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Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie art. 84b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm) zwanej dalej Prawo budowlane, oraz art. 6 

ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. – o kontroli w administracji rządowej), w dniach 5 i 12 

lutego 2019r. zespół kontrolerów w składzie: 

1. Zofia Rzeszutek – starszy specjalista, kierownik zespołu, 

2. Dariusz Lonc – ekspert nadzoru budowlanego, członek zespołu, 

przeprowadzili kontrolę problemową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Lesku z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko, zwanego dalej PINB w Lesku. 

Kontrolą objęto działania PINB w Lesku w obszarze prowadzenia kontroli 

obowiązkowych. W/w kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017r. do 30 listopada 2018r. 

Osobą odpowiedzialną jest Pan Dariusz Kapinos, który pełni funkcję kierownika 

jednostki kontrolowanej i został powołany na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Lesku przez Starostę Leskiego.  
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I. Ocena ogólna. 

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność PINB w Lesku w obszarze 

prowadzenia kontroli obowiązkowych. 

W okresie od 01-01-2017r. do 30-11-2018r. PINB w Lesku przeprowadził łącznie 

54 kontrole obowiązkowe spełniające kryteria niniejszej oceny, w tym 30 kontroli 

w 2017r. i 24 kontrole w 2018r.  

Sprawy były rejestrowane w teczkach oznaczonych:  

− PINB.5121.2.4.2016 (1 sprawa) 

− PINB.5121.1÷5 … .2017 

− PINB.5121.1÷5 … .2018 

Sprawdzeniu poddano co 4 protokół obowiązkowej kontroli według kolejności ich 

sporządzania w systemie RKO. W trakcie kontroli sprawdzono 15 protokołów 

obowiązkowych kontroli zgodnie z przyjętym kluczem co stanowi 27,77% ogólnej liczby 

protokołów z kontrolowanego okresu.  

Kontrolą objęto protokoły kontroli obowiązkowych w sprawach 

(nr protokołu RKO): 

• 2017r. 

− PINB.5121.2.4.2016 (PKO/POK/21/A/13/17) 

− PINB.5121.5.1.2017 (PKO/POK/21/A/186/17) 

− PINB.5121.1.2.2017 (PKO/POK/21/A/295/17) 

− PINB.5121.1.6.2017 (PKO/POK/21/A/424/17) 

− PINB.5121.5.5.2017 (PKO/POK/21/A/576/17) 

− PINB.5121.5.9.2017 (PKO/POK/21/A/696/17) 

− PINB.5121.3.1.2017 (PKO/POK/21/A/800/17) 

− PINB.5121.5.14.2017 (PKO/POK/21/A/995/17) 
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• 2018r. 

− PINB.5121.5.2.2018 (PKO/POK/21/A/127/18) 

− PINB.5121.4.1.2018 (PKO/POK/21/A/247/18) 

− PINB.5121.1.3.2018 (PKO/POK/21/A/431/18) 

− PINB.5121.4.2.2018 (PKO/POK/21/A/525/18) 

− PINB.5121.5.8.2018 (PKO/POK/21/A/614/18) 

− PINB.5121.5.13.2018 (PKO/POK/21/A/851/18) 

− PINB.5121.5.14.2018 (PKO/POK/21/A/1174/18) 

W obszarze poddanym kontroli wyodrębniono 7 podobszarów: 

1. Przestrzeganie terminów wymaganych art. 59c ust. 1 ustawy Prawo budowlane 

2. Posiadanie wymaganych upoważnień oraz uprawnień budowlanych przez osoby 

prowadzące kontrole 

3. Wykonywanie protokołu na wzorze przewidzianym przepisami (lub systemem 

RKO) oraz kompletność jego wypełnienia 

4. Prawidłowość określania i zakwalifikowania obiektu poddanego kontroli 

5. Dołączanie załączników i dokumentacji fotograficznej (jeżeli informacja o nich 

jest zawarta w treści protokołu) 

6. Podpisy osób uczestniczących w kontroli 

7. Potwierdzenie przekazania egzemplarza protokołu inwestorowi zgodnie z art. 

59d ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. 

II. Oceny częściowe. 

1. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się przestrzeganie terminów wymaganych art. 

59c ust. 1. Prawa budowlanego. 

Z dokumentów zalegających w aktach spraw wynika, że PINB w Lesku przestrzega 

terminów zawiadamiania i przeprowadzania kontroli obowiązkowej określonych w art. 59c 

ust 1 Prawa budowlanego. 
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W 1 sprawie znak: PINB.5121.2.4.2016 inwestor przeprowadził kontrolę obowiązkową 

po upływie 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Organ przekroczył w/w termin na 

przeprowadzenie kontroli o 2 dni.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił:  

„Po wyznaczeniu daty kontroli obowiązkowej inwestor telefonicznie powiadomił 

tutejszy Inspektorat, że przebywa w szpitalu i prosi o przesunięcie terminu kontroli na dzień 

04.01.2017r. Organ przychylił się pozytywnie do prośby Inwestora, stąd też wynika sprawa 

nie dochowania 21-dniowego terminu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy”.  

W aktach sprawy brak było informacji potwierdzającej w/w prośbę inwestora w kwestii 

zmiany terminu kontroli.  

2. Pozytywnie ocenia się posiadanie upoważnień oraz uprawnień budowlanych przez 

osoby prowadzące kontrole. 

Wszystkie kontrole obowiązkowe przeprowadzone zostały przez kierownika jednostki 

kontrolowanej wraz z 1 pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Lesku.  

W kontrolowanym okresie tylko kierownik jednostki kontrolowanej posiadał 

uprawnienia budowlane.  

Pracownicy uczestniczący w obowiązkowych kontrolach posiadali stosowne 

upoważnienia w tym zakresie zgodnie z udostępnionymi dokumentami.  

3. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się wykonywanie protokołu na wzorze 

przewidzianym przepisami (lub systemem RKO) oraz kompletność jego 

wypełnienia.  

Wszystkie protokoły z obowiązkowych kontroli objęte kontrolą były sporządzane 

w systemie RKO bezpośrednio po kontroli.  Podpisany przez uczestników kontroli protokół 

dołączony jest do akt sprawy.  

W 2 sprawach (PINB.5121.5.1.2017, PINB.5121.5.14.2018) w protokołach 

z obowiązkowych kontroli brak jest informacji identyfikujących kierownika budowy, tj. nie 

wypełniono pkt 6 pkkt 3) protokołu.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił:  
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„Inwestor prowadził budowę budynku bez dziennika budowy oraz nie ustanowił 

kierownika budowy, dlatego w aktach sprawy znajduje się ekspertyza techniczna budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego. Do zakończenia budowy (wniosek o pozwolenia na 

użytkowanie) obowiązkiem Inwestora jest załączyć oświadczenie kierownika budowy, co 

Inwestor uczynił. Jednakże Organ uznał, że proces budowy budynku był prowadzony bez 

kierownika budowy i dlatego w pkt 6 ppkt 3 zaznaczono brak kierownika budowy (…)”. 

W sprawie PINB.5121.1.2.2017 w pkt 6 pkkt 4) protokołu z obowiązkowej kontroli 

dotyczącym danych osób pełniących funkcje techniczne na budowie, wpisane zostały dane 

projektanta inne niż dane projektanta podpisanego na zalegającym w aktach sprawy 

oświadczeniu kierownika budowy z dnia 12-04-2017r.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił:  

„Wpisując do protokołu kontroli obowiązkowej dane projektanta inne niż dane 

projektanta podpisanego na oświadczeniu kierownika budowy, pracownik wpisał dane 

projektanta z pozwolenia na budowę, który wymieniony był jako pierwszy. Na oświadczeniu 

kierownika podpisany jest projektant z uprawnieniami o specjalności sanitarnej, gdyż 

odstępstwa dotyczyły robót sanitarnych”. 

W sprawie PINB.5121.1.3.2018 z protokołu wynika, że obowiązkową kontrolą objęto 

cały budynek (w tym jego przebudowaną część) oraz nie wpisano do protokołu wszystkich 

zmian wymienionych w oświadczeniu kierownika budowy z dnia 08-03-2018r. 

Z oświadczenia kierownika budowy wynika, że poza zmianami wpisanymi do protokołu 

wprowadzono zmianę polegającą na „wykonaniu schodów terenowych i pochylni z galanterii 

betonowej”. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił:  

„Kontrolą objęto całość budynku, gdyż rozbudową i przebudową objęty był cały 

budynek gospodarczy, a w trakcie rozbudowy i przebudowy powstał całkowicie nowy 

budynek, w którym wszystkie pomieszczenia są przeznaczone pod działalność usługową jako 

gabinet dentystyczny i pomieszczenia pomocnicze. Pracownik Organu przy wypełnianiu 

protokołu bardziej uszczegółowił dokonane przez Inwestora zmiany, a nie wpisując do 

protokołu części wymienionych zmian pracownik zasugerował się informacją Inwestora, 

który oświadczył w trakcie kontroli, że schody terenowe i podjazd są wykonane tymczasowo, 

gdyż nosi się z zamiarem całkowitej zmiany kształtu dojazdów i dojść do przedmiotowego 

budynku”. 
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W sprawie PINB.5121.5.2.2018 z protokołu wynika, że obowiązkową kontrolą objęto 

całą stację uzdatniania wody wraz siecią kanalizacyjną, w sytuacji gdy wniosek dotyczył 

„fundamentu, zbiorników na wodę oraz kolektora wód popłucznych z przepompownią 

ścieków”. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił:  

„Wyjaśniam, że wniosek Gminy Solina o pozwolenie na użytkowanie dotyczył 

fundamentu, zbiorników na wodę oraz kolektora wód popłucznych z przepompownią 

ścieków, natomiast przy sporządzaniu protokołu wpisano zgodnie z kategorią obiektu tj. XXX 

- stacja uzdatniania wody. W tej kategorii brak jest opisu innych obiektów (tj. szczegółowych 

opisów i nazw urządzeń, obiektów budowlanych składających się na stację uzdatniania 

wody). Inwestor otrzymał pozwolenie na użytkowanie zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem”. 

We wszystkich protokołach nie są wypełniane punkty dotyczące wniosków końcowych, 

uwag zgłoszonych przez osoby uczestniczące w kontroli lub uwag związanych z podpisaniem 

protokołu.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Punkty dotyczące wniosków końcowych, uwag zgłoszonych przez osoby uczestniczące 

w kontroli lub uwag związanych z podpisaniem protokołu dotyczących protokołów kontroli 

obowiązkowej nie były wypełniane, gdyż przy sporządzaniu protokołu w trakcie kontroli 

obowiązkowej brak było uwag czy wniosków ze strony osób funkcyjnych jak też 

inwestorów”.  

4. Pozytywnie ocenia się prawidłowość określania i zakwalifikowania obiektu 

poddanego kontroli. 

We wszystkich skontrolowanych protokołach z obowiązkowych kontroli prawidłowo 

została określona kategoria obiektu budowlanego, o której mowa w załączniku do ustawy 

Prawo budowlane.  

5. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się dołączanie załączników i dokumentacji 

fotograficznej do protokołów kontroli obowiązkowych. 

Żaden z kontrolowanych protokołów nie zawierał informacji o załącznikach.  

W aktach spraw PINB.5121.2.4.2016; PINB.5121.1.2.2017; PINB.5121.5.5.2017; 

PINB.5121.3.1.2017; PINB.5121.5.2.2018; PINB.5121.1.3.2018; PINB.5121.5.8.2018; 

PINB.5121.5.14.2018 znajduję się dokumentacja fotograficzna opisana jako „Załącznik do 
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protokołu obowiązkowej kontroli z dnia (…)”. Żaden z protokołów kontroli w powyższych 

sprawach nie zawierał informacji o załącznikach.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Dokumentacja jest opisywana jako załącznik do protokołu kontroli obowiązkowej 

z opisem jakiego obiektu ona dotyczy i z datą jej sporządzenia, gdyż jest ona 

przyporządkowania danej sprawie i kontrolowanemu obiektowi oraz stanowi część składową 

akt sprawy dotyczących pozwoleń na użytkowanie i jest informacją dla organu oraz 

dowodem w sprawie. Ponadto protokół kontroli nie zawiera pola, w którym można zawrzeć 

informacje o załącznikach”.  

6. Pozytywnie ocenia się kompletność podpisów osób uczestniczących w kontroli. 

Wszystkie protokoły kontroli obowiązkowych zostały podpisane przez osoby 

uczestniczące w kontroli. 

7. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się dokumentowanie potwierdzania przekazania 

egzemplarza protokołu inwestorowi zgodnie z art. 59d ust 1 i 1a Prawa 

budowlanego. 

Protokoły z obowiązkowych kontroli objęte kontrolą były sporządzane w systemie RKO. 

Akta spraw nie zawierają informacji potwierdzającej przekazanie egzemplarza 

protokołu kontroli obowiązkowej inwestorowi.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Brak informacji potwierdzających odbiór protokołu kontroli obowiązkowej wyjaśniam 

tym, że podpisanie przez Inwestora lub osobę upoważnioną protokołu z kontroli 

obowiązkowej uważano, że jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru protokołu”. 

Zalecenia pokontrolne 

Wobec dokonanych ustaleń i sformułowanych ocen, w celu usunięcia stwierdzonych 

uchybień zaleca się: 

1. Rzetelne i precyzyjne sporządzanie protokołów z kontroli obowiązkowych 

poprzez dokładne wypełnianie wszystkich punktów protokołu. 
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2. Dokładne określanie w protokołach obiektu budowlanego lub jego części, która 

poddawana jest kontroli obowiązkowej. 

3. Dokumentowanie czynności związanych z prowadzeniem kontroli 

obowiązkowych, w szczególności dotyczących potwierdzenia przekazania 

jednego egzemplarza protokołu z kontroli inwestorowi. 

W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

proszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz wykorzystaniu wniosków lub 

o podjętych w tym celu działaniach albo przyczynach ich nie podjęcia, w odniesieniu do 

każdego ze sformułowanych zaleceń i wniosków. 

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze 

Kierownik jednostki kontrolowanej nie skorzystał z uprawnienia do zgłoszenia 

zastrzeżeń, dlatego wystąpienie pokontrolne sporządzono w oparciu o treść projektu 

wystąpienia pokontrolnego, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron postępowania kontrolnego. 

Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowanego 

mgr inż. arch. Ryszard Witek 
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