
Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego 

35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5 

Rzeszów, 2020-03-16 

IK.7730.2.2019 

Pan Andrzej Olesiuk 

Starosta Leski 

ul. Rynek 1 

38-600 Lesko 

Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), zwanej dalej Prawo budowlane oraz art. 6 

ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia  15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. 

Nr 185, poz. 1092), w dniach 28.10.2019r., 05.11.2019r., 06.11.2019r. i 08.11.2019r. zespół 

kontrolerów w składzie: 

1. Dorota Sieradzka – starszy specjalista w Wydziale Inspekcji i Kontroli WINB, kierownik 

zespołu kontrolerów, 

2. Dariusz Kuśmierski – ekspert nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli 

WINB, członek zespołu kontrolerów, 

przeprowadzili kontrolę problemową Starosty Leskiego z siedzibą przy ul. Rynek 1, 

38- 600 Lesko. 

Kontrolą objęto działalność jednostki jako organu administracji architektoniczno-

budowlanej I instancji w obszarze sprawdzania posiadania odpowiednich uprawnień 

budowlanych przez projektanta, sprawdzającego oraz pozostałych osób biorących udział 

w opracowaniu projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę 

w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.  

 W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną była Pani Ewa Orlef (do 

31.05.2017r.). Od dnia 05.06.2017r. osobą odpowiedzialną jest Pani Edyta Wojtowicz-



IK.7730.2.2019  Strona 2 z 9 

Wojdanowska, którą Starosta Leski powołał na stanowisko Kierownika Wydziału Architektury 

i Budownictwa. 

I. Ocena ogólna. 

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność organu administracji 

architektoniczno-budowlanej I instancji w obszarze sprawdzania posiadania odpowiednich 

uprawnień budowlanych przez projektanta, sprawdzającego oraz pozostałych osób 

biorących udział w opracowaniu projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o 

pozwoleniu na budowę w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.  

W kontrolowanym zakresie sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa 

rejestrowane były w teczkach (zgodnie z udostępnionymi rejestrami) oznaczonych: 

AB.6740.2017 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów 

budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części: 

• AB.6740.1.2017 - Gmina Lesko 

• AB.6740.2.2017 - Gmina Cisna 

• AB.6740.3.2017 - Gmina Olszanica 

• AB.6740.4.2017 - Gmina Baligród 

• AB.6740.5.2017 - Gmina Solina 

AB.6740.2018 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów 

budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części: 

• AB.6740.1.2018 - Gmina Lesko 

• AB.6740.2.2018 - Gmina Cisna 

• AB.6740.3.2018 - Gmina Olszanica 

• AB.6740.4.2018 - Gmina Baligród 

• AB.6740.5.2018 - Gmina Solina 

W kontrolowanym okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. zarejestrowanych 

było 953 sprawy, w tym 461 spraw w 2017r. i 492 sprawy w 2018r. 

Sprawdzeniu poddano co 20 sprawę z każdego rejestru zaczynając od sprawy z nr 5 tj. 

5, 25, 45, .itd. W przypadku gdy kolejno wybrana sprawa, nie spełniała kryterium kontroli tj. 

gdy w danej sprawie nie została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę, 

sprawdzeniu poddano sprawę kolejną.  
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W trakcie kontroli wybrano 49 spraw zgodnie z przyjętym kluczem, co stanowi 5,15% 

ogólnej liczby spraw z tego okresu. 

Sprawdzono sprawy: 

• Gmina Lesko 2017: 

 AB.6740.1.5.2017, AB.6740.1.26.2017, AB.6740.1.45.2017, AB.6740.1.65.2017, 

AB.6740.1.85.2017, AB.6740.1.105.2017, 

• Gmina Cisna 2017: 

 AB.6740.2.6.2017, AB.6740.2.25.2017, AB.6740.2.45.2017, AB.6740.2.65.2017, 

• Gmina Olszanica 2017: 

 AB.6740.3.6.2017, AB.6740.3.25.2017, AB.6740.3.45.2017, 

• Gmina Baligród 2017: 

 AB.6740.4.6.2017, AB.6740.4.26.2017, AB.6740.4.45.2017, 

• Gmina Solina 2017: 

 AB.6740.5.5.2017, AB.6740.5.26.2017, AB.6740.5.46.2017, AB.6740.5.65.2017, 

AB.6740.5.85.2017, AB.6740.5.105.2017, AB.6740.5.125.2017, AB.6740.5.146.2017, 

• Gmina Lesko 2018: 

 AB.6740.1.5.2018, AB.6740.1.25.2018, AB.6740.1.45.2018, AB.6740.1.65.2018, 

AB.6740.1.85.2018, AB.6740.1.105.2018, 

• Gmina Cisna 2018: 

 AB.6740.2.5.2018, AB.6740.2.25.2018, AB.6740.2.45.2018, AB.6740.2.65.2018, 

AB.6740.2.85.2018, 

• Gmina Olszanica 2018: 

 AB.6740.3.5.2018, AB.6740.3.25.2018, AB.6740.3.45.2018, 

• Gmina Baligród 2018: 

 AB.6740.5.5.2018, AB.6740.4.5.2018, AB.6740.4.25.2018, 



IK.7730.2.2019  Strona 4 z 9 

• Gmina Solina 2018: 

 AB.6740.5.25.2018, AB.6740.5.45.2018, AB.6740.5.65.2018, AB.6740.5.85.2018, 

AB.6740.5.106.2018, AB.6740.5.125.2018, AB.6740.5.145.2018, AB.6740.5.165.2018. 

Ocenę ogólną sformułowano na podstawie ocen częściowych.  

II.  Oceny częściowe: 

1. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się sprawdzanie przez organ posiadania 

odpowiednich uprawnień budowlanych przez projektanta oraz jego członkostwo 

we właściwej izbie samorządu zawodowego.  

Co do zasady, w aktach sprawy znajdują się kopie uprawnień projektantów oraz 

zaświadczenia potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego- 

ważne na dzień opracowania projektu budowlanego.  

Do akt sprawy AB.6740.1.45.2017 oraz AB.6740.5.5.2017 nie zostały dołączone 

kserokopie uprawnień projektantów, tym samym nie wiadomo w jaki sposób organ 

sprawdził, czy projektanci opracowujący projekt budowlany posiadają odpowiednie 

uprawnienia w tym zakresie.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Uprawnienia budowlane które nie zostały dołączone do spraw AB.6740.1.45.2017, 

AB.6740.5.5.2017 organ sprawdził, ponieważ jest  

w posiadaniu kserokopii uprawnień projektantów”1 

Z akt sprawy AB.6740.1.65.2017, AB.6740.3.25.2017, AB.6740.1.85.2018, 

AB.6740.5.5.2018 nie wynika w jaki sposób organ sprawdził ważność zaświadczeń z izby 

samorządu zawodowego projektantów opracowujących projekt budowlany, gdyż w projekcie 

budowlanym nie została wskazana data jego opracowania. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Organ aktualność uprawnień zweryfikował na dzień złożenia wniosku.”2 

Akta sprawy AB.6740.2.6.2017, AB.6740.2.65.2017 nie zawierają potwierdzenia 

sprawdzenia przez organ ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego projektanta w dacie opracowania rysunków wchodzących w skład 

 
1 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
2 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
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projektu budowlanego. Na stronie tytułowej została wskazana wcześniejsza data 

opracowania projektu niż w tabelkach rysunków.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Organ przyjął datę opracowania dokumentacji podana na stronie tytułowej i na jej 

podstawie sprawdził ważność zaświadczeń z izby samorządu zawodowego.”3 

2. Pozytywnie z uchybieniami i nieprawidłowościami ocenia się sprawdzanie przez 

organ posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych przez sprawdzającego 

oraz jego członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego.  

Co do zasady, w aktach sprawy znajdują się kopie uprawnień osób sprawdzających 

projekt oraz zaświadczenia potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego- ważne na dzień opracowania projektu architektoniczno- budowlanego.  

Z akt sprawy AB.6740.5.5.2018 nie wynika w jaki sposób organ sprawdził ważność 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby 

sprawdzającej projekt architektoniczno-budowlany, skoro w projekcie nie została wskazana 

data jego opracowania. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Organ aktualność uprawnień zweryfikował na dzień złożenia wniosku.”4 

Akta sprawy AB.6740.2.65.2017 nie zawierają potwierdzenia sprawdzenia przez organ 

ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby 

sprawdzającej w dacie opracowania rysunków wchodzących w skład projektu 

architektoniczno-budowlanego. Na stronie tytułowej została wskazana wcześniejsza data 

opracowania projektu niż  

w tabelkach rysunków.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Organ przyjął datę opracowania dokumentacji podana na stronie tytułowej i na jej 

podstawie sprawdził ważność zaświadczeń z izby samorządu zawodowego.”5 

 
3 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
4 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
5 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
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W sprawie AB.6740.5.125.2017, w której zostało udzielone pozwolenie na budowę 

obejmujące budowę m.in. budynku administracyjno- gospodarczo- biurowego, brak jest 

zapewnienia sprawdzenia projektu w branży elektrycznej  

i sanitarnej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności (art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego). 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„W sprawie AB.6740.5.125.2017 nie brał udziału projektant sprawdzający projekt 

w zakresie branży elektrycznej i sanitarnej z uwagi na niewielki zakres prac w tym zakresie”6 

3. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się sprawdzanie przez organ posiadania 

odpowiednich uprawnień budowlanych przez pozostałe osoby biorące udział 

w opracowaniu projektu budowlanego oraz ich członkostwo we właściwej izbie 

samorządu zawodowego.  

Co do zasady, w aktach sprawy znajdują się kopie uprawnień osób biorących udział 

w opracowaniu projektu oraz zaświadczenia potwierdzające ich przynależność do właściwej 

izby samorządu zawodowego- ważne na dzień opracowania projektu budowlanego. 

Z akt sprawy AB.6740.1.5.2017 nie wynika w jakim zakresie i jaką część projektu 

budowlanego opracował Pan (anonimizacja), którego podpisy znajdują się w projekcie 

budowlanym, a nie został on wymieniony na stronie tytułowej projektu. Projekt dołączony 

do akt sprawy nie zawiera również kserokopii uprawnień oraz zaświadczenia z izby 

samorządu zawodowego Pana (anonimizacja). 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Pan (anonimizacja) był projektantem w sprawie AB.6740.1.5.2017 w zakresie 

sporządzenia ekspertyzy technicznej i konstrukcji. Natomiast organ nie dopatrzył braku 

w  kopii uprawnień oraz zaświadczenia do izby samorządu zawodowego P. (anonimizacja). 

Natomiast projektantem głównym dokumentacji, która stanowi załącznik do decyzji był Pan 

(anonimizacja) posiadający uprawnienia (anonimizacja) w zakresie architektury bez 

ograniczeń.” 7 

Z akt sprawy AB.6740.1.45.2017 oraz AB.6740.2.45.2017 nie wynika w jaki sposób 

organ sprawdził, czy osoby biorące udział w opracowaniu projektu budowlanego posiadają 

odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, gdyż do akt sprawy nie zostały dołączone 

 
6 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
7 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
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kserokopie uprawnień tych osób. W sprawie AB.6740.5.5.2017, brakuje również 

zaświadczenia z izby samorządu zawodowego dla P. (anonimizacja). W aktach sprawy 

AB.6740.1.5.2017 brak jest drugiej strony kserokopii uprawnień Pana (anonimizacja). 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Uprawnienia budowlane które nie zostały dołączone do spraw AB.6740.1.45.2017 (...) 

organ sprawdził, ponieważ jest w posiadaniu kserokopii uprawnień projektantów natomiast 

wpis do izby samorządu zawodowego dla P. (anonimizacja) organ zweryfikował korzystając 

ze strony internetowej właściwej Izby. Natomiast w przypadku drugiej strony uprawnień P. 

(anonimizacja) organ przeoczył jego brak.”8 

Akta sprawy AB.6740.2.6.2017, AB.6740.2.65.2017 nie zawierają potwierdzenia 

sprawdzenia przez organ ważności zaświadczenia osób biorących udział w opracowaniu 

projektu w dacie opracowania rysunków wchodzących w skład projektu budowlanego. Na 

stronie tytułowej została wskazana wcześniejsza data opracowania projektu niż w tabelkach 

rysunków.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Organ przyjął datę opracowania dokumentacji podana na stronie tytułowej i na jej 

podstawie sprawdził ważność zaświadczeń z izby samorządu zawodowego.”9 

W aktach spraw AB.6740.2.25.2018, AB.6740.2.45.2017, AB.6740.4.6.2017, 

AB.6740.2.5.2018 na części rysunków wchodzących w skład projektu architektoniczno-

budowlanego brak jest wskazania osób ich opracowujących. Brak jest podpisów pod 

rysunkami, a na rysunkach i w opisie technicznym zostały naniesione przekreślenia koloru 

czerwonego. Osoby opracowujące tę część projektu zostały wskazane wyłącznie na stronie 

tytułowej.  

W sprawie AB.6740.5.146.2017 brakuje podpisów projektantów na rysunkach projektu 

architektoniczno-budowlanego, natomiast w sprawie AB.6740.5.125.2017 w tabelkach 

widnieją jedynie podpisy sprawdzających projekt.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Według oceny organu projektantami biorącymi udział w opracowaniu projektu 

budowlanego brali udział jedynie projektanci wyszczególnieni na stronie tytułowej projektu. 

 
8 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
9 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
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Jeśli dotyczy się zaś spraw AB.6740.2.25.2018, AB.6740.2.45.2017, AB.6740.4.6.2017, 

AB.6740.2.5.2018 oraz spraw AB.6740.5.146.2017 i AB.6740.5.125.2017 odnośnie 

brakujących podpisów pod rysunkami i podpisów pod skreśleniami organ nie dopatrzył ich 

braku.”10 

W sprawie AB.6740.4.45.2017, w której pozwolenie na budowę obejmowało m.in. 

budowę drogi wewnętrznej, w opracowaniu projektu nie brał udział projektant posiadający 

uprawnienia w branży drogowej. Z dokumentów wynika, że projektant zaprojektował część 

obiektu- drogę wykraczającą poza zakres jego uprawnień.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Organ analizując projekt uznał, że wykonanie drogi wewnętrznej jest tylko na 

potrzeby inwestora jako dojścia, dojazdy w związku z tym nie żądał projektu z zakresu 

drogownictwa i tym samym projektanta posiadającego uprawnienia w tym kierunku.”11 

Z akt sprawy AB.6740.2.5.2018 nie wynika w jaki sposób organ sprawdził, czy 

projektant branży konstrukcyjno-budowlanej P. (anonimizacja) oraz projektant branży 

elektrycznej P. (anonimizacja) posiadają inne uprawnienia budowlane niż te dołączone do 

projektu budowlanego. Do projektu zostały dołączone uprawnienia architektoniczne P. 

(anonimizacja) w ograniczonym zakresie, natomiast P. (anonimizacja) uprawnienia 

wykonawcze w branży elektrycznej. Z dołączonych do projektu budowlanego kopii 

uprawnień wynika, że osoby biorące udział w opracowaniu projektu budowlanego nie 

posiadały odpowiednich uprawnień w tym zakresie.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Dzięki temu, że organ jest w posiadaniu kserokopii uprawnień projektantów miał 

możliwość zweryfikować prawidłowość i zakres uprawnień P. (anonimizacja), który posiada 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej nr (anonimizacja) i P. (anonimizacja), który posiada uprawnienia do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr(anonimizacja).”12 

 

 
10 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
11 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
12 Odpowiedź z 07.01.2020r. 
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Zalecenia pokontrolne 

Wobec dokonanych ustaleń i sformułowanych ocen, w celu usunięcia stwierdzonych 

uchybień zaleca się: 

Każdorazowe dokumentowanie przez organ posiadania odpowiednich uprawnień 

budowlanych przez projektanta, sprawdzającego oraz pozostałych osób biorących udział 

w opracowaniu projektu budowlanego, poprzez dołączanie kopii uprawnień do akt sprawy. 

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 Budowlanego 

mgr inż. arch. Ryszard Witek 
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