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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/087 – Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. 

Jednostka przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 

Kontroler Mariusz Migdał, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli     
nr 94910 z dnia 13.04.2015 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka kontrolowana Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wielkopolskim, 
zwany dalej „Oddziałem” 

Kierownik 
 jednostki kontrolowanej 

Dyrektorem Oddziału jest od 5.08.2008 r. Tomasz Możejko.  
(Dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Oddział, działając stosownie do uregulowań wewnętrznych Prezesa ANR, corocznie 
przeprowadzał w latach 2009–2014 ocenę stanu wyrobów zawierających azbest 
(kwalifikacja stopnia pilności). Przedmiotowe przeglądy nie spełniały jednak w pełni 
obowiązujących wymogów, gdyż nie dokumentowano2 ustaleń przeglądów na 
wymaganym druku oraz nie przekazywano ich w latach 2009-2010 organowi 
nadzoru budowlanego oraz corocznie do marszałka województwa lubuskiego. 
Ponadto ujawniono błędy w ustalonej liczbie ocenianych budynków i kwalifikacji ich 
do właściwych stopni pilności.  
Oddział wydatkował na realizację zadań z zakresu usuwania obiektów i wyrobów 
zawierających azbest łącznie 423,6 tys. zł środków własnych, likwidując  ponad 747 
ton azbestu, tj. 19% ilości wyrobów wg stanu na koniec 2014 r.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zarządzeniami nr 09/08 z 25 stycznia 2008 r. i nr 35/11 z 14 września 2011 r. 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji mienia Skarbu 
Państwa znajdującego się w Zasobie Własności Skarbu Państwa (Zasób), Prezes 
Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), zobowiązał dyrektorów oddziałów 
terenowych ANR do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest3 oraz rozporządzenia Ministra 

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

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2 Jedynie ocena 1,9% ogółu była prawidłowo dokumentowana. 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm. 
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Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.4. Zobowiązał 
również do kontynuowania działań, prowadzonych zarówno przez jednostki ANR jak 
i dzierżawców mienia Zasobu, zmierzających do ograniczenia liczby obiektów 
budowlanych i budowli z wbudowanym azbestem i jego ujemnego wpływu na 
środowisko poprzez:  
−  rozdysponowanie w formach przewidzianych w przepisach o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Zasobu, w tym głównie w formie sprzedaży całych 
obiektów (ferm), jak i poszczególnych obiektów zawierających wbudowany azbest;  

−  dokonywanie okresowych ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
obiektów z wbudowanymi wyrobami z azbestu, w terminach wynikających 
z przepisów prawa budowlanego i przepisów rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 4-10) 
Pismem z 5 maja 2015 r. Prezes ANR poinformował dyrektorów oddziałów, 
że oprócz ww. rozporządzenia wprowadzono również obowiązki sprawozdawcze dla 
wykorzystujących wyroby zawierające azbest wynikające z ustawy Prawo ochrony 
środowiska (informacje do marszałka). 
Ponadto poinformowano oddziały, że inwentaryzację w zakresie obiektów 
nierozdysponowanych Zasobu przeprowadzą Oddziały i Filie, natomiast w wypadku 
obiektów nietrwale rozdysponowanych odpowiednio – dzierżawcy, najemcy, 
zarządcy, wieczyści użytkownicy. W piśmie wskazano także regulacje prawne 
dotyczące sprawozdawczości przesyłanej do marszałków województwa.  

(dowód: akta kontroli str. 4-10, 260-261) 
Realizacja i nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów 
szczególnych dotyczących mienia Zasobu, m.in. w zakresie ochrony środowiska  
i odpadów, należy do zadań Sekcji Gospodarowania Zasobem Oddziału (SGZ). 

(dowód: akta kontroli str. 11-25) 

2. Oddział corocznie dokonywał inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, 
jednakże nie kierował do Marszałka Województwa Lubuskiego „Informacji 
o wyrobach zawierających azbest”, o których mowa w art. 162 ust. 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska5. Według kierownika Sekcji 
Gospodarowania Zasobem Oddziału (SGZ): Oddział w badanym okresie wykonywał 
przeglądy kontrolne stanu budynków i obiektów zawierających azbest, a tym samym 
ustalał ich stan liczbowy, tj. sporządzał ich inwentaryzację. Były to działania zgodne 
z zarządzeniami nr: 09/08 i 35/11 Prezesa ANR, jak i wcześniejszymi wytycznymi 
Prezesa ANR z 2004 r.6  

 (dowód: akta kontroli str. 256-259, 302-306) 

Wykonując, stosownie do wytycznych Prezesa ANR, dyspozycję § 4 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest, Oddział przeprowadzał kontrolę stanu 
obiektów Zasobu zawierających azbest, przedkładając corocznie wyniki tych kontroli 
wyłącznie do Biura Prezesa ANR.  Według kierownika SGZ: coroczne sprawozdania 
w tym zakresie, zgodnie z zarządzeniami wewnętrznymi Prezesa dotyczącymi 
obowiązującej sprawozdawczości, przekazywane były do Biura Prezesa ANR 
(posiadającym osobowość prawną) z przekonaniem, iż informacja ta centralnie 
przekazywana była marszałkowi województwa lubuskiego, zgodnie z przepisami 
w tym zakresie (…).   

                                                           
4 W sprawie sposób i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 2004 r. 

Nr 71, poz. 649 ze zm. 
5 Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. 
6 Pismo ZGZ-kp-4201-172-3/2749 04/KJ z 23.11.2004 r. 
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Oddział nie zarządzał w tym czasie budynkami mieszkalnymi zawierającymi azbest.  
(dowód: akta kontroli str. 26-31, 262-264, 302-306) 

Oddział przeprowadzał przedmiotowe przeglądy, nie przestrzegał jednak wymogów 
określonych w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, tj. nie 
dokumentował ustaleń przeglądów na wymaganym druku (jedynie ocena 1,9% 
ogółu ocenianych budynków była prawidłowo udokumentowana) oraz nie 
przekazywał w latach 2009–2010 właściwym terytorialnie Powiatowym Inspektorom 
Nadzoru Budowlanego (PINB) żadnych arkuszy tych ocen.   
W toku kontroli NIK ujawniono błędne dane w zakresie liczby ocenianych budynków 
i zakwalifikowania ich do właściwych stopni pilności w informacjach  przesłanych do 
Biura Prezesa ANR.  

 (dowód: akta kontroli str. 26-31, 32-37, 38-45, 46, 77-172) 
Zarządzeniem nr 996/2015 r. z 7.05.2015 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w procesie 
restrukturyzacji i prywatyzacji mienia Skarbu Państwa znajdującego się w Zasobie, 
dyrektor Oddziału wskazał osoby odpowiedzialne za realizację działań Oddziału 
w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, m.in. w zakresie: przesyłania 
informacji do marszałka województwa oraz do zgłaszania planowanych prac 
do właściwego organu. 

(dowód: akta kontroli str.75-76) 
 

3. Liczba budynków zakwalifikowanych do I stopnia pilności wg stanu na koniec lat 
2009–2014 zmniejszyła się z 23 do trzech, tj. o 87,0%. W tym czasie  sprzedano 
i zlikwidowano łącznie 30 budynków7: w 2009 r. – zlikwidowano 
5 budynków gospodarczych w Drzeniowie, Starościnie i Brzeżnie, sprzedano 
8 budynków fermy jałówek w Białkowie; w 2011 r. – zlikwidowano 1 budynek obory 
w Gęstowicach; w 2012 r. – zlikwidowano 2 budynki w Ługach Górzyckich  
i Wystoku (kuźnia, chlewik pracowniczy) oraz sprzedano 5 budynków 
gospodarczych w Pamięcinie; w 2013 r. – sprzedano 9 budynków gospodarczych  
w Lubiniu, zlikwidowano 2 budynki bazy paliw w Radowie. 
Na koniec 2014 r. trzy budynki zakwalifikowano do I stopnia pilności: dwa budynki 
są w dzierżawie (obora + cielętnik o pokryciu dachowym o łącznej powierzchni 
1.410 m2, a jeden jest wytypowany do likwidacji (2.610 m2 pokrycia dachowego) 
do 30.09.2015 r. 

    (dowód: akta kontroli str.47-60) 
 
4. W kontrolowanym okresie Oddział zlecił, stosownie do uregulowań zawartych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP)8, 
17 zamówień na wykonanie zadań związanych z utylizacją wyrobów             
(demontaż, wywóz i przekazanie na składowisko) zawierających azbest, w tym:  
− w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono 10 wykonawców na wykonanie 

zadań o wartości 292,8 tys. zł,  
− w trybie zapytanie o cenę, wyłoniono 2 wykonawców na zadania o wartości   

39,5 tys. zł. 
 

 

                                                           
7 Z uwzględnieniem zwiększenia w tym okresie o 10 liczby budynków o stopniu pilności I. 
8 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
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Na podstawie art. 4 pkt 8 PZP wybrano 5 wykonawców na zadania o wartości 
78,9 tys. zł. Ponadto Oddział zrefundował dzierżawcy likwidację pokrycia 
dachowego w Żelechowie w kwocie 12,4 tys. zł, który dokonał wyboru wykonawcy 
spośród 2 ofert.   
Odpady zawierające azbest o masie ogółem 747,43 ton zostały przekazane: 
- w 15 przypadkach do Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp./Chróścik 

(381,21 ton),  
- po 1 przypadku: do firmy Mo-BRUK Wałbrzych (17,0 ton9), do Zakładu Usług 

Ekologicznych Gorzów Wlkp. (49,04 ton), do spółki EKO-MYŚL dalsze 
(300,18 ton). Wielkości dostaw były udokumentowane kartami przekazania 
odpadów. 

Wszyscy wykonawcy byli uprawnieni, decyzjami i postanowienia organów, o których 
mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach10, do prowadzenia 
działalności związanej z utylizacją wyrobów zawierających azbest.   

(dowód: akta kontroli str. 51-55, 296-302, 203-207) 
Oddział zabezpieczył wykonanie zleconych prac zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (odpowiednie wymogi kwalifikacyjne dla wykonawców i zobowiązania 
wynikające z przepisów prawa), zarówno w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w umowach na wykonanie utylizacji wyrobów zawierających 
azbest, w tym m.in. składanie przez wykonawców kart świadczących o przekazaniu 
odpadów na składowisko, okazanie właściwych zezwoleń.  
Zarządzenia Prezesa ANR dotyczące sprzedaży i w sprawie zasad dzierżawy 
nieruchomości Zasobu nie zawierają zapisów dotyczących ujawniania obecności 
azbestu i informowania o tym potencjalnych dzierżawców i kupujących. 

(dowód: akta kontroli str.173-190, 270-295) 
W badanym okresie Oddział wydatkował na realizację zadań z zakresu usuwania 
obiektów i wyrobów zawierających azbest łącznie 423.622,59 zł (ze środków 
własnych). 

(dowód: akta kontroli str.61-74) 
 

5. Według stanu na 31.12.2014 r. w  administrowaniu Oddziału znajduje się łącznie 
188 budynków zawierających azbest o powierzchni 230.819 m2 i wadze 
3.926,92 ton, z czego: 
− 109 (58,0%) budynków i obiektów jest w dzierżawie, 
− 19 (10,1%) wyznaczonych jest do sprzedaży z prawem pierwokupu (przed 

zleceniem do wyceny, kompletowanie dokumentów dla sprzedaży w IV kw. 
2015 r.),  

− 55 (29,3%) jest w dzierżawie, a przeznaczonych do sprzedaży (w IV kw. 
2015 r.),  

− 2 sprzedano w lutym i marcu 2015 r., 1 zlikwidowano, 2 w Zasobie 
(1 wytypowany do likwidacji). 

W badanym okresie sprzedano 298 budynków zawierających azbest o wadze 
2 637,06 ton11. 

(dowód: akta kontroli str. 51-55, 57-60, 296-302, 203-207) 
Odnosząc się do wpływu usuwania wyrobów zawierających azbest z Zasobu na 
wielkość sprzedaży nieruchomości Zasobu, kierownik SGZ wyjaśnił, że na 

                                                           
9 Nieruchomość w Żelechowie – refundacja ANR. 
10 Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm. Poprzednio: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 

1243 ze zm.). 
11 Średnią wagę 1 m2 azbestu wyliczono na podstawie informacji uzyskanej z Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie 

Wielkopolskim – przyjęto że 1 m2 płyty falistej azbestowej waży średnio 17 kg. 
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podstawie dotychczasowych doświadczeń, można stwierdzić, iż likwidacja obiektów 
Zasobu nie miała, jak dotychczas, istotnego wpływy na poprawę sprzedaży 
nieruchomości Zasobu w skład których wchodziły obiekty zawierające azbest. 
Sprzedaż takich odbywa się sukcesywnie wg planu sprzedaży ustalonego przez 
Biuro Prezesa ANR, a potencjalni nabywcy nie sygnalizowali takich oczekiwań  
w związku z planowanym nabyciem. Duża część obiektów zawierających azbest 
stanowią budynki gospodarcze z dachami pokrytymi płytami lub dachówkami 
cementowo-azbestowymi w średnim stanie, a ich bieżąca wymiana wiązała by się  
z bardzo dużymi kosztami remontu i wymiany poszycia dachowego zarówno dla 
Oddziału oraz dzierżawcy korzystającego z prawa pierwokupu nieruchomości rolnej. 
Ponadto nie ma żadnej gwarancji, że poniesione ewentualne wydatki na 
zlikwidowanie wyrobów z azbestem podniosą atrakcyjność danego obiektu a tym 
samym cenę.  

 (dowód: akta kontroli, str.302-306) 

Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny 12 budynków gospodarczych, w tym 
7 wydzierżawionych (2 wykorzystywane), 5 niewydzierżawionych, wykazały że 
ocena stanu budynków zawierających azbest (przy wykorzystaniu kwalifikacji 
określonej w załączniku do ww. rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r.) jest 
w kwalifikacji stopnia pilności zbieżna z oceną Oddziału, tj. w zakresie: sposobu 
zastosowania azbestu, struktury powierzchni wyrobu, możliwości uszkodzenia 
powierzchni wyrobu, miejsca usytuowania oraz wykorzystania miejsca z azbestem. 

(dowód: akta kontroli, str.196-245) 

Ponadto objęto oględzinami, z udziałem uprawnionego rzeczoznawcy budowlanego, 
budynek produkcyjny mieszalni pasz w Słońsku, zakwalifikowany do I stopnia 
pilności, które wykazały że budynek ten wymaga niezwłocznej likwidacji. Decyzję 
w tej sprawie zatwierdził 11.05.2015 r. zastępca dyrektora Oddziału, 
a 12.05.2015 r. Oddział zwrócił się z zapytaniem o cenę, do 3 uprawnionych 
rzeczoznawców, wykonania pełnej dokumentacji związanej z likwidacją tego 
budynku. Likwidacja ma być zakończona do 30.09.2015 r.    

(dowód: akta kontroli, str.246-255) 

 

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

1. Oddział przeprowadzał w latach 2009–2014, według dyspozycji § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest, kontrole stanu wyrobów zawierających azbest12, 
nie przestrzegając jednak wymogów określonych w § 4 ust. 2 i 313 ww. 
rozporządzenia, tj. nie dokumentowano ustaleń przeglądów w wymaganym 
dokumencie oraz nie przekazywano w latach 2009–2010 właściwym terytorialnie 
Powiatowym Inspektorom Nadzoru Budowlanego arkuszy tych ocen. 
Tylko ocena 32 budynków (w 2014 r.), stanowiąca 1,9% ogółu ocenianych w latach 
2009–2014, i 17,0% w 2014 r., dokumentowana była na wzorze druku oceny stanu  
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 
stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 32-37, 77-172, 322-335) 

                                                           
12 Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z zm. 
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Kierownik SGZ wyjaśnił, że Oddział corocznie dokonywał inwentaryzacji – 
przeglądu obiektów zawierających azbest. Pomimo, iż forma dokumentacji 
sporządzanej z takiej inwentaryzacji nie była zgodna z treścią załącznika nr 1 (…) 
nie mniej jednak obejmowała stan ilościowy jak i jakościowy obiektów zawierających 
azbest, zwłaszcza, iż stan tych obiektów w latach 2009-2014 nie ulegał istotnym 
zmianom. Z tego też względu „arkuszy ocen” nie przekazywano do PINB. Nie 
potrafię wyjaśnić dlaczego odstąpiono od dokumentowania stanu obiektów na 
wymaganym druku, chociaż do 2006 r. część tych przeglądów była dokumentowana 
prawidłowo.   

 (dowód: akta kontroli str. 302-306) 
 
2.  W rezultacie porównania wykazów środków trwałych Zasobu oraz wyników 
przeglądów, stwierdzono błędne dane w zakresie ilości ocenianych budynków  
i obiektów oraz zakwalifikowania ich do właściwych stopni pilności. 
Według danych Oddziału ogółem oceniono 1.189 budynków i obiektów, z czego 
zakwalifikowano do: I stopnia pilności – 214 (18,0%), II stopnia – 821 (69,0%), III 
stopnia – 154 (13,0%). W trakcie kontroli NIK ustalono natomiast, że Oddział ocenił 
łącznie 1.673 budynków i obiektów, tj. o 489 (o 40,7%) więcej niż zawierały 
wcześniej przesyłane do Biura Prezesa ANR informacje. Faktyczne stopnie pilności 
wyniosły: I stopień – 91 (5,4%),  II stopień – 1.261 (75,4%), III stopień – 321 
(19,2%). 
Pismem z 5.05.2015 r. Oddział przekazał do Biura Prezesa ANR skorygowane 
informacje wyników przeglądów przedmiotowych obiektów i budynków za lata 
2009–2014, informując, że powodem błędów we wcześniejszych informacjach było 
przyjęcie jako budynek całych obiektów (fermy, gospodarstwo) oraz niewłaściwa 
interpretacja stopnia pilności – części budynków zakwalifikowanych do I stopnia. 
 

 (dowód: akta kontroli str. 26-31, 32-37, 38-45, 46) 

Kierownik SGZ odnosząc się do powyższego wyjaśnił, że błędna „Informacja 
o wyrobach zawierających azbest” z terenu działania dawnego GNiAZ Ośno Lub. 
a później SZGZ w Ośnie Lub. spowodowana była nieprawidłową interpretacją 
definicji obiektu przez pracownika merytorycznego w Ośnie Lub., sporządzającego 
informację w tym zakresie (obecnie na emeryturze), który jako jeden obiekt uznał 
jedną nieruchomość objętą umową dzierżawy (składającą się czasami z kilku lub 
kilkunastu budynków), a nie jeden obiekt jako jeden budynek. Było to spowodowane 
m.in. funkcjonującą w OT sprawozdawczością w innych zakresach określającą jako 
obiekty np. całe fermy, gorzelnie, zespoły pałacowe itp. Jednocześnie, z uwagi na 
brak dostatecznej wiedzy w tym zakresie, dokonał odwrotnej klasyfikacji, 
przypisując stopnie pilności do niewłaściwej punktacji. Pracownik kontrolujący prace 
w tym zakresie powielał niestety wcześniejsze błędy, co może świadczyć 
o niedostatecznym nadzorze ze strony OT w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str.302-306) 
3. Oddział nie przekazywał żadnych informacji o wyrobach zawierających azbest 
do Marszałka Województwa Lubuskiego, pomimo obowiązku wynikającego z art. 
162 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
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wyroby zawierające azbest14. Informacje o wyrobach zawierających azbest, 
przygotowywane przez Oddział, przesyłano jedynie, zgodnie z wewnętrznymi 
uregulowaniami, do Biura Prezesa ANR. 

(dowód: akta kontroli str. 256) 
Kierownik SGZ wyjaśnił, że coroczne sprawozdanie w tym zakresie, zgodnie 
z zarządzeniami wewnętrznymi Prezesa dotyczącymi obowiązującej 
sprawozdawczości, przekazywane były do Biura Prezesa ANR (posiadającego 
osobowość prawną) z przekonaniem, iż informacja ta centralnie przekazywana była 
marszałkowi województwa lubuskiego, zgodnie z przepisami w tym zakresie (…).  

(dowód: akta kontroli str. 302-306) 

W toku kontroli, tj. 20.05.2015 r. Oddział przesłał do Marszałka Województwa 
Lubuskiego informację, wg stanu na 31.12.2014 r., o wyrobach zawierających 
azbest. 

(dowód: akta kontroli str. 26-31, 309-321) 
 

Dyrektor Oddziału Tomasz Możejko oświadczył m.in., że zgadza się 
z wyjaśnieniami złożonymi  przez kierownika SGZ Oddziału, które są wystarczające 
i zgodne ze stanem faktycznym, dodając:  
− Oddział realizował działania w zakresie likwidacji i rozdysponowania trwałego 

budynków oraz obiektów zawierających azbest zgodnie z uregulowaniami 
wewnętrznymi ANR, w których powoływano się na rozporządzenie; 

− Oddział nie posiada w Zasobie obiektów użyteczności publicznej co wymuszało 
by niezwłoczne i restrykcyjne działania w zakresie likwidacji wyrobów 
z azbestem. Ponadto Program Oczyszczania Kraju z Azbestu ma być 
zakończony w 2032 r. co zdecydowanie pozwoli na jego pełną realizację 
w Zasobie Oddziału Terenowego ANR;  

− stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczące błędnego ustalenia liczby 
budynków zawierających azbest jak i interpretacji określonych stopni pilności 
były nieumyślnym działaniem ze strony pracowników ANR i wynikały 
z „rutynowego podejścia” do tych czynności; 

− realizując dyspozycje § 4 ww. rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r. Oddział 
inwentaryzował budynki i obiekty będące przedmiotem kontroli ich stanu przy 
jednoczesnym zakwalifikowaniu do stopnia pilności, stąd też działania Oddziału 
wypełniały w najważniejszym zakresie – inwentaryzacja (ustalenie ilości 
wyrobów zawierających azbest) oraz kwalifikacja stanu pilności - wymogi  
rozporządzenia z 23 października 2003 r. i rozporządzenia z 13 grudnia 2010 r. 

    (dowód: akta kontroli str.307-308) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli15, wnosi o: 

1. Przekazywanie informacji o wyrobach zawierających azbest do marszałka  
województwa lubuskiego. 

2. Prawidłowe dokumentowanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest.  
                                                           
14 Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31. Do dnia 26 stycznia 2011 r. obowiązek przekazywania informacji wynikał z § 7 ust. 4 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 r. w sprawie  wymagań w zakresie 
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń w których był lub jest 
wykorzystywany azbest - Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zm. 

15 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

Wnioski pokontrolne 
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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 Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 
 
 
 
Zielona Góra, dnia 09 czerwca 2015 r.   
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

 
Kontroler: 

 
Wicedyrektor 

Włodzimierz Stobrawa Mariusz Migdał 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis Podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 

NIK o sposobie  wyko
nania wniosków 


