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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2  ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Dyrekcji Rozbudowy Miasta 

Gdańska (dalej: „DRMG”). 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie, czy wyroby budowlane, uŜyte przy realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w Gdańsku-Ujeścisku” (dalej: „Inwestycja) 

posiadały dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu albo do jednostkowego 

stosowania. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 

w dniu 9 listopada 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia sprawowany przez DRMG nadzór inwestorski 

nad Inwestycją, w zakresie przedmiotu kontroli. 

Formułując powyŜszą ocenę uwzględniono następujące ustalenia kontroli:  

1. Dyrektor DRMG, działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska, podpisał w dniu 

18.09.2006 r. umowę z firmą WARBUD S.A. w Warszawie na wykonanie Inwestycji oraz 

wyznaczył inspektorów nadzoru inwestorskiego. Ustalono, Ŝe inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego wykonywali obowiązki określone w art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 



1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), tj. odbierali 

wykonywane roboty po sprawdzeniu ich jakości.  

2. W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 6 do 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie Inwestycji) określono zasady 

„Kontroli jakości robót” , w których uwzględniono szczegółową kontrolę jakości 

wbudowanych materiałów. Ustalono, Ŝe na budowie prowadzono dokumentację 

magazynową zgodnie z wewnętrznymi procedurami zapewnienia jakości w firmie 

WARBUD S.A, a wykonawca robót gromadził dokumentację dotyczącą wbudowywanych 

wyrobów budowlanych (certyfikaty, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną). 

3. Nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów budowlanych znakiem „CE” 

lub znakiem budowlanym „B”. Wyroby budowlane składowane na placu budowy (wełna 

mineralna, cement, cegła dziurawka, rury drenarskie, kolana kanalizacyjne, papa, siatka 

zbrojeniowa i zaprawa do murowania) oznakowane były ww. znakami. Zbadano 

dokumentację dotyczącą 13 dotychczas wbudowanych wyrobów budowlanych 

stwierdzając, Ŝe wszystkie posiadały odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne 

i deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z Polską Normą, a więc spełniały 

wymagania określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) i art. 10 Prawa budowlanego. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora 

Delegatury NIK w Gdańsku umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag zawartych 

w tym wystąpieniu. 

 

 

 

Do wiadomości: 
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