
Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego 

35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5 

Rzeszów, 2020-06-03 

IK.7730.4.2019 

Pan Marek Śliż 

Starosta Leżajski 

ul. M. Kopernika 8 

37-300 Leżajsk 

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 29.01.2020r., 03.02.2020r. i 04.02.2020r. zespół kontrolerów 

w składzie: 

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

kierownik zespołu kontrolerów, 

2. Natalia Włodyka – ekspert nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli 

WINB, członek zespołu kontrolerów, 

przeprowadzili kontrolę problemową Starosty Leżajskiego z siedzibą przy ul. 

M. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk. 

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.  



IK.7730.4.2019  Strona 2 z 8 

Osobą odpowiedzialną jest Pan Tomasz Wojtyna, który pełni funkcję Naczelnika 

Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Leżajsku. 

I. Ocena ogólna. 

Pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień 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.6740.1.2017 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów 

kubaturowych i budowli, oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych lub jego części, 

− AB.6740.2.2017 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów 

liniowych i instalacji, oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych 

lub jego części, 

− AB.6740.1.2018 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów 

kubaturowych i budowli, oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych lub jego części, 

− AB.6740.2.2018 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów 

liniowych i instalacji, oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych 

lub jego części. 

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

było 1194 spraw, w tym 570 spraw w 2017r. i 624 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.  

W trakcie kontroli wybrano 62 sprawy zgodnie z przyjętym kluczem, co stanowi 5,19% 

ogólnej liczby spraw z tego okresu. 
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Sprawdzono sprawy: 

− AB.6740.1.5.2017, AB.6740.1.25.2017, AB.6740.1.45.2017, AB.6740.1.65.2017, 

AB.6740.1.86.2017, AB.6740.1.105.2017, AB.6740.1.127.2017, 

AB.6740.1.151.2017, AB.6740.1.165.2017, AB.6740.1.185.2017, 

AB.6740.1.206.2017, AB.6740.1.225.2017, 

− AB.6740.1.245.2017, AB.6740.1.265.2017, AB.6740.1.285.2017, 

AB.6740.1.305.2017, 

− AB.6740.1.325.2017, AB.6740.1.345.2017, AB.6740.1.365.2017,  

− AB.6740.2.5.2017, AB.6740.2.25.2017, AB.6740.2.45.2017, AB.6740.2.65.2017, 

− AB.6740.2.86.2017, AB.6740.2.105.2017, AB.6740.2.129.2017, 

AB.6740.2.145.2017, 

− AB.6740.2.165.2017, AB.6740.2.185.2017, AB.6740.2.205.2017,  

− AB.6740.1.5.2018, AB.6740.1.27.2018, AB.6740.1.47.2018, AB.6740.1.65.2018, 

− AB.6740.1.87.2018, AB.6740.1.105.2018, AB.6740.1.125.2018, 

AB.6740.1.146.2018, 

− AB.6740.1.165.2018, AB.6740.1.186.2018, AB.6740.1.205.2018, 

AB.6740.1.225.2018, 

− AB.6740.1.245.2018, AB.6740.1.265.2018, AB.6740.1.285.2018, 

AB.6740.1.308.2018, 

− AB.6740.1.325.2018, AB.6740.1.346.2018, AB.6740.1.365.2018, 

AB.6740.1.386.2018, 

− 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, AB.6740.2.105.2018, AB.6740.2.125.2018, 

AB.6740.2.145.2018, 

− AB.6740.2.167.2018, AB.6740.2.185.2018, AB.6740.2.205.2018, 

AB.6740.2.225.2018. 
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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.  

Akta spraw AB.6740.2.5.2017, AB.6740.2.45.2017 oraz AB.6740.2.86.2017 nie 

zawierały kserokopii uprawnień projektantów, tym samym nie pozwalały na sprawdzenie czy 

projektant opracowujący projekt budowlany posiadał odpowiednie uprawnienia w tym 

zakresie. Z wyjaśnień złożonych przez kontrolowanego wynika, że potwierdzenia posiadania 

odpowiednich uprawnień dokonał na podstawie zgromadzonej w organie „bazy” osób 

uprawnionych.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Tutejszy organ administracji architektoniczno – budowlanej posiada wewnętrzny zbiór 

(bazę) uprawnień projektantów, którzy działają na terenie tutejszego powiatu i okolic. 

W przypadku braku załączonych uprawnień do projektu budowlanego, pracownicy wydziału 

Architektury i Budownictwa sprawdzają, czy projektant posiada odpowiednie uprawnienia 

budowlane w bazie będącej w posiadaniu tut. organu i załączają kopię uprawnień do akt 

sprawy. Brak kopii uprawnień projektantów w aktach sprawy nie świadczy o braku 

sprawdzenia posiadanych uprawnień przez projektanta, a jedynie z niedołączenia kopii 

uprawnień do akt sprawy spowodowanym dużą ilością prowadzonych postępowań lub 

z niedopatrzenia. Dołączam uwierzytelnioną kserokopię uprawnień budowlanych P. 

(anonimizacja) do sprawy nr AB.6740.2.5.2017, P. (anonimizacja) do akt sprawy nr 

AB.6740.2.86.2017. Dodatkowo informuję, iż w aktach sprawy nr AB.6740.2.45.2017 

znajdują się uprawnienia budowlane P. (anonimizacja) na stronie 18. Jednocześnie 

wyjaśniam, iż w aktach sprawy nr AB.6740.2.45.2017 oraz AB.6740.2.5.2017 na stronie 

tytułowej projektu budowlanego znajdują się dane osób, które brały udział w opracowaniu 

tego projektu, jednak nie posiadają uprawnień budowlanych.”1 

 
1 Odpowiedź z 14.04.2020r. 
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W sprawach: AB.6740.1.127.2017, AB.6740.1.185.2017, AB.6740.1.265.2017, 

AB.6740.1.345.2017, AB.6740.1.47.2018, AB.6740.1.325.2018 metryki zamieszczone na 

rysunkach wchodzących w skład zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego nie 

zawierają danych projektanta opracowującego projekt, wskazanego na stronie tytułowej 

projektu. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„W kontrolowanych sprawach AB.6740.1.127.2017, AB.6740.1.185.2017, 

AB.6740.1.265.2017, AB.6740.1.345.2017, AB.6740.1.47.2018, AB.6740.1.325.2018 tut. 

organ sprawdził projekt budowlany pod względem posiadanych uprawnień budowlanych 

przez projektanta a także aktualność na dzień opracowania projektu budowlanego 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Brak danych 

projektanta wskazanego na stronie tytułowej projektu w metrykach zamieszczonych na 

niektórych rysunkach projektu architektoniczno – budowlanego wynika z niedopatrzenia 

pracownika sprawdzającego projekt budowlany.”2 

2. Pozytywnie z uchybieniami 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.  

Akta spraw AB.6740.2.5.2017, AB.6740.1.151.2017 oraz AB.6740.1.325.2017 nie 

zawierały kserokopii uprawnień osób sprawdzających projekt, tym samym nie pozwalały na 

sprawdzenie czy posiadali oni odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Z wyjaśnień 

złożonych przez kontrolowanego wynika, że potwierdzenia posiadania odpowiednich 

uprawnień dokonał na podstawie zgromadzonej w organie „bazy” osób uprawnionych.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Tutejszy organ administracji architektoniczno – budowlanej posiada wewnętrzny zbiór 

(bazę) uprawnień projektantów, którzy działają na terenie tutejszego powiatu i okolic. 

W przypadku braku załączonych uprawnień do projektu budowlanego, pracownicy wydziału 

Architektury i Budownictwa sprawdzają, czy projektant posiada odpowiednie uprawnienia 

budowlane w bazie będącej w posiadaniu tut. organu i załączają kopię uprawnień do akt 

 
2 Odpowiedź z 14.04.2020r. 
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sprawy. Brak kopii uprawnień projektantów w aktach sprawy nie świadczy o braku 

sprawdzenia posiadanych uprawnień przez projektanta, a jedynie z niedołączenia kopii 

uprawnień do akt sprawy spowodowanym dużą ilością prowadzonych postępowań lub 

z niedopatrzenia. Dołączam uwierzytelnioną kserokopię uprawnień budowlanych P. 

(anonimizacja) – sprawdzającego projekt budowlany do akt sprawy AB.6740.2.5.2017, 

przesyłam uwierzytelnioną kserokopię uprawnień P. (anonimizacja) do akt sprawy 

AB.6740.1.151.2017 oraz P. (anonimizacja) do akt spawy AB.6740.1.325.2017.”3 

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.  

Akta sprawy AB.6740.1.5.2018 nie zawierały kserokopii uprawnień osoby 

opracowującej projekt w zakresie branży sanitarnej, tym samym nie pozwalały na 

sprawdzenie czy osoba ta, posiadała odpowiednie uprawnienia budowlane w tym zakresie. 

Z wyjaśnień złożonych przez kontrolowanego wynika, że potwierdzenia posiadania 

odpowiednich uprawnień dokonał na podstawie zgromadzonej w organie „bazy” osób 

uprawnionych.  

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„Tutejszy organ administracji architektoniczno – budowlanej posiada wewnętrzny zbiór 

(bazę) uprawnień projektantów, którzy działają na terenie tutejszego powiatu i okolic. 

W przypadku braku załączonych uprawnień do projektu budowlanego, pracownicy wydziału 

Architektury i Budownictwa sprawdzają, czy projektant posiada odpowiednie uprawnienia 

budowlane w bazie będącej w posiadaniu tut. organu i załączają kopię uprawnień do akt 

sprawy. Brak kopii uprawnień projektantów w aktach sprawy nie świadczy o braku 

sprawdzenia posiadanych uprawnień przez projektanta, a jedynie z niedołączenia kopii 

uprawnień do akt sprawy spowodowanym dużą ilością prowadzonych postępowań lub 

z niedopatrzenia. Dołączam uwierzytelnioną kserokopię uprawnień budowlanych P. 

(anonimizacja) – projektanta, do akt spray AB.6740.1.5.2018.”4 

 
3 Odpowiedź z 14.04.2020r. 
4 Odpowiedź z 14.04.2020r. 
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W sprawach: AB.6740.1.127.2017, AB.6740.1.265.2017, AB.6740.1.47.2018, 

AB.6740.1.325.2018 metryki zamieszczone na rysunkach wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego nie zawierają danych osób 

biorących udział w opracowaniu projektu, wskazanych na stronie tytułowej projektu. 

W stosunku do powyższego stanu kontrolowany wyjaśnił: 

„W kontrolowanych sprawach AB.6740.1.127.2017, AB.6740.1.265.2017, 

AB.6740.1.47.2018, AB.6740.1.325.2018 tut. organ sprawdził projekt budowlany pod 

względem posiadanych uprawnień budowlanych przez osoby biorące udział w opracowaniu 

projektu budowlanego, a także aktualność na dzień opracowania projektu budowlanego 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Brak danych 

osób biorących udział w opracowaniu projektu, wskazanych na stronie tytułowej projektu 

w metrykach zamieszczonych na niektórych rysunkach projektu architektoniczno – 

budowlanego wynika z tego, iż miejsce na dane projektantów w metryce jest bardzo małe, 

lub w metryce rysunku nie przewidziano miejsca dla projektanta adaptującego, dane te 

zamieszczone są nad metryką lub obok metryki. Takie rozwiązanie znacznie poprawia 

czytelność danych projektanta.”5 

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. 

Każdorazowe sprawdzanie czy rysunki wchodzące w skład projektu budowlanego 

zawierają dane osób biorących udział w opracowaniu projektu architektoniczno-

budowlanego.  

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. 

 
5 Odpowiedź z 14.04.2020r. 
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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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