księgi) a od 2011 r. także 
w formie elektronicznej. W Inspektoracie prowadzono również ewidencję wydawanych 
decyzji i postanowień, w których wpisywano kolejne decyzje i postanowienia bez 
pozostawiania wolnych rubryk, w sposób uniemożliwiający swobodną wymianę stron 
lub zmianę zapisów. Ewidencja decyzji, postanowień i zgłoszeń (art. 84 ust.2 pkt 2 
prawa budowlanego) prowadzona była do 2010 r. w formie papierowej, a od 2011 r. 
w formie elektronicznej i edytowana była w formie wydruku. W Inspektoracie 
prowadzono również ewidencję zawiadomień o kontrolach budynków o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni 
dachu przekraczającej 1 000 m2 wymaganej art. 84 ust 2 pkt 4 prawa budowlanego. 

DWINB w latach 2009, 2010, 2011 i 2012 nie przeprowadzał kontroli budów 
rozpoczętych na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bez 
wypełnienia obowiązku w zakresie zawiadomienia o rozpoczęciu wymaganego 
przepisem art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego. 

W badanym okresie DWINB nie podejmował z własnej inicjatywy działań mających na 
celu wykrycie samowoli budowlanych (nie wykorzystywano również w tym celu 
informacji ze zdjęć lotniczych). W wyniku skierowanych do Inspektoratu skarg 
i zawiadomień ujawniono 10 obiektów budowlanych wzniesionych bez pozwolenia na 
budowę wymaganych przepisami art. 28 i 32 prawa budowlanego.  

W okresie kontrolowanym DWINB nie weryfikował prawidłowości każdej decyzji 
o pozwoleniu na budowę wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. Jak wyjaśniła 
DWINB, zapoznawano się z treścią takich decyzji na etapie wprowadzania ich do 
ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 Prawa 
budowlanego. Z treścią projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na 
budowę WINB zapoznawał się szczegółowo na etapie prowadzenia obowiązkowej 
kontroli obiektu budowlanego, o której mowa w art. 59a prawa budowlanego, bądź 
w czasie kontroli budowy w toku. 

 

W działalności DWINB w zakresie prowadzenia ewidencji rozpoczynanych 
i oddawanych do użytku obiektów budowlanych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
dowody: akta kontroli str. 522-564 – notatka służbowa kontrolera, akta kontroli str. 38-45 – wyjaśnienia 
DWINB, akta kontroli str.293- zestawienie wykrytych samowoli budowlanych, akta kontroli str. 294- 
zestawienie liczby realizowanych robót budowlanych, akta kontroli str. 295- 336 – wyciągi prowadzonych 
w DWINB ewidencji. 
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10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót 
  

Kontrola 30 postępowań administracyjnych oraz przeprowadzone oględziny 
5 lokalizacji, w których inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę wykazały, że: 
[1] we wszystkich przypadkach inwestorzy wywiązali się z obowiązku zawiadomienia 
organu nadzoru budowlanego o ich rozpoczęciu, wynikającego z przepisu art. 41 ust. 4 
Prawa budowlanego, [2] zgodnie z wymogiem art. 12 ust. 7 prawa budowlanego, osoby 
wymienione w zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
posiadały uprawnienia o odpowiedniej specjalności i były wpisane w drodze decyzji do 
centralnego rejestru oraz posiadały zaświadczenie wydane przez właściwą izbę 
samorządu zawodowego z ustalonym terminem ważności, [3] w każdym przypadku 
inwestor dokonał zawiadomienia DWINB o rozpoczęciu robót i o ich zakończeniu, [4] 
w 5 poddanych oględzinom lokalizacjach, nie stwierdzono przypadku rozpoczęcia robót 
budowlanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 

W działalności DWINB nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie egzekwowania 
obowiązku dokonywania przez inwestorów zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 
 
dowód: akta kontroli str. 337- notatka służbowa w sprawie zbadania 30 decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, akta kontroli str. 338-355 – protokół oględzin z dnia 21 września 2012 r. 
 

11. Kontrole sprawdzające 
 

DWINB w kontrolowanym okresie przeprowadził 1.401 kontroli planowych 
sprawdzających, co stanowiło 73,9% wszystkich kontroli (1.897). W strukturze 
zrealizowanych kontroli planowych największy udział stanowiły kontrole w zakresie 
wyrobów budowlanych (55,6%) i utrzymania obiektów (40,8%). W okresie objętym 
kontrolą NIK nie zrealizowano 16 zaplanowanych kontroli sprawdzających z powodu 
wcześniejszego zakończenia inwestycji tj. przed zaplanowanym terminem kontroli lub 
ze względu na wyłączenie z terenu zamkniętego.  

Przy sporządzaniu planów kontroli sprawdzających kierowano się następującymi 
kryteriami wyboru: [1] zapobieganie zagrożeniu życia i zdrowia ludzi (priorytet), 
[2] ochrona środowiska oraz rodzaj i wielkość obiektów budowlanych. W ocenie 
DWINB, ilość przeprowadzonych kontroli obiektów budowlanych, niezależnie od ich 
liczebności, nie jest wystarczająca dla zapewnienia przestrzegania i stosowania 
przepisów prawa budowlanego, ale jest dostosowana do możliwości finansowych 
i kadrowych Inspektoratu.  

 

W działalności DWINB w zakresie realizacji kontroli planowych i sprawdzających nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
dowody: akta kontroli str. 522-564 –notatka służbowa kontrolera, akta kontroli str. 229 – zestawienie 
liczby kontroli, akta kontroli str.38-45 – wyjaśnienia DWINB, akta kontroli str. 338-339 – zestawienie ilości 
nieprzeprowadzonych kontroli. 
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12. Kontrole doraźne organów niższego stopnia i kontrole budów. 
 

DWINB w kontrolowanym okresie w wyniku interwencji i zgłoszeń przeprowadził 343 
kontrole doraźne (w tym 300 – po powodzi w 2010 r.), które stanowiły 18,1% ogółu 
przeprowadzonych kontroli, w tym 88 kontroli (8%) w wyniku zgłoszeń urzędów i innych 
organów. Wśród tych kontroli, 34 (38,6%) dotyczyły budów i zostały podjęte na 
podstawie informacji i skarg przekazanych do DWINB. Kontrole doraźne budów 
prowadzone były w aspekcie prawidłowości realizacji procesu budowlanego 
z uwzględnieniem zakresu przedmiotowego skargi. W trakcie tych kontroli nie wystąpiły 
przypadki zlecenia badania wyrobów budowlanych, w tym zastosowanych przy budowie 
dróg krajowych.  

W latach 2009-2012 (I półrocze) DWINB przeprowadził 2 kontrole doraźne organów 
nadzoru budowlanego niższego stopnia (PINB w Miliczu oraz PINB w Ząbkowicach 
Śląskich). Przedmiotowe kontrole objęły swoim zakresem prawidłowość funkcjonowania 
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i objęły prawidłowość realizacji 
zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania 
administracyjnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

   

W działalności DWINB w zakresie realizacji kontroli doraźnych organów niższego 
stopnia i kontroli budów nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
dowód: akta kontroli str. 522-564 –notatka służbowa kontrolera 

 

 

13. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
 

Analiza dokumentacji związanej z wydaniem w badanym okresie 35 decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie wykazała, że:  
[1] w każdym przypadku DWINB egzekwował obowiązek zawiadomienia przez 
inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (art. 41 ust.4 prawa 
budowlanego),  
[2] we wszystkich ze zbadanych spraw DWINB egzekwował od inwestorów obowiązek 
zawiadomienia organu o zakończeniu budowy obiektu oraz uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie,  
[3] wszystkie poddane kontroli decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, wydane na 
podstawie art. 59 prawa budowlanego, poprzedzone były obowiązkową kontrolą 
w terenie,  
[4] wnioski składane przez inwestorów o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
zawierały wymagane dokumenty określone w art. 57 ustawy Prawo budowlane,  
[5] we wszystkich przypadkach w aktach znajdowały się dokumenty związane 
z objęciem funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego,  
[6] w każdym badanym przypadku do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
dołączone były: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy 
o okolicznościach określonych w art. 57 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, oświadczenie 
o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu była uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
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protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz 
pozostałe dokumenty, określone w art. 57 ust. 2 i 3 prawa budowlanego. 
[7] pracownicy Inspektoratu dokonujący obowiązkowej kontroli w każdym przypadku 
sprawdzali zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym 
w zakresie parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, 
długości, szerokości i liczby kondygnacji oraz z projektem zagospodarowania działki lub 
terenu, a także zgodność zastosowanych wyrobów budowlanych szczególnie istotnych 
dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego. W protokołach 
obowiązkowych kontroli zapisy w punkcie: czy wyroby budowlane (wbudowane 
w zakończony obiekt) szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji 
i bezpieczeństwa pożarowego posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie 
do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie - 
potwierdzał kierownik budowy swoim oświadczeniem.  
[8] przeprowadzając obowiązkową kontrolę budowy przestrzegano 21 dniowego 
terminu jej przeprowadzenia od dnia doręczenia wezwania inwestorowi, wynikającego 
z art. 59c Prawa budowlanego (z jednym wyjątkiem, gdzie kontrolę przeprowadzono w 
22 dniu). O terminie przeprowadzenia kontroli zawiadamiano inwestora w ciągu 7 dni 
od daty doręczenia wezwania do DWINB.  
[9] we wszystkich zbadanych przypadkach obowiązkowe kontrole przeprowadzali 
pracownicy Inspektoratu, posiadający uprawnienia budowlane i upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli wymagane art. 59e ustawy Prawo budowlane. 
[10] protokoły z obowiązkowej kontroli sporządzane były w 3 egzemplarzach i były 
zgodne z wzorem protokołu określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (art. 59d prawa 
budowlanego). 
[11] decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych wydawane były 
z zachowaniem miesięcznego terminu od daty dostarczenia ostatecznego wniosku 
przez inwestora (art. 35 § 3 Kpa) 

 

W działalności DWINB w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
dowody: akta kontroli str.340-345 – notatka służbowa w sprawie zbadania 35 decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie,  
 
 
14. Egzekwowanie kar wymierzonych w trakcie obowiązkowej kontroli 

W kontrolowanym okresie w trakcie kontroli obowiązkowych, DWINB nie stwierdził 
nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane, skutkujących możliwością nałożenia kary. 

 

W działalności DWINB w zakresie kar wymierzonych w trakcie obowiązkowej kontroli 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
dowody: akta kontroli str. 522-564 - notatka służbowa kontrolera, akta kontroli str. 346 – zestawienie 
grzywien wymierzonych w trakcie obowiązkowych kontroli  
 
 
 
15. Katastrofy budowlane 
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W kontrolowanym okresie wystąpiła 1 katastrofa budowlana polegająca na przerwaniu 
w sierpniu 2010 r. zapory ziemnej na rzece Witka w Niedowie. W wyniku prowadzonego 
postępowania wyjaśniającego DWINB nałożył na PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów obowiązek sporządzenia ekspertyzy 
ustalającej przyczyny i okoliczności powstałej katastrofy. Wykonana przez Politechnikę 
Wrocławską Instytut Geotechniki i Hydrotechniki ekspertyza wskazała, iż przyczyną 
katastrofy były niewystępujące od początku eksploatacji zbiornika, niezwykle 
intensywne opady, które spowodowały powstanie fali powodziowej o natężeniu 
przepływu znacznie przekraczającym przepływ wody kontrolnej i pojemności fali 
przekraczającej kilkakrotnie pojemność zbiornika. W sierpniu 2011 r. pracownicy 
Inspektoratu dokonali kontroli wykonania zaleceń ekspertyzy ustalającej zakres 
czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia na 
stopniu wodnym Niedów po katastrofie budowlanej w dniu 7 sierpnia 2010 r. 
Przeprowadzona kontrola wykazała, iż wszystkie zalecenia zostały wykonane. 

DWINB po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie niezwłocznie powołał komisję 
w celu ustalenia przyczyn i okoliczności powstania katastrofy, a także zawiadomił o tym 
fakcie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (wymogi wynikające z art. 76 ust. 1 
Prawa budowlanego).  

W działalności DWINB w zakresie prowadzonych postępowań wyjaśniających 
w sprawie przyczyn i okoliczności powstania katastrofy budowlanej nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
dowód: akta kontroli str. 347-359 –dokumentacja katastrofy budowlanej, 

 

 16. Bazy danych o liczbie obiektów budowlanych 
 

DWINB w czasie kontroli NIK w październiku 2012 r. nie posiadał pełnej bazy danych 
o liczbie wszystkich obiektów budowlanych na terenie województwa dolnośląskiego. 
W Inspektoracie utworzono własną bazę danych obiektów budowlanych podlegających 
kontrolom okresowym wykonywanym dwa razy w roku, o których mowa w art. 62 ust 1 
pkt 3 w związku z art. 84 ust. 2 pkt. 4 prawa budowlanego. Ponadto DWINB corocznie 
zbierał informacje i tworzył bazę dotyczącą oceny stanu bezpieczeństwa budowli 
piętrzących wodę w województwie dolnośląskim, która była przekazywana do 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.  

Pracownicy WINB nie mieli bezpośredniego dostępu do baz danych prowadzonych 
przez inne organy. Do DWINB wpływały uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie 
uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
poszczególnych terenów Miasta Wrocławia wraz z załącznikami graficznymi. Ww. plany 
były ewidencjonowane w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego.  

 

W działalności DWINB w zakresie dostępu i wykorzystywania baz danych niezbędnych 
do wykonywania obowiązków nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
dowody: akta kontroli str. 38-45 – wyjaśnienie DWINB, akta kontroli str. 522-564 – notatka służbowa 
kontrolera. 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność DWINB w zakresie 
kontroli obiektów i robót budowlanych oraz wyrobów budowlanych. 
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D. Postępowania administracyjne, nakładanie kar i ustalania opłat legalizacyjnych 

 
17. Terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych 
 
W badanym okresie DWINB rozpatrzył 6.550 spraw, tj.: 
 

- 3.084 decyzji (w 2009 r. – 1.026, w 2010 r. - 792., w 2011 r. – 853 i w I półroczu - 413), 
- 2.337 odwołań od decyzji (w 2009 r.– 727, w 2010 r.– 657, w 2011 r. - 649 

i w I półroczu – 304), 
- 1.093 zażaleń na postanowienia (w 2009 r.– 340, w 2010 r.– 304, w 2011 r. -304 

i w I półroczu – 145) 
- 36 skarg (w 2009 r. - 17, w 2010 r.- 15, w 2011 – 3 i w I półroczu 2012 r. – 1),  

Analiza w zakresie terminowości załatwiania spraw przez DWINB wykazała, że: 

• 35 skarg załatwionych zostało w wymaganym terminie do 1 miesiąca, 1 skarga 
(w 2010 r.) w dopuszczalnym terminie do 2 miesięcy, 

• udział decyzji niezałatwionych w ciągu 2 miesięcy wynosił: w 2009 r. - 16%, 
w 2010 r. - 19%, w 2011 r. – 7% i w I połowie 2012 r. - 12 % ogółu decyzji. Odsetek 
załatwionych decyzji w terminie do 1 miesiąca wynosił w 2009 r. - 70%, w 2010 r. - 
66%, w 2011 r. - 74% i w I połowie 2012 r. - 73% ogółu wydanych decyzji, 

• odwołania od decyzji załatwione w okresie ponad 2 miesięcy stanowiły: w 2009 r. 
– 15%, w 2010 r. – 23%, w 2011 r. - 17% i w I półroczu 2012 r. – 15% ogółu 
załatwionych w tym zakresie spraw. W terminie do 1 miesiąca załatwiono: w 2009 r. – 
66%, w 2010 r. – 61%, w 2011 r. – 67% i w I półroczu 2012 r. – 63% ogółu odwołań od 
decyzji, 

• zażalenia na postanowienia załatwione w terminie ponad 2 miesięcy stanowiły: 
w 2009 r. – 10%, w 2010 r. – 16%, w 2011 r. – 6% i w I półroczu 2012 r. w 15% ogółu 
załatwionych zażaleń. W terminie do 1 miesiąca załatwiono: w 2009 r. -73%, w 2010 r. 
– 62%, w 2011 r. – 80,6% i w I półroczu 2012 r.- 66% ogółu rozpatrzonych zażaleń. 

Nie stwierdzono przypadków niezałatwienia przez Inspektorat skarg i decyzji pomimo 
upływu 1 roku lub załatwionych po upływie 1 roku, z wyjątkiem dwóch spraw w 2010 r., 
tj. jednej decyzji i jednego odwołania od decyzji, których postępowania administracyjne 
prowadzone były przed wojewódzkim sądem administracyjnym.  

Na podstawie analizy dokumentacji spraw załatwionych przez Inspektorat w terminie 
ponad 1 miesiąca (lub 2 miesięcy) ustalono, że głównymi przyczynami tego stanu była 
konieczność:  
[1] uzupełnienia przez strony postępowań braków formalnych – w związku 
z powyższym WINB kierował wezwania, o których mowa w art. 64 § 2 Kpa; [2] 
uzupełnienia materiału dowodowego w ramach art. 136 Kpa - WINB nakładał na PINB-y 
postanowieniem obowiązek uzupełnienia dokumentacji poprzez np. przeprowadzenie 
dodatkowych oględzin przedmiotu postępowania lub dostarczenia innych niezbędnych 
do wydania rozstrzygnięcia dokumentów; [3] oczekiwania na odpowiedź innych 
organów, do których WINB wystosował zapytanie w kwestiach dotyczących 
prowadzonego postępowania np., co do ustaleń zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; [4] konieczności oczekiwania na akta sprawy, 
które PINB przekazał do WSA np. w związku ze skargą na bezczynność lub które 
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z innych powodów były w posiadaniu innego organu lub sądu. Każdorazowo WINB 
w pismach kierowanych do stron postępowania zamieszczał informację, iż w związku 
z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi, 
w terminie miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadkach spraw o szczególnym stopniu 
skomplikowania WINB informował strony postępowania w trybie art. 36 Kpa 
o konieczności przedłużenia terminu na rozpatrzenie złożonego środka zaskarżenia, 
wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy. 

W kontrolowanym okresie do DWINB wpłynęło łącznie 1.858 zażaleń na niezałatwienie 
sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub na przewlekłe prowadzenie 
postępowania przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. W wyniku 
analizy terminowość załatwienia tych zażaleń przez DWINB w trybie art. 37 ustalono, 
że w terminie do 1 miesiąca załatwionych zostało w 2009 r. – 83%, w 2010 r. – 80%, 
w 2011 r. – 88% i w I półroczu 2012 r. – 81%. W terminie powyżej 2 miesięcy 
załatwiono odpowiednio: w 2009 r. - 1% spraw, w 2010 r. - 2%, w 2011 r. - 1% 
i w I półroczu 2012 r. - 1%.  

W wyniku wniesionych do DWINB skarg przeprowadzone zostały 2 kontrole doraźne - 
w PINB w Miliczu w 2009 r. oraz w PINB Ząbkowice Śląskie w 2011r. 

W łącznej liczbie 3.447 rozpatrzonych przez DWINB w kontrolowanym okresie 
wniesionych odwołań, zażaleń i skarg na rozstrzygnięcia PINB: 

• w 2009 r. – za zasadne uznano: 385 (33%) odwołań od decyzji, 187 (40%) zażaleń 
na postanowienia oraz 3 (43%) skargi, 

• w 2010 r. – za zasadne uznano: 304 (26%) odwołania od decyzji, 102 (22%) 
zażalenia na postanowienia oraz 3 (43%) skargi, 

• w 2011 r. – za zasadne uznano: 312 (28%) odwołań od decyzji, 106 (23%) zażaleń 
na postanowienia oraz 1 (14%) skargę, 

• w I półroczu 2012 r. – za zasadne uznano: 151 (13%) odwołań od decyzji, 69 (16%) 
zażaleń na postanowienia. 

Tryb przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 
uregulowany został w rozdziale VIII Regulaminu Organizacyjnego WINB. Organizację 
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w WINB uregulowano w zarządzeniu  
Nr 23/2009 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 
07 grudnia 2009 r. 

Skargi przyjmowane były przez Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcę oraz 
Naczelników wydziałów a następnie rozpatrywane przez pracowników Wydziału 
Organizacyjno - Prawnego WINB. 

Poddana analizie kontrolnej dokumentacja prowadzonych postępowań przez DWINB 
w zakresie spraw rozstrzyganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Wołowie, a dotyczących nieruchomości w zabudowie szeregowej 
zlokalizowanej w Wołowie wykazała, że wszystkie odwołania złożone przez stronę 
postępowania zostały rozpatrzone w terminie określonym w art. 35 Kpa, tj. 1 miesiąca, 
w jednym przypadku decyzja DWINB została zbadana przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny (skarga strony została oddalona), w jednym przypadku DWINB uznał 
zasadność skargi na bezczynność PINB w Wołowie i postanowieniem wyznaczył 
dodatkowy termin załatwienia sprawy, w jednym przypadku DWINB uznał 
bezzasadność skargi. 
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W działalności DWINB w zakresie terminowości prowadzonych postępowań 
administracyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
dowody: akta kontroli str. 360-363 – terminowość załatwiania spraw, akta kontroli str. 364-367 – 
terminowość załatwiania skarg, akta kontroli str. 368-369 – zasadność wnoszonych odwołań, akta 

kontroli str. 370-373 – terminowość załatwiania zażaleń, akta kontroli str. 374 - 496– dokumentacja 
postępowań przeprowadzonych w sprawie nieruchomości w Wołowie. 
 
 
 
18. Rozbiórki obiektów budowlanych 
  

W kontrolowanym okresie DWINB wydał 1 decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego 
wybudowanego bez wymaganego przepisami prawa budowlanego zgłoszenia (art. 49b 
ust. 1 prawa budowlanego). Budynek został rozebrany, co potwierdziła 
przeprowadzona przez pracowników Inspektoratu kontrola.  

DWINB nie ustalał opłat legalizacyjnych, w przypadkach określonych w art. 48 ust. 2 
prawa budowlanego, z powodu nie wystąpienia takich przypadków w kontrolowanym 
okresie. 

 

W działalności PINB w zakresie prowadzonych postępowań nakazowych 
i wymierzonych opłat legalizacyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

dowody: akta kontroli str. 497 Tabela – skuteczność opłat legalizacyjnych nakładanych przez DWINB, 
akta kontroli str.498 – Tabela skuteczność egzekucji kar, akta kontroli str. 499-519.  

 
19. Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych 

W kontrolowanym okresie DWINB nie stwierdził przypadku użytkowania obiektu 
budowlanego bez zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wymaganej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54 i 55 prawa budowlanego). 

DWINB nie posiadał taryfikatora w zakresie różnicowania wysokości kwot 
mandatowych, za poszczególne rodzaje wykroczeń.  

Najczęściej występującymi rodzajami wykroczeń, związanymi z naruszeniem przepisów 
art. 93 prawa budowlanego na obszarze działania Inspektoratu, były: 

- przystąpienie do budowy lub prowadzenie robót budowlanych bez dopełnienia 
wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 prawa budowlanego (57 – 
przypadków tj. 63% ogólnej liczby mandatów) 

- nie spełnienie obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektów 
budowlanych i bezpiecznego użytkowania (17 – przypadków tj. 19% ogólnej liczby 
mandatów) 

 

W działalności DWINB w zakresie stwierdzonych przypadków nielegalnego 
użytkowania obiektów budowlanych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

Opis stanu 
faktycznego  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego  

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

19 

dowody: akta kontroli str. 202 – Tabela 2 – skuteczność egzekucji kar wymierzonych za użytkowanie 
obiektu budowlanego bez wymaganych pozwoleń, akta kontroli str.110 – wyjaśnienie PINB z dnia 
27.09.2012 r. 

 

20. Kontrola wewnętrzna  

W Inspektoracie w badanym okresie nie utworzono wyodrębnionego stanowiska 
kontroli wewnętrznej, nie przeprowadzano audytu (nie był wymagany zgodnie z art. 274 
ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. z 2009 r., nr 
157, poz. 1240 ze zm.) ani nie zlecano przeprowadzenia kontroli jednostkom 
zewnętrznym. 

W Inspektoracie w okresie objętym kontrolą przeprowadzonych zostało 5 kontroli przez 
instytucje zewnętrzne tj.: 

• 2 kontrole przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie prawidłowości prowadzonej 
gospodarki finansowej oraz organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 
skarg i wniosków;  

• przez Archiwum Państwowe w zakresie prawidłowości prowadzenia archiwum 
zakładowego, 

• 2 kontrole przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie spraw 
prowadzonych w I i II instancji w obszarach samowoli budowlanej i egzekucji 
administracyjnej oraz realizacji ustawowych zadań w zakresie nadzoru nad 
wprowadzonymi do obrotu wyrobami budowlanymi wraz aktami wykonawczymi 
i Kpa. 

Przeprowadzone kontrole oceniły pozytywnie działania DWINB w skontrolowanym 
obszarze. Skierowane w następstwie kontroli wnioski pokontrolne zostały terminowo 
zrealizowane. 

 
dowody: akta kontroli str. 520-521 –zestawienie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w DWINB, 
akta kontroli str. 522-564 – notatka służbowa kontrolera 

 

W działalności DWINB nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kontroli 
wewnętrznej. 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność DWINB w zakresie 
nakładania kar i prowadzonych postępowań administracyjnych. 

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 
 

1. Podjęcie skutecznych działań w celu zatrudnienia w Inspektoracie liczby 
pracowników merytorycznych niezbędnej dla prawidłowej i pełnej realizacji zadań 
DWINB. 

 
2. Zapewnienie prawidłowego oznakowania siedziby DWINB we Wrocławiu, 

zawierającego niezbędne informacje dla interesantów, w tym co do czasu pracy 
Inspektoratu. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia 
jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 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. 
 

Wrocław, dnia       października 2012 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury NIK we Wrocławiu 

 
z up. Mieczysław Biernat 

Krzysztof Całka 
doradca ekonomiczny 

 

.........podpis nieczytelny................. 

 

................ ..podpis nieczytelny........................... 
podpis podpis 
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