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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
obiekt użyteczności
publicznej1

budynek użyteczności publicznej (według definicji § 3 pkt 6 rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych), a także ogólnodostępna budowla (według
definicji art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego) lub obiekt małej architektury
(według definicji art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego), służące zaspokajaniu
zbiorowych i powszechnych potrzeb społecznych, w szczególności w zakresie
kultury, sportu, rekreacji, turystyki, rozrywki lub przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji (np. amfiteatr, stadion lub boisko sportowe, plac zabaw,
siłownia plenerowa, tor wyścigowy, wieża widokowa, cmentarz);

Prawo budowlane

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
ze zm.);

Powiatowy
Inspektor

powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;

PINB

powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego;

rozporządzenie
BHP

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, ze zm.);

rozporządzenie
ppoż.

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm.);

rozporządzenie
w sprawie
książki obiektu
budowlanego

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134);

rozporządzenie
w sprawie
warunków
technicznych

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, ze zm.);

sytuacja
kryzysowa1

Sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia
w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia
w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2022 r. poz. 261);
Na potrzeby niniejszej kontroli za sytuację kryzysową uważa się potencjalnie
niebezpieczną sytuację, wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa
ludzi, mienia lub środowiska, a także wywołującą ograniczenia w działaniu
instytucji lub organów administracji, jak również sytuację, która stwarza
ryzyko wystąpienia ww. negatywnych skutków (np. sytuacje wywołane agresywnymi zachowaniami, zamachami terrorystycznymi, atakami bombowymi,
chemicznymi lub biologicznymi, atakiem napastnika z nożem lub innym
narzędziem);

ustawa
o charakterystyce
energetycznej

4

ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 497);

1

Definicje ustalone na potrzeby kontroli.

ustawa
o gospodarce
nieruchomościami
lub ogn

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1899, ze zm.);

ustawa o NIK

ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r.
poz. 623);

ustawa o ochronie
przeciwpożarowej
ustawa
o samorządzie
gminnym

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 869, ze zm.);

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372, ze zm.).
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1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące cel
główny kontroli
Czy zapewniono
bezpieczne użytkowanie
gminnych obiektów
użyteczności publicznej
w województwach
pomorskim
i zachodniopomorskim?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy prawidłowo
realizowano zadania
w celu zapewnienia
należytego utrzymania
i bezpiecznego
użytkowania gminnych
obiektów użyteczności
publicznej?
2. Czy sprawowano
prawidłowy, rzetelny
i skuteczny nadzór
nad zapewnieniem
należytego utrzymania
i bezpiecznego
użytkowania gminnych
obiektów użyteczności
publicznej?
Jednostki
kontrolowane
− 6 urzędów gmin
miejsko-wiejskich,
− 12 gminnych jednostek
organizacyjnych
zarządzających
gminnymi obiektami
użyteczności
publicznej,
− 6 powiatowych
inspektoratów
nadzoru budowlanego.
Okres objęty kontrolą
Lata 2018–2021
(do dnia zakończenia
czynności kontrolnych)
z możliwością
wykorzystania dowodów
sporządzonych przed tym
okresem.

6

Gminne obiekty użyteczności publicznej stanowią ważny element infrastruktury wykorzystywany przez lokalną społeczność. Prawidłowy stan
obiektów uzależniony jest od ich należytego utrzymania i użytkowania.
Wpływa to również na właściwe warunki świadczenia usług publicznych.
Zapewnia także bezpieczeństwo osób w nich przebywających (pracowników, petentów, widzów) oraz zgromadzonego tam mienia.

W obiektach użyteczności publicznej może wystąpić wiele potencjalnie
niebezpiecznych sytuacji, np. zalania, pożary lub awarie, a także ataki
terrorystyczne. Mogą być tam pozostawione niebezpieczne przedmioty
lub podłożony ładunek (bombowy, chemiczny lub biologiczny). Pojawić
się mogą także agresywnie i niebezpiecznie zachowujący się interesanci
lub uczestnicy wydarzeń np. rozrywkowych lub sportowych. Sytuacje
kryzysowe mają nagły i nieoczekiwany charakter, a każda taka sytuacja
wymaga szybkiej i odpowiedniej reakcji. Minimalizowanie ich skutków
powinno skupiać się na odpowiednim przygotowaniu i wdrożeniu procedur
postępowania. Zarządzający obiektami publicznymi powinni dysponować
adekwatnymi do lokalnych uwarunkowań i potencjalnych zagrożeń procedurami postępowania, zaznajamiać z nimi ich użytkowników oraz prowadzić ćwiczenia. W chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej nie ma czasu
na ustalanie strategii działania i określanie zadań dla poszczególnych osób.
Prowadzenie regularnych ćwiczeń ma na celu praktyczne zastosowanie
ustanowionych procedur, ocenę ich realizacji oraz ewentualną modyfikację,
a także wyrobienie nawyków wśród osób uczestniczących w szkoleniach.
Ważne jest również zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej przed
zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W szczególności opracowanie planów ewakuacji, właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz
odpowiednie zabezpieczenie terenu wokół obiektów.

Obowiązki dotyczące należytego utrzymania i bezpiecznego użytkowania
obiektów spoczywają na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach
obiektów budowlanych2. Do obowiązków zarządzających należy zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego obiektów, a także
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Obejmują one ochronę osób korzystających z obiektów, ochronę zasobów jednostek oraz zgromadzonej dokumentacji. W obiektach powinno być zapewnione również bezpieczeństwo
sanitarne. Jest to szczególnie ważne w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii
COVID-19, która dotyka dużą część społeczeństwa. Zarządzający obiektami
publicznymi powinni wdrożyć dodatkowe działania, które będą miały
na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii. Należy zapewnić
możliwość udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłych zdarzeń,
zagrażających życiu lub zdrowiu użytkowników obiektów. Dlatego istotne
jest wyznaczenie spośród pracowników osób, które zostaną przeszkolone
i będą odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy.
Dotychczas przeprowadzane przez NIK kontrole wskazywały na niewłaściwą
realizację przez właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązków
z zakresu utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych. Miało to wpływ
2

Dalej: zarządzający.
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na pogorszenie bezpieczeństwa w tych obiektach, a w skrajnych wypadkach
stwarzało zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz ich mienia3.

Infografika nr 1
Ważniejsze obowiązki w zakresie należytego utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów
STAN TECHNICZNY I ESTETYCZNY
utrzymywanie i użytkowanie obiektów

system kontroli stanu technicznego

prowadzenie wymaganych

w sposób zgodny z przeznaczeniem

obiektów (okresowe kontrole roczne

dokumentów eksploatacji

i wymaganiami ochrony środowiska

i pięcioletnie) obejmujący m.in. sprawdzenie

utrzymywanie ich w należytym stanie
technicznym i estetycznym

stanu technicznego i przydatności obiektów
do użytkowania oraz estetyki, badanie
instalacji i urządzeń służących ochronie

okresowe kontrole stanu
technicznego systemu ogrzewania
lub urządzeń chłodniczych

niedopuszczanie do nadmiernego

środowiska, instalacji gazowych oraz

badania okresowe i doraźne m.in.

pogorszenia właściwości użytkowych

przewodów kominowych (dymowych,

urządzeń transportu bliskiego (UTB)

i sprawności technicznej

spalinowych iwentylacyjnych), a także
instalacji elektrycznej ipiorunochronnej

NALEŻYTE UTRZYMANIE I BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOŻAROWE

STAN SANITARNY,
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

zapewnienie bezpieczeństwa

zapewnienie bezpiecznych

przygotowanie i wdrożenie procedur

i możliwości ewakuacji

i higienicznych warunków

postępowania

ustalenie sposobów postępowania na
wypadek pożaru, w tym procedur
zawartych w instrukcjach
bezpieczeństwa pożarowego
wyposażenie obiektu w sprawne
urządzenia ppoż. i sprzęt gaśniczy
przeglądy techniczne i konserwacje

przebywaniai wykonywania czynności
w obiekcie, w tym bezpieczeństwa
epidemiologicznego
wdrożenie pierwszej pomocy, w tym
wyznaczenie osób odpowiedzialnych
za jej udzielanie

prowadzenie ćwiczeń dotyczących
zasad postępowania w sytuacjach
zagrożenia
zabezpieczenie obiektów (m.in.
właściwe wyznaczenie i oznakowanie
dróg ewakuacyjnych oraz odpowiednie
zabezpieczenie terenu wokół obiektów)

urządzeń ppoż.

Źródło: opracowanie własne NIK.

Kontrola pt. Bezpieczeństwo gminnych obiektów użyteczności publicznej
w województwach pomorskim i zachodniopomorskim (P/21/095) została
podjęta z własnej inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolą NIK objęto
sześć urzędów gmin, 12 gminnych jednostek organizacyjnych zarządzających gminnymi obiektami użyteczności publicznej4 oraz sześć powiatowych
3

4

Np. Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (P/19/101);
Funkcjonowanie Ośrodków Sportu i Rekreacji (P/19/026); Organizacja i warunki pracy pracowników
socjalnych w gminach (P/18/040); Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa
w budynkach użyteczności publicznej w Warszawie (P/13/182).
Działających w formie gminnych instytucji kultury (pięć), jednostek budżetowych (cztery),
samorządowych zakładów budżetowych (dwa) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W przypadku spółki, kontrolą objęto wyłącznie obiekty powierzone jej do zarządzania,
stanowiące własność gminy. Kontrola pozostałych podmiotów posiadających osobowość prawną
(gminnych obiektów kultury), objęła również obiekty stanowiące ich własność.
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inspektoratów nadzoru budowlanego. Ponadto skontrolowane zostały
32 gminne obiekty użyteczności publicznej na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, zarządzane przez podmioty nieobjęte kontrolą NIK. Kontrole zostały zlecone, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK,
powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego (w zakresie przestrzegania
przepisów prawa budowlanego) i komendantom powiatowym Państwowej
Straży Pożarnej5 (w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego). Kontrole w tych obiektach przeprowadziła również Państwowa
Inspekcja Pracy, Okręgowe Inspektoraty Pracy w Gdańsku i Szczecinie6.

Łącznie kontrolą objęto 102 gminne obiekty użyteczności publicznej (w tym
NIK skontrolowała 70 obiektów). Największą liczbę – 29 (28,4%) stanowiły
budynki administracyjno-biurowe (głównie siedziby jednostek kontrolowanych), remizy OSP lub świetlice wiejskie – 28 (tj. 27,5%) oraz ośrodki kultury
wraz z salami widowiskowymi lub o innym charakterze – 10 (tj. 9,8%).
Przeprowadzone kontrole dotyczyły również hal sportowo-widowiskowych, budynków placówek oświatowych oraz targowisk miejskich.

Infografika nr 2
Rodzaje obiektów objętych kontrolą

hale sportowo
-widowiskowe

3

targowiska
miejskie

2,9%

inne

(np. cmentarz, kompleks basenowo-rekreacyjny,
stanica żeglarska, teren rekreacyjny np. z placem zabaw lub siłownią plenerową)

2,9%

5

budynki
administracyjno
-biurowe

4,9%

remizo-świetlice wiejskie

3

5

29

28,4%

4,9%

boiska wraz
z budynkami socjalnymi

5

4,9%

budynki
administracyjno-biurowe
z dodatkową funkcją
(np. biblioteki, hotelu,
pomieszczenia gospodarczego)
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102
100%

remizy
OSP

7,9%

ośrodki kultury
z salą widowiskową
lub inną (np. taneczną lub kinem)

10

świetlice
wiejske

9,8%
budynki
szkolne lub
przedszkolne

11

10,8%
Źródło: opracowanie własne NIK.
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6

Dalej: KP PSP.

Dalej: PIP.

11

10,8%

12

11,8%

2. OCENA OGÓLNA
Działania skontrolowanych podmiotów zarządzających oraz sprawujących
nadzór nie zapewniały w pełni bezpiecznego użytkowania gminnych obiektów
użyteczności publicznej w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.
Nieprawidłowości, które skutkowały niewłaściwą realizacją zadań lub wpływały na obniżenie poziomu bezpieczeństwa, stwierdzono we wszystkich jednostkach zarządzających obiektami. Dotyczyły one niemal 96,1% spośród 102
skontrolowanych obiektów. Nieprawidłowy stan dziewięciu obiektów (8,8%)
mógł stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego
lub powodować powstanie znacznej szkody w mieniu.

Niezapewnienie
w pełni bezpiecznego
użytkowania gminnych
obiektów użyteczności
publicznej

Podmioty zarządzające nie objęły swoimi działaniami wszystkich skontrolowanych obiektów. Ponadto działania te nie zawsze były realizowane prawidłowo oraz w sposób kompleksowy i skuteczny. Wymaganego przygotowania
na wypadek wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa nie zagwarantowano
w 17 podmiotach zarządzających (z 18 skontrolowanych przez NIK). Dotyczyło
to ponad połowy obiektów objętych kontrolą. Nieprawidłowości w tym zakresie polegały głównie na niezapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
np. odpowiednich warunków ewakuacji lub obligatoryjnego dostosowania
stanu obiektów, wdrożenia wymaganych instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
lub zwalczania pożarów i ewakuacji, a także przeprowadzania praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu. W sześciu jednostkach zarządzających (z 18) niewłaściwy stan 15 skontrolowanych obiektów (21,4%), wynikał także z nieprawidłowości stwierdzonych w obszarach
dotyczących stanu sanitarnego pomieszczeń lub wentylacji. We wszystkich
18 skontrolowanych przez NIK podmiotach, stwierdzono również nieprawidłowości w realizacji pozostałych zadań (w ponad 84% obiektów). Polegały
one przede wszystkim na nieprzeprowadzaniu okresowych kontroli, niezapewnieniu niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami oraz nierzetelności książek obiektów budowlanych lub
ich nieprowadzeniu.
Wprawdzie stan większości obiektów pozwalał na ich użytkowanie, to jednak wymagały one prac remontowych lub modernizacyjnych. Wykonywano
zadania zapewniające należyty stan techniczny i estetyczny obiektów, chociaż
w zakresie ograniczonym wysokością dostępnych środków finansowych.
Skontrolowane jednostki przeważnie zapewniły przygotowanie organizacyjne
do realizacji zadań. Wdrożyły większość niezbędnych regulacji, z wyjątkiem
procedur postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
W okresie epidemii COVID-19 wprowadzano rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Stwierdzone nieprawidłowości świadczą o braku prawidłowego, rzetelnego
i skutecznego nadzoru nad należytym utrzymaniem i bezpiecznym użytkowaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej. W urzędach gmin nie
funkcjonowały procedury określające sposób prowadzenia nadzoru nad przekazanymi obiektami. Nadzór polegał m.in. na doraźnych kontaktach urzędników z zarządcami obiektów. W efekcie właściciele nie mieli pełnej i rzetelnej
wiedzy o stanie ich utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom
obiektów. Nieskuteczny był nadzór budowlany, który koncentrował się na przeprowadzaniu kontroli obowiązkowych obiektów oraz kontroli doraźnych,
prowadzonych głównie po otrzymaniu sygnałów o nieprawidłowościach.
Na ograniczanie przez organy nadzoru budowlanego liczby planowych kontroli gminnych obiektów użyteczności publicznej, miało wpływ nieosiągnięcie
w PINB niezbędnego poziomu zatrudnienia. Niedobory kadrowe były również
przyczynami nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach.
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Niezapewnienie
pełnego
przygotowania

Niekompletne
procedury
postępowania
w sytuacjach
kryzysowych

Urzędy gmin oraz gminne jednostki organizacyjne nie były w pełni przygotowane do bezpiecznego użytkowania gminnych obiektów użyteczności
publicznej. Ustalone struktury organizacyjne uwzględniały realizację tych
zadań. Jednak w niemal połowie7 skontrolowanych jednostek stwierdzone
zostały nieprawidłowości w zakresie zorganizowania pierwszej pomocy.
Stanowiły one naruszenie art. 209¹ § 1 pkt 2 lit. a i b Kodeksu pracy8, a także
§ 44 ust. 2 lub § 44 ust. 3 rozporządzenia BHP. Dla większości obiektów opracowano wymagane instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego9 (z wyjątkiem 36 obiektów), a także udzielania pierwszej pomocy lub bezpieczeństwa
i higieny pracy. Jednak poza tym, z uwagi na brak takiego obowiązku, nie
wdrożono innych, dodatkowych procedur określających zasady utrzymania
obiektów w należytym stanie, ich bezpiecznego użytkowania, a także identyfikowania potrzeb remontowych lub modernizacyjnych. Podczas weryfikacji
stanu obiektów oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom, wykorzystywano m.in. wyniki obowiązkowych kontroli okresowych, przeglądów
lub konserwacji.
[str. 20, 26, 37, 41–42]

Poza gminnymi planami zarządzania kryzysowego, które obejmowały
obszar całej gminy10, opracowywano również uregulowania, określające
zasady postępowania w najbardziej prawdopodobnych sytuacjach kryzysowych, które mogą wystąpić w zarządzanych obiektach. Z uwagi na nieokreślenie takiego obowiązku w przepisach prawa, wdrożono je jedynie w połowie skontrolowanych jednostek11. Najbardziej kompleksowe i kompletne
procedury reagowania w przypadku wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych wdrożono w dwóch skontrolowanych placówkach oświatowych12. Do ich opracowania wykorzystano materiały edukacyjno-informacyjne pt. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne

7

8

9

Urząd Miasta i Gminy Pelplin (dalej: UMiG w Pelplinie); Pelkom sp. z o.o. w Pelplinie (dalej:
Pelkom); Gminne Centrum Kultury w Czersku (dalej: GCK Czersk); Zakład Aktywności
Zawodowej „Szansa” w Choszcznie (dalej: ZAZ w Choszcznie); Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gryfinie (dalej: OSiR w Gryfinie); Urząd Miejski w Choszcznie (dalej: UM w Choszcznie);
Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie (wraz z salą widowiskową; dalej: MOK w Pelplinie); Zespół
Szkół nr 1 we Władysławowie (dalej: ZS nr 1 we Władysławowie) oraz Szkoła Podstawowa nr
2 im. Kontradm. Włodzimierza Steyera we Władysławowie (dalej: SP nr 2 we Władysławowie).
Ponadto nieprawidłowości stwierdzono w 14 (z 32) kontrolach nieobjętych kontrolą NIK, którymi
objęto Urząd Miasta i Gminy w Sztumie (dalej: UMiG w Sztumie); Urząd Gminy Żukowo (dalej: UG
w Żukowie); Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim (dalej: UM w Kamieniu Pom.); Urząd Miejski
w Nowogardzie (dalej: UM w Nowogardzie); Urząd Miejski w Wolinie (dalej: UM w Wolinie); Urząd
Miejski w Łobzie (dalej: UM w Łobzie); Urząd Miejski w Dębnie (dalej: UM w Dębnie); Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Dębnie hala sportowo-rehabilitacyjna (dalej: OSiR w Dębnie); Kompleks
Basenowo-Rekreacyjny sp. z o.o. w Bytowie (dalej: Kompleks B-R w Bytowie); Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Leźnie (dalej: SP w Leźnie); Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
w Kamieniu Pomorskim (dalej: SP w Kamieniu Pom.); Szkoła Podstawowa w Troszynie (dalej: SP
w Troszynie); Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach (dalej: MBP w Gryficach); Środowiskowy
Dom Samopomocy w Łobzie (dalej: ŚDS w Łobzie).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.); dalej: Kodeks
pracy.
Dalej: instrukcja ppoż.

10 O których mowa w art. 5 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 261); dalej: ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

11 UMiG w Pelplinie; UM w Choszcznie; Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (dalej: UGiM w Sianowie);
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (dalej: UMiG w Gryfinie); Administracja Zasobów Komunalnych
w Czersku (dalej: AZK w Czersku); ZS nr 1 we Władysławowie; SP nr 2 we Władysławowie;
Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie (dalej: ChDK w Choszcznie) oraz ZAZ w Choszcznie.
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12 ZS nr 1 we Władysławowie oraz SP nr 2 we Władysławowie.
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w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, udostępnione
przez Ministra Edukacji i Nauki13. Opisywały one działania profilaktyczne
i procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego. Zidentyfikowano w nich najczęściej występujące zagrożenia zewnętrzne oraz
wewnętrzne. Procedury wdrożone w pozostałych jednostkach, obejmowały
z reguły mniejszą i niekompletną liczbę zidentyfikowanych zagrożeń. Ograniczały się one przede wszystkim do postępowania w sytuacji powzięcia
informacji o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w budynku
lub otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia.
[str. 20–21]

Tymczasem powołani biegli14 lub specjaliści15 w dziedzinie bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego, zwracali uwagę na zasadność uwzględnienia
w procedurach również innych niż pożar, zagrożeń. Dotyczyły one np. agresywnego petenta, wtargnięcia na teren obiektu osoby posługującej się niebezpiecznym narzędziem, ujawnienia podejrzanego pakunku pozostawionego
na terenie obiektu, a także skażenia chemicznego lub biologicznego. Eksperci
podkreślali również potrzebę przeprowadzania szkoleń lub stosownego
treningu, a także wyznaczenia tzw. liderów bezpieczeństwa, czyli osób przeszkolonych w zakresie reagowania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.
Wyniki oględzin przeprowadzonych z udziałem specjalisty w 13 obiektach,
w 1116 z nich były podstawą sformułowania nieprawidłowości, uwag lub
sugestii, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektów. NIK podkreśla, że nieprzeprowadzenie analizy ryzyka i niewdrożenie
procedur, które porządkują postępowanie w najbardziej prawdopodobnych
sytuacjach kryzysowych (zgodnie z ustalonym wcześniej scenariuszem),
może zmniejszać skuteczność podejmowanych działań i zwiększać ryzyko
wystąpienia niekorzystnych skutków. Zapewnienie ochrony zdrowia lub
życia użytkowników gminnych obiektów w sytuacjach kryzysowych, z reguły
wymaga podejmowania szybkich i stanowczych decyzji.
[str. 22–24]
Tylko w nieco ponad jednej trzeciej obiektów (z 62 skontrolowanych w tym
zakresie), przeprowadzano praktyczne sprawdzenia organizacji i warunków
ewakuacji z obiektów. Przeprowadzono je m.in. w siedmiu obiektach17,
chociaż zgodnie z obowiązującymi przepisami nie były one wymagane.
Natomiast w czterech obiektach18 nie przeprowadzano wymaganego
sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, mimo że liczba stałych użytkowników, od której uzależniony był ten obowiązek (określony w § 17 ust. 1

Wycinkowe
wdrożenie zasad
postępowania
w sytuacjach
kryzysowych

Niesprawdzanie
organizacji i warunków
ewakuacji

13 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow-poradnik-men [odczyt: 14 lutego 2022 r.].
14 Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o NIK.

15 Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy o NIK.

16 UM w Choszcznie; UGiM w Sianowie; UMiG w Gryfinie; MOK w Pelplinie; Pelkom; SP nr 2
we Władysławowie; Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie (dalej: ChDK w Choszcznie);
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów (dalej: CKiBP w Sianowie); Gminny
Zakład Komunalny w Sianowie (dalej: GZK w Sianowie); Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie (wraz
z salą widowiskowo-kinową; dalej: GDK w Gryfinie); OSiR w Gryfinie.

17 W dwóch obiektach zarządzanych przez Urząd Miejski w Czersku (dalej: UM w Czersku),
a także w siedzibach MOK w Pelplinie, Urzędu Miejskiego we Władysławowie (dalej: UM
we Władysławowie) ZAZ w Choszcznie; Urzędu Miejskiego w Czaplinku (dalej: UM w Czaplinku)
oraz ŚDS w Łobzie.

18 UM w Choszcznie, Urząd Miejski w Miastku (dalej: UM w Miastku); UMiG w Sztumie i UM
w Kamieniu Pom.

11

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
rozporządzenia ppoż.), przekraczała 50 osób. Z uwagi na brak obowiązku
(liczba stałych użytkowników obiektów poniżej 50 osób), ćwiczeń takich nie
przeprowadzano w siedzibach urzędów gmin19, w instytucjach kultury (wraz
z salami widowiskowymi, kinowymi lub widowiskowo – kinowymi)20 oraz
w obiektach pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych lub w obiektach przez nich zarządzanych (np. hale sportowo-widowiskowe, obiekty
hotelowe, stadiony)21. Z uwagi na charakter obiektów, przeprowadzanie
takiego sprawdzenia jest uzasadnione, niezależnie od liczby stałych użytkowników. W ramach świadczenia usług publicznych, gromadzi się w obiektach
okresowo duża liczba użytkowników. Przykład nieszczęśliwych zdarzeń,
które miały miejsce w tzw. „escape room” wskazuje na ogromne znaczenie
praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne
(niezależnie od liczby stałych użytkowników). Z dniem 29 stycznia 2019 r.
w rozporządzeniu ppoż. dodano przepis § 17a wprowadzający obowiązek
przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji przez
właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektu budowlanego lub jego
części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze
rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób
ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek
czego ograniczona jest możliwość ich ewakuacji.
Infografika nr 3
Sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektów

7

31, 8%

40

64,5%

15

68, 2%

NIEPRZEPROWADZONO

62*
36

22

35,5%

100%

KONTROLI

PRZEPROWADZONO

4

KONTROLI

10%

90%

PRAKTYCZNE SPRAWDZANIE
ORGANIZACJI ORAZ WARUNKÓW EWAKUACJI

wymagane
(18,6% ze 102 obiektów)
niewymagane
(81,4% ze 102 obiektów)

* Na 102 obiekty, 83 nie były objęte obowiązkiem
praktycznego sprawdzania organizacji
oraz warunków ewakuacji, w tym w przypadku
40 obiektów brak było informacji, czy mimo tego
było ono przeprowadzane

Źródło: opracowanie własne NIK.



19 Na przykład UMiG w Pelplinie; UGiM w Sianowie.

[str. 24–25, 38]

20 Na przykład GCK w Czersku; ChDK w Choszcznie; CKiBP w Sianowie; GDK w Gryfinie; Sztumskie
Centrum Kultury w Sztumie (dalej: SCK w Sztumie) oraz Trzebiatowskim Ośrodku Kultury (dalej:
TOK w Trzebiatowie).
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21 Na przykład AZK w Czersku; Pelkom; GZK w Sianowie, OSiR w Gryfinie oraz OSiR w Dębnie.
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Nieodpowiednie warunki ewakuacji stwierdzono w ponad jednej piątej
skontrolowanych obiektów, przy czym połowa z nich (ze 102) po raz
pierwszy poddawana była kontroli PSP w tym zakresie. Polegały one
głównie na niespełnieniu wymagań stawianym drogom ewakuacyjnym
(np. niezapewnieniu wymaganych wymiarów, wykończeniu materiałami
łatwopalnymi lub niezabezpieczeniu przed zadymieniem). Dodatkowo
ponad jedna trzecia obiektów zarządzanych przez 28 podmiotów (z 49),
wbrew wymogom określonym m.in. w przepisach rozporządzenia ppoż.22,
nie została wyposażona w wymagane urządzenia ppoż. lub nie dokonano
w nich obowiązkowych pomiarów. Stwierdzono również w trakcie kontroli,
że występujące w obiekcie warunki techniczne nie zapewniały możliwości ewakuacji ludzi, w związku z naruszeniem § 16 rozporządzenia ppoż.
W przypadku czterech obiektów23 (z 13 obiektów kontrolowanych przez
NIK, w których ustalono nieprawidłowości), kontrolerzy NIK, działając
w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, poinformowali kierowników jednostek o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia
ludzkiego oraz możliwości powstania znacznej szkody w mieniu.

[str. 25–26, 37)

W większości skontrolowanych podmiotów zarządzających obiektami
(29 z 49), stwierdzono nieprawidłowości związane z prowadzeniem
wymaganych dokumentów eksploatacji. Nie prowadzono ich lub prowadzono z naruszeniem obowiązujących przepisów w przypadku blisko
60% skontrolowanych obiektów. Chociaż w skontrolowanych jednostkach
na ogół terminowo przeprowadzano większość wymaganych okresowych
kontroli obiektów, a także przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń,
to nieprawidłowości zostały stwierdzone również w 29 (z 49). Dotyczyły
one przede wszystkim niektórych wymaganych kontroli 57 obiektów
(55,9%) i głównie polegały na nieobjęciu kontrolą wszystkich obowiązkowych elementów określonych w art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego. Ponadto
nie przeprowadzono obligatoryjnych okresowych kontroli aż 38 obiektów.
W przypadku czterech obiektów24 nie dotrzymano terminów kontroli
okresowych lub przeglądów technicznych sprzętu gaśniczego. Oprócz niedopatrzenia, do powstania nieprawidłowości przyczynił się brak wskazania
jednoznacznie brzmiących obowiązków w umowach udostępniających mienie gminne innym podmiotom, a także niezapewnienie należytego nadzoru
nad powierzonym mieniem.

22
23
24

Niewłaściwe zapewnienie
warunków ewakuacji

Nierzetelna weryfikacja
stanu obiektów
lub urządzeń

M.in. § 4 ust. 2 pkt 2; § 15 ust. 1 pkt 5; § 16 ust. 2 pkt 5 lub § 18 rozporządzenia ppoż.
Pelkom; CKiBP w Sianowie oraz OSiR w Gryfinie (dwa obiekty).

MOK w Pelplinie, UMiG w Gryfinie, GDK w Gryfinie oraz MBP w Gryficach.
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Infografika nr 4
Kontrole okresowe obiektów, a także przeglądy techniczne i konserwacje urządzeń
– stwierdzone nieprawidłowości
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instalacji gazowej,
przewodów kominowych
lub instalacji
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ochronie środowiska
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wymaganych art. 62 ust. 1
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NIEPRAWIDŁOWOŚCI - OKRESOWE KONTROLE,
PRZEGLĄDY, KONSERWACJE

ta sama kategoria nieprawidłowości mogła
być stwierdzona w kontroli kilku podmiotów
lub występować w kilku skontrolowanych obiektach

nie nieprzeprowadzono
kontroli systemu
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57

30

55,9%

61,2%

podmioty, w których
stwierdzono nieprawidłowości

obiekty, w których
stwierdzono nieprawidłowości

Źródło: opracowanie własne NIK.

Niecałkowite
zagwarantowanie
bezpiecznej
eksploatacji



[str. 26–27, 34, 35, 38)

Stan obiektów pozwalał na ich bezpieczne użytkowanie, jednak większość
starszych budynków (oddanych do użytkowania przed 2000 r.) wymagała
prac modernizacyjnych lub remontowych. Zarządzający gminnymi obiektami stopniowo podejmowali takie działania, lecz w zakresie ograniczonym
wysokością dostępnych środków finansowych na ten cel. W większości
wykonane prace uwzględniały zalecenia sformułowane w wyniku kontroli.
Części zaleceń zawartych w protokołach z okresowych kontroli nie wykonano lub nieterminowo zrealizowano w przypadku 25 skontrolowanych
obiektów (z 50), zarządzanych przez 37 jednostek (z 49). Mimo tych działań, konieczna była dalsza realizacja prac w celu zapewnienia należytego
utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów. Poza niezapewnieniem
odpowiednich warunków ewakuacji (str. 25 informacji) oraz brakiem
wyposażenia obiektów w wymagane urządzenia ppoż. (str. 26 informacji),
wyniki kontroli25 wykazały również inne naruszenia, które miały wpływ
na niewłaściwy stan obiektów i bezpieczeństwo użytkowania. Dotyczyły
one m.in. stanu sanitarnego pomieszczeń, wentylacji, przechowywania
materiałów palnych lub niesprawnej instalacji odgromowej. W odniesieniu
do czterech obiektów26, w związku z ustalonymi nieprawidłowościami,
25 Kontroli NIK oraz kontroli zleconych na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK (obejmujących
jednostki kontrolowane przez NIK).

14

26 GCK w Czersku, świetlice wiejskie w Bartkowie, Krzypnicy i Wełtyniu.
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kontrolerzy NIK, działając w trybie art. 51 ust. 1 ustawy NIK, poinformowali
kierowników jednostek o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa
dla życia, zdrowia ludzkiego oraz możliwości powstania znacznej szkody
w mieniu. Ponadto zagrożenia takie występowały w pomieszczeniach archiwalnych i gospodarczych budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie, w których
stwierdzono ugięcie stropów.

[str. 26–27, 33–35, 38)

Wprawdzie w urzędach gmin i gminnych jednostkach organizacyjnych
podejmowano działania, to nadal część obiektów nie była w pełni dostosowana do wymogów wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,
a także art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 6 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności27.
Realizowane modernizacje lub remonty obiektów uwarunkowane były
głównie potencjałem finansowym gmin, a także wiekiem zarządzanych
obiektów. Całościowe uwzględnienie tych potrzeb przez gminne jednostki
organizacyjne, nie było możliwe bez wsparcia dodatkowymi środkami
pochodzącymi z budżetów gmin. Nieprawidłowości, które polegały głównie
na nieusunięciu barier architektonicznych, stwierdzono w 14 gminnych jednostkach organizacyjnych i dotyczyły ponad jednej piątej skontrolowanych
obiektów.
[str. 31–33, 35]

Niepełne dostosowanie
obiektów dla osób
ze szczególnymi
potrzebami

Podejmowane przez burmistrzów działania nie zapewniły w pełni skutecznego i rzetelnego nadzoru nad utrzymaniem oraz bezpieczeństwem
użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej. W skontrolowanych gminach podstawą gospodarowania gminnymi obiektami użyteczności publicznej, było bezpośrednie stosowanie przepisów ustawy
o samorządzie gminnym oraz zawartych w ustawie ogn. Nie funkcjonowały natomiast procedury określające sposób prowadzenia nadzoru nad
przekazanymi do użytkowania i administrowania obiektami użyteczności
publicznej. Nadzór nad tymi obiektami polegał m.in. na doraźnym kontakcie
pracownika urzędu z zarządcą. Z powodu braku wdrożenia odpowiednich
mechanizmów w tym zakresie, nie uzyskiwano dokumentów i informacji
o przeprowadzonych kontrolach. Nie monitorowano i nie egzekwowano

Nieskuteczny nadzór
nad obiektami

W skontrolowanych jednostkach zarządzających wdrożono rozwiązania
zapewniające bezpieczne warunki pracy. Obejmowały one również rozwiązania wprowadzone w okresie epidemii COVID-19. Wyniki kontroli28
wykazały, że wdrożono odpowiednie procedury, a także dokonano zmian
w organizacji pracy. Zapewniono dostęp do środków ochrony osobistej,
a także zastosowano dodatkowe środki bezpieczeństwa. W 31 jednostkach29 wdrożono ocenę ryzyka zawodowego, jednak w trzech nie dokonano
oceny dla wszystkich stanowisk pracy, kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnościami, a w trzech dokumentu nie poddano aktualizacji w zakresie
narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
[str. 41–42]

Zapewnienie
bezpieczeństwa i higieny
pracy

27 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062); dalej: ustawa o zapewnianiu dostępności.

28 Kontroli NIK oraz kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK przez PPIS (na podstawie art. 12
pkt 3 ustawy o NIK, w zakresie przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych), a także 32
kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowe Inspektoraty Pracy
w Gdańsku i Szczecinie.
29 Objętych kontrolą PIP, z wyłączeniem świetlicy wiejskiej w Ostrzycy, w której nie występowało
zorganizowane stanowisko pracy.
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Brak prawidłowego
i skutecznego
nadzoru budowlanego
nad użytkowanymi
obiektami
Niedobory kadrowe
w PINB

Ograniczone
przygotowanie
do realizacji zadań

wykonania wydanych decyzji i postanowień oraz zaleceń sformułowanych
w ich wyniku. Efektem nierzetelnie sprawowanego nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej był brak pełnej i rzetelnej wiedzy na temat
utrzymania obiektów w należytym stanie i zapewnieniu bezpieczeństwa
użytkownikom obiektów. Liczba i wysoka istotność stwierdzonych nieprawidłowości, wskazuje że osoby uczestniczące w zarządzaniu mieniem
komunalnym w skontrolowanych jednostkach, nie zachowały szczególnej
staranności w zakresie jego ochrony. Zgodnie z art. 50 ustawy o samorządzie gminnym, powinna być ona wyższa od należytej. Z uwagi na znaczący
wpływ nieprawidłowości na dalsze bezpieczne użytkowanie obiektów,
niezbędne jest wzmocnienie istniejących form i mechanizmów nadzoru nad
utrzymaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej, bądź stworzenia
nowych regulacji w tym zakresie.
[str. 43–46)

Powiatowe organy nadzoru nie sprawowały planowego, prawidłowego, rzetelnego i skutecznego nadzoru nad zapewnieniem należytego utrzymania
i bezpiecznego użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej
oraz wykonywaniem przez ich właścicieli i zarządców obowiązków wynikających z przepisów budowlanych.
[str. 56, 63–64]

W skontrolowanych PINB nie dostosowano w pełni struktury organizacyjnej i stanu zatrudnienia do potrzeb wynikających z zakresu zadań
nałożonych na powiatowe organy nadzoru budowlanego. W inspektoratach zatrudnionych było jedynie od czterech do dziewięciu osób, w tym
od dwóch do ośmiu pracowników merytorycznych30. Mniej niż połowa
miała uprawnienia budowlane. Od 2019 r. udział pracowników z uprawnieniami budowlanymi w skontrolowanych jednostkach sukcesywnie
spadał – z 46,1%, poprzez 41,5% w 2020 r. do 40,8% w 2021 r. (III kw.).
Pracownicy obciążeni byli licznymi obowiązkami merytorycznymi. Rocznie
w latach 2018–2020 na pracownika PINB przypadało od kilkudziesięciu31
do nawet kilkuset spraw32. 
[str. 47–50]

Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego zapewnili przygotowanie
organizacyjne inspektoratów do realizacji ustawowych zadań poprzez
ich uwzględnienie w regulaminach organizacyjnych i przypisanie zadań
poszczególnym pracownikom. Podejmowali oni również działania dla zapewnienia niezbędnego sprzętu oraz środków finansowych. Jednak tylko jeden
inspektorat33 stosował w ramach dobrej praktyki regulacje wewnętrzne
dotyczące zasad przeprowadzania kontroli, a w innym34 w 2021 r. ustalono
i wprowadzono do stosowania wzór protokołu kontroli utrzymania obiektu.
We wszystkich skontrolowanych inspektoratach, z wyjątkiem jednego35,
nie zapewniono pracownikom bieżącego dostępu do pełnych i aktualnych
danych na temat gminnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie ich działania. 
[str. 50–53]
30 W pięciu inspektoratach (z sześciu skontrolowanych) liczba pracowników zatrudnionych
na stanowiskach merytorycznych wynosiła od dwóch do pięciu osób.
31 Od 50 do 63 spraw w PINB w Choszcznie.
32 Od 543 do 676 w PINB w Chojnicach.
33 PINB w Tczewie.
34 PINB w Pucku.
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Ograniczenia wynikające przede wszystkim z niedoborów kadrowych Doraźny nadzór
skutkowały brakiem planowego i kompleksowego nadzoru nad gminnymi budowlany
obiektami użyteczności publicznej oraz niewywiązywaniem się przez ich
właścicieli i zarządców z obowiązków określonych w przepisach budowlanych. Dwie trzecie skontrolowanych organów nadzoru budowlanego
nie planowało nadzoru nad tego typu obiektami, a pozostałe planowały
jedynie kontrole gminnych obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży
w ramach corocznie prowadzonych akcji Bezpieczne ferie i Bezpieczne
wakacje. Działania organów miały głównie charakter doraźny i podejmowane były zazwyczaj w związku ze skargami lub innymi sygnałami
o nieprawidłowościach. Zakres sprawowanego nadzoru koncentrował się
na stanie technicznym gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz
wykonywaniu przez ich właścicieli i zarządców obowiązków prowadzenia
książek obiektów budowlanych oraz okresowych kontroli wymaganych
przepisami Prawa budowlanego. Podstawę ustaleń dotyczących utrzymywania obiektów w należytym stanie stanowiły w głównej mierze wyniki
okresowych kontroli oraz w przypadku wątpliwości – przeprowadzane
oględziny i specjalistyczne ekspertyzy. 
[str. 53–54, 56–60]

W dwóch przypadkach, na 25 skontrolowanych spraw (8%), powiatowi
inspektorzy nadzoru budowlanego36 nie podjęli działań w celu usunięcia
przez właścicieli i zarządców nieruchomości stwierdzonych nieprawidłowości i poprawy stanu bezpieczeństwa obiektów. Ponadto nie zawsze przestrzegali oni przepisów art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego i nie wydawali
decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym
obiektów. Nakazy wykonania prac ujmowano m.in. w protokołach z przeprowadzonych kontroli. Realizując wymogi wynikające z art. 84a ust. 2
pkt 2 Prawa budowlanego, wszystkie organy monitorowały i sprawdzały
wykonywanie obowiązków wynikających z wydanych decyzji i postanowień
po stwierdzeniu nieprawidłowości dotyczących gminnych obiektów użyteczności publicznej. 
[str. 60, 63–64]

Organy nadzoru budowlanego reagowały na informacje o nieprawidłowościach i otrzymane skargi. W jednym inspektoracie37 stwierdzono nieprawidłowości przy rozpatrywaniu skarg, które polegały na przekroczeniu
ustawowych terminów ich załatwienia oraz niezawiadamianiu skarżących
o sposobie załatwienia skarg. Przyczyną opóźnień była duża liczba spraw
realizowanych przez pracowników merytorycznych. 
[str. 62–65]

Działalność kontrolna organów ograniczona była przede wszystkim
do przeprowadzania kontroli doraźnych, podejmowanych po otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach lub na wniosek organów nadzoru
budowlanego wyższego szczebla. Niewielka liczba prowadzonych kontroli,
która obniżyła się jeszcze w latach 2018–2020 o niemal 53%, nie zapewniała skutecznego nadzoru w zakresie przestrzegania przez właścicieli
i zarządców gminnych obiektów użyteczności publicznej przepisów Prawa
budowlanego. Świadczą o tym nieprawidłowości ujawnione przez organy
nadzoru budowlanego w wyniku kontroli przeprowadzonych w skon36
37

Nieprawidłowości
przy eliminowaniu
stwierdzonych
nieprawidłowości

Reakcja na sygnały
o nieprawidłowościach
i skargi

Nieskuteczny nadzór
budowlany

W Choszcznie i Gryfinie.
PINB w Gryfinie.
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Prawidłowy nadzór
nad nowobudowanymi
i przebudowywanymi
obiektami

trolowanych jednostkach na zlecenie NIK. Dotyczyły one utrzymywania
obiektów w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo
ich użytkowania. Stwierdzono je w większości skontrolowanych gminnych
obiektów. Jedna piąta z nich38 nie była utrzymywana w należytym stanie
technicznym, co ograniczało bezpieczeństwo ich użytkowania. Ograniczenie
nadzoru do działań doraźnych, nie zapewnia planowej działalności prewencyjnej. W okresie niemal czterech lat skontrolowano zaledwie 12% gminnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie działania objętych kontrolą PINB. Jedna trzecia skontrolowanych inspektoratów39
nie kontrolowała użytkowanych obiektów. Pozostałe przy sprawowaniu
nadzoru opierały się przede wszystkim na dokumentacji przedkładanej
przez właścicieli i zarządców obiektów.
[str. 58–60, 64–65]

Na ogół prawidłowo prowadzony był nadzór nad nowobudowanymi
i przebudowywanymi gminnymi obiektami użyteczności publicznej.
W powiatowych inspektoratach rzetelnie weryfikowano otrzymane
zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie takich obiektów. Kontrole obowiązkowe przeprowadzono i dokumentowano zgodnie z przepisami art. 59–59e Prawa
budowlanego. W okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii postępowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 31zy1 ustawy o zapobieganiu
COVID-19, w myśl których przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
są traktowane jak zawiadomienie o zakończeniu budowy. Tylko w jednym
przypadku stwierdzono niedochowanie przez powiatowego inspektora
należytej staranności w ustaleniu, czy zastosowane wyroby budowlane
miały wymagane dokumenty, tj. dopuszczające je do obrotu i stosowania
w budownictwie.
[str. 56–60, 63–64]

38 Dane tylko z sześciu skontrolowanych PINB bez zleceń kontroli niekontrolowanym PINB.
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39 W PINB w Chojnicach (z wyjątkiem kontroli doraźnych w 2018 r.) i PINB w Pucku.

4. WNIOSKI
Najwyższa Izba Kontroli uznaje za niezbędne podjęcie działań w celu:

- zmiany art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, polegającej na wprowadzeniu obowiązku przeprowadzania
analizy i oceny możliwości wystąpienia określonych zagrożeń w gminnych obiektach użyteczności publicznej, a także wdrożenia procedur
określających sposoby i środki reagowania na nie oraz ograniczania
ich skutków,

Prezes Rady Ministrów

- wprowadzenia w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
obowiązku sprawdzenia w ramach okresowej kontroli rocznej obiektu
użyteczności publicznej, spełnienia wymaganych warunków technicznych budynku zapewniających możliwość ewakuacji ludzi w celu
uznania, że budynek nie zagraża życiu ludzi, z zastrzeżeniem możliwości
odstąpienia od tego obowiązku, jeżeli od ostatniej takiej kontroli nie
dokonano zmian, które miały wpływ na te warunki techniczne,

Minister Rozwoju
i Technologii

- zintensyfikowania sprawowanego nadzoru nad utrzymaniem oraz bezpieczeństwem użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej,

powiatowe organy
nadzoru budowlanego

- zmiany §17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi- Minister Spraw
nistracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoża- Wewnętrznych
rowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, polegającej i Administracji
na wprowadzeniu obowiązku praktycznego sprawdzania organizacji
oraz warunków ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej,
obejmujących siedziby urzędów gmin oraz obiekty o charakterze
rozrywkowo-sportowym przeznaczone dla ponad 50 osób (np. kina,
teatry lub hale sportowo-widowiskowe), niezależnie od liczby osób
będących ich stałymi użytkownikami,

- wzmocnienia kadrowego powiatowych organów nadzoru budowlanego,
poprzez zapewnienie na stanowiskach inspektorów nadzoru budowlanego liczby osób z uprawnieniami budowlanymi, adekwatnej do skali
oraz zakresu przypisanych im zadań,

- zintensyfikowania sprawowanego nadzoru nad utrzymaniem oraz
bezpieczeństwem użytkowania gminnych obiektów użyteczności
publicznej, które stanowią mienie gminy, zarządzanych bezpośrednio
przez pracowników urzędu, a także pozostających w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych.

organy wykonawcze jst
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5.1. Realizacja zadań w celu zapewnienia należytego
utrzymania i bezpiecznego użytkowania gminnych
obiektów użyteczności publicznej

Nieprzydzielenie części
zadań odpowiednio
przygotowanym
pracownikom

Niezupełne
wdrożenie regulacji
zapewniających
wykonywanie zadań

Fragmentaryczne
zasady postępowania
w sytuacjach
kryzysowych

Pomimo iż podmioty zarządzające gminnymi obiektami użyteczności
publicznej przeważnie zapewniły przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań dotyczących ich należytego utrzymania i bezpiecznego
użytkowania, to nie zapewniło to jednak poprawnej realizacji znacznej
części zadań. Nieprawidłowości (243) stwierdzono we wszystkich 18
skontrolowanych podmiotach zarządzających obiektami i dotyczyły one
66 obiektów (94,3%). Dotyczyły głównie niespełnienia wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, niewłaściwej organizacji pierwszej pomocy,
naruszenia zasad prowadzenia obowiązkowych kontroli okresowych lub
dokumentacji eksploatacji, a także niezapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
Realizowano konieczne remonty, lecz w zakresie ograniczonym wysokością
dostępnych środków finansowych. Nieprawidłowy stan w przypadku ośmiu
obiektów (11,4%) skutkował podjęciem niezbędnych działań w związku
ze stwierdzeniem bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia
ludzkiego lub możliwości powstania znacznej szkody w mieniu.
Strukturę organizacyjną 18 skontrolowanych urzędów gmin oraz gminnych
jednostek organizacyjnych, dostosowano do zakresu realizowanych zadań,
obejmujących zarządzanie gminnymi obiektami użyteczności publicznej.
Ustalono odpowiednie do możliwości jednostek struktury organizacyjne,
a większość zadań przydzielono wyznaczonym pracownikom. W pięciu
jednostkach40, mimo wymogu określonego w art. 209¹ § 1 pkt 2 lit. a i b
Kodeksu pracy, nie wyznaczono pracowników do udzielania pierwszej
pomocy lub zwalczania pożarów i ewakuacji. Z kolei w dwóch obiektach
zarządzanych przez UM Choszczno41, nie przeszkolono osób w udzielaniu
pierwszej pomocy, mimo takiego obowiązku określnego w § 44 ust. 3 rozporządzenia BHP.

W większości jednostek zarządzających, poza opracowaniem instrukcji
ppoż., udzielania pierwszej pomocy lub bezpieczeństwa i higieny pracy
(np. w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2), nie wdrożono
innych szczegółowych procedur określających zasady utrzymania obiektów
w należytym stanie oraz bezpiecznego użytkowania (np. obejmujących
zasady bieżącej weryfikacji stanu obiektów). Podstawą działania w tym
zakresie, było głównie bezpośrednie stosowanie przepisów Prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykorzystywane były również wyniki przeprowadzanych obowiązkowych
kontroli okresowych.
Na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych w urzędach gmin wdrażane
były gminne plany zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 5
ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Definiowano w nich potencjalne zagrożenia, które mogły występować na terenie skontrolowanych gmin. Obejmo-

40 UM Pelplin, Pelkom, GCK Czersk, ZAZ Choszczno oraz OSiR Gryfino.
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41 Świetlice wiejskie w Stradzewie i Starym Klukomiu.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
wały one sytuacje wpływające negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi,
mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, a także tryb uruchamiania
niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek takich sytuacji. Ponadto opracowywano instrukcje
ppoż. wymagane na podstawie § 6 rozporządzenia ppoż. Jednak ich brak
lub niedokonanie wymaganej aktualizacji (zgodnie z wymogiem § 6 ust. 7
tego rozporządzenia), stwierdzono w 11 podmiotach zarządzających (z 18),
w odniesieniu do 24 obiektów (34,29%). Główną przyczyną niewywiązania
się z tych obowiązków było ich przeoczenie.

Tylko połowa skontrolowanych jednostek (9 z 18)42 wdrożyła dodatkowe
procedury, w celu doprecyzowania zasad postępowania w najbardziej prawdopodobnych sytuacjach kryzysowych, które mogą wystąpić w zarządzanych
obiektach. W pozostałych podmiotach nie wdrożono takich procedur, głównie z uwagi na nieokreślenie takiego obowiązku w przepisach prawa.
Przykłady

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kontradm. Włodzimierza Steyera we Władysławowie oraz w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie:
wdrożono procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych
i zewnętrznych zagrożeń fizycznych. Do ich opracowania wykorzystano materiały edukacyjno-informacyjne pt. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane
działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego
uczniów43, które zostały udostępnione przez Ministra Edukacji i Nauki. Opisywały one działania profilaktyczne i procedury związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa fizycznego. W procedurze funkcjonującej w Szkole, zidentyfikowano zagrożenia zewnętrzne (m.in. ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy
– zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu, wtargnięcie napastnika (terrorysty) do Szkoły, podłożenie ładunku wybuchowego, podłożenie podejrzanego
pakunku, wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły). Wskazano
w niej również zagrożenia wewnętrzne (m.in. wystąpienie agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali, znalezienie substancji psychoaktywnych, kradzież,
wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, wystąpienie przypadków pedofilii, rozpowszechnianie pornografii przez ucznia, prostytucja
w szkole lub wśród uczniów; niepokojące zachowania seksualne uczniów
w szkole, wypadek ucznia w szkole, zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego).
Dodatkowo funkcjonowała standardowa procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku.
W Urzędzie Miejskim w Choszcznie, Choszczeńskim Domu Kultury
w Choszcznie oraz Zakładzie Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie:
funkcjonowały dodatkowe procedury dotyczące np. postępowania w sytuacji
powzięcia informacji o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
w budynku (zawierająca m.in. opis akcji poszukiwawczej ładunku wybuchowego), sytuacji zakładniczej, postępowania w trakcie operacji antyterrorystycznej lub otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia (określające
m.in. nakazy odnoszące się do sposobu zabezpieczenia podejrzanej przesyłki
oraz osoby, które należy poinformować o zaistniałym zdarzeniu); ewakuacji
pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Miejskiego w Choszcznie (zawierające m.in. ogólne zasady ewakuacji, organizację
ewakuacji, określenie miejsca zbiórki osób ewakuowanych).

42 UMiG w Pelplinie; UM w Choszcznie; UGiM w Sianowie; UMiG w Gryfinie; AZK w Czersku; ZS nr 1
we Władysławowie; SP nr 2 we Władysławowie; ChDK w Choszcznie oraz ZAZ w Choszcznie.

43 https://www.gov.pl/attachment/85578924-3a69-4126-9d71-ec0688e29609 [dostęp 26 stycznia 2022 r.].
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Nieprawidłowości dotyczące procedury postępowania w sytuacji kryzysowej stwierdzono w Urzędzie Miasta w Pelplinie.
Przykład

Niepełne zapewnienie
bezpieczeństwa
w sytuacji kryzysowej

W Urzędzie Miasta w Pelplinie:
nie zaktualizowano, w wyniku przeoczenia, Zakładowej Instrukcji Postępowania
w Przypadku Zagrożenia Terrorystycznego oraz powołania Zakładowego Zespołu
Antykryzysowego i nadania mu regulaminu, wprowadzonych zarządzeniem
Burmistrza z 11 lipca 2005 r. Dotyczyło to wskazania osób wchodzących
w skład Zespołu Antykryzysowego i sprawujących nadzór nad jego wykonaniem. Ponadto w okresie objętym kontrolą, w urzędzie nie organizowano,
co najmniej raz na pół roku, szkoleń wszystkich pracowników celem wdrożenia
i utrwalenia procedur ustalonych w tej instrukcji. Nie prowadzono również
wymaganych ćwiczeń w symulowanych sytuacjach zagrożeń, sytemu łączności, wewnętrznych tras ewakuacyjnych, psychologicznego i organizacyjnego
przygotowania pracowników do właściwych zachowań w przypadku zagrożeń.
Burmistrz zadeklarował kompleksowe uaktualnienie tej instrukcji, poprzez
uwzględnienie w nich dobrych praktyk rekomendowanych przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w szczególności procedur regulujących: wprowadzanie i odwoływanie sygnałów ostrzegawczych dla każdego rodzaju zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego,
możliwość przeprowadzania ewakuacji częściowej oraz ewakuacji do obiektu,
wyznaczanie innego miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia
terrorystycznego, uwzględnienie zasad postępowania w sytuacji zagrożeń
dotyczących np. agresywnego petenta, ujawnienia podejrzanego pakunku
pozostawionego na terenie Urzędu, przeprowadzenie szkoleń i stosownego
treningu, a także wyznaczenie liderów bezpieczeństwa.

Powołani biegli44 oraz specjaliści45 w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, korzystając m.in. z rekomendacji Centrum Prewencji
Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego46, zwracali uwagę
na zasadność uwzględnienia w procedurach: części zagrożeń, które mogły
wystąpić w budynkach zajmowanych przez skontrolowane podmioty47
(wdrożone procedury odnosiły się głównie do zagrożeń, które mogły
wystąpić na terenie gmin lub odnosiły się do zagrożeń pożarowych);
sygnałów ostrzegawczych odpowiednich dla każdego rodzaju zagrożenia
zewnętrznego lub wewnętrznego; możliwości przeprowadzania ewakuacji częściowej lub całkowitej; zagrożeń dotyczących m.in. agresywnego
petenta, wtargnięcia na teren obiektu osoby posługującej się niebezpiecznym narzędziem (np. aktywnego strzelca), ujawnienia podejrzanego
pakunku pozostawionego na terenie obiektu, skażeń chemicznych lub
biologicznych; przeprowadzania szkoleń lub stosownego treningu; wyznaczenia tzw. liderów bezpieczeństwa, czyli osób przeszkolonych w zakresie
reagowania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego; wskazywali także
na możliwość wykorzystania zagadnień określonych w procedurach 4U48.
44 Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o NIK.
45 Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy o NIK.
46 www.tpcoe.gov.pl

47 W kontroli Pelkom badaniem objęto zrządzany budynek remizo-świetlicy wiejskiej w Gręblinie.
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Przykład
W Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie:
z uwagi na brak takiego obowiązku, nie opracowano instrukcji alarmowania
oraz postępowania w przypadku podłożenia urządzenia wybuchowego, zawiadomienia o podłożeniu bomby, ataku aktywnego strzelca lub innych zagrożeń
o charakterze terrorystycznym. Podstawą działań związanych z reagowaniem
w sytuacji zagrożenia, były zasady określone w instrukcji ppoż. oraz własna
intuicja pracowników. Dyrektor podjął, w toku kontroli NIK, działania w celu
opracowywania procedur postępowania obejmujących zagrożenia inne niż
pożar (np. atak terrorystyczny lub podłożenie ładunku wybuchowego). Dokonał uzgodnień z przedstawicielem firmy współpracującej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (przewidywany termin wdrożenia procedur to pierwszy
kwartał 2022 roku).

W 13 obiektach (z 18) stwierdzono właściwy przebieg dróg ewakuacyjnych i ich oznaczenie. Natomiast w stosunku do 1149 obiektów, w wyniku
oględzin przeprowadzonych z udziałem specjalisty, stwierdzono nieprawidłowości, a także sformułowano uwagi lub sugestie, które miały na celu
zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektów.
Przykłady

W Urzędzie Miejskim w Choszcznie:
niesprawne było jedno skrzydło bocznego wyjścia ewakuacyjnego (naprawiono w toku kontroli); w obiekcie zastosowano tylko jeden rodzaj sygnału
alarmu (tj. alarm o ogłoszonej ewakuacji), przy czym głośność dzwonka
ulokowanego na pierwszym piętrze mogła być niewystarczająco słyszalna
na wyższych kondygnacjach budynku.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie:
jako warte rozważenia wskazano m.in. doposażenie wybranych pracowników
(tych, którzy mają pierwszy kontakt z obywatelem) w tzw. piloty napadowe;
przeszkolenie pracowników odnośnie sytuacji kryzysowych nieobjętych wdrożonymi procedurami (np. agresja, napad bandycki, masowy zabójca, bomba
w obiekcie, zagrożenie biologiczno-chemiczne); wprowadzenie monitoringu
(kilka kamer na zewnątrz budynku – zwłaszcza punkty wejścia oraz kilka
kamer wewnątrz obiektu – np. w punkcie pierwszego kontaktu z obywatelem).

W Pelkom:
od strony tylnego wyjścia ewakuacyjnego znajdował się podest w stanie technicznym, który mógł stwarzać niebezpieczne warunki ewakuacji; nieopodal
wyjścia ewakuacyjnego znajdowała się wąska kładka oraz nieprzytwierdzona
do podłoża siatka ogrodzeniowa, które mogły stanowić przeszkodę utrudniającą bezpieczną ewakuację; wyznaczone jedno docelowe miejsce ewakuacji,
znajdowało się bardzo blisko obiektu, co mogło powodować zagrożenie (gromadzenie się ewakuowanych osób w miejscu zbiórki mogło utrudniać prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej w przypadku pożaru); podłoga w kotłowni
pokryta była materiałem nieprzytwierdzonym na stałe do podłoża, była niestabilna i mogła stanowić niebezpieczeństwo upadku.
W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
obiektu nie wyposażono w czujniki dymu, plan ewakuacji, dzwonek sygnalizacji alarmowej lub system nagłaśniający do szybkiego ogłaszania komuni-

49 UM w Choszcznie; UGiM w Sianowie; UMiG w Gryfinie; MOK w Pelplinie; Pelkom; SP nr 2
we Władysławowie; ChDK w Choszcznie; CKiBP w Sianowie; GZK w Sianowie; GDK w Gryfinie;
OSiR w Gryfinie.
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Sporadyczne
sprawdzenia
organizacji oraz
warunków ewakuacji

katów o sytuacji zagrożenia; w części hotelowej, zabezpieczanej w godzinach
urzędowania biura Ośrodka przez pracowników przebywających w biurze
(tj. w godzinach 7:00–15:00), nie było stale przebywającego tam pracownika; na terenie obiektu nie oznakowano miejsca zbiórki podczas ewakuacji
wyznaczonego na parkingu przed obiektem; otwory okienne w części biurowej
budynku były zabezpieczone metalowymi prętami, w sposób trwały, uniemożliwiający możliwość ewentualnej ewakuacji (w trakcie kontroli NIK kraty
w jednym z pomieszczeń biurowych zostały usunięte).

Wymagane § 17 rozporządzenia ppoż. praktyczne sprawdzenie organizacji
i warunków ewakuacji z obiektów, przeprowadzano w czterech (z pięciu)
skontrolowanych jednostek zarządzających obiektami, przy czym w dwóch
szkołach, wymaganych ćwiczeń nie przeprowadzono w 2018 lub w 2020 r.
Przykłady

W Urzędzie Miejskim w Choszcznie:
nie przeprowadzano sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, mimo
takiego obowiązku określonego w § 17 ust. 1 rozporządzenia ppoż. (liczba
stałych użytkowników przekraczała 50 osób); ćwiczenia takie zaplanowano
na 2020 r., jednak nie odbyły się z powodu epidemii COVID-19.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kontradm. Włodzimierza Steyera
we Władysławowie:
w latach 2018 i 2020 nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku Szkoły, czym naruszono przepis
§ 17 ust. 2 rozporządzenia ppoż., zgodnie z którym w przypadku obiektów,
w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy
dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników;
w 2018 r. praktyczne sprawdzenie nie zostało przeprowadzone z powodu
nieobecności osoby, która odpowiadała za to zadanie, natomiast w 2020 r.
przyczyną były ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19.

W Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie:
w 2020 r. nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunków ewakuacji, mimo wymogu określonego w § 17 ust. 2 rozporządzenia ppoż., z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19.
Dobra praktyka

Dobrą praktyką kierowano się w trzech jednostkach50 (z pozostałych 13),
w których przeprowadzano takie ćwiczenia, chociaż nie była przekraczana
liczba 50 stałych użytkowników obiektów (określona w § 17 ust. 1 rozporządzenia ppoż.), od której uzależniono taki obowiązek.

Z uwagi na brak obowiązku, takiego sprawdzania nie przeprowadzano
w pozostałych 10 jednostkach, obejmujących siedziby urzędów gmin
(Urząd Miasta i Gminy Pelplin; Urząd Gminy i Miasta w Sianowie), siedziby
gminnych jednostek organizacyjnych lub obiektów przez nich zarządzanych (Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku; Pelkom51; Gminny
50 Urząd Miejski w Czersku; Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie oraz Zakład Aktywności
Zawodowej „Szansa” w Choszcznie.
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51 Kontrolą objęto budynek remizo-świetlicy wiejskiej w Gręblinie, który nie był objęty wymogiem
praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji.
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Zakład Komunalny w Sianowie) oraz siedziby instytucji kultury wraz
z salami widowiskowymi, kinowymi lub widowiskowo-kinowymi (Gminne
Centrum Kultury w Czersku; Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie;
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów; Gryfiński
Dom Kultury w Gryfinie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie).

W blisko 19% obiektów stwierdzono nieodpowiednie warunki ewakuacji.
Nieprawidłowości, związane również z naruszeniem § 16 rozporządzenia
ppoż.52, stwierdzono w 13 obiektach. Polegały one na wykończeniu pomieszczeń (w tym stanowiących drogi ewakuacyjne) materiałami łatwopalnymi,
niezabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, niewyposażeniu
obiektów w wymagane oświetlenie awaryjne lub niespełnieniu wymagań stawianych drogom ewakuacji (np. brak dwóch kierunków ewakuacji, niewłaściwa długość dojścia ewakuacyjnego, zawężenie dojścia ewakuacyjnego lub
niespełnianie wymaganych przepisami ppoż. wymiarów klatki schodowej,
schodów lub drzwi wyjściowych). Główną przyczyną powstania nieprawidłowości było przeoczenie. Ponadto usunięcie części nieprawidłowości
wymagało zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych.

Niezapewnienie
warunków ewakuacji
w części obiektów

Przykład

W Gminnym Centrum Kultury w Czersku:
w budynku DK w Rytlu stwierdzono występowanie łatwo zapalnych okładzin
sufitu i ścian w pomieszczeniu hali widowiskowej oraz łatwo zapalnych okładzin ścian na drodze ewakuacyjnej, gdzie nie zapewniono dwóch kierunków
ewakuacji, co stanowiło naruszenie § 16 ust. 2 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia
ppoż. Od siedmiu lat nie została zrealizowana część obowiązków nałożonych
w trybie postępowania administracyjnego prowadzonego w 2014 r. przez KP
PSP, w tym: nie usunięto tego podwieszonego sufitu z materiału łatwo zapalnego; nie wyposażono korytarzy w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne; nie
zapewniono nieprzekraczalnej dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego;
nie zapewniono dwóch wyjść ewakuacyjnych z sali przeznaczonej do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, oddalonych od siebie co najmniej 5 m; nie
wyposażono budynku w punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych.
Dyrektor wyjaśniła, że Urząd Gminy w Czersku prowadził postępowanie, które
miało wyłonić wykonawcę prac. Uwzględnione w nich zostanie przystosowanie
obiektów do aktualnie obowiązujących przepisów.

W przypadku czterech obiektów (z tych 13), w związku z ustalonymi nieprawidłowościami, kontrolerzy NIK, działając w trybie art. 51 ust. 1 ustawy
o NIK, poinformowali kierowników jednostek o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego oraz możliwości
powstania znacznej szkody w mieniu.
Przykłady

W Pelkom:
Prezes poinformował o podjęciu działań zmierzających do wykonania ekspertyzy zabezpieczeń przeciwpożarowych (dotyczących m.in. wykonania sufitu
z materiału łatwo zapalnego, w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Kulicach)
oraz zabezpieczenia przez Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie odpowiednich
środków finansowych.

52 Określającym warunki techniczne zapewniające możliwość ewakuacji ludzi, których
niespełnienie powoduje uznanie budynku zagrażający życiu ludzi.
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W Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów:
Dyrektor poinformowała o podjęciu działań zmierzających do zamontowania
okładziny (wyciszenia akustycznego dla projekcji filmowych) z certyfikatem
przeciwpożarowym w obrębie sceny kina dotyczącej tylnej części usytuowanej
za ekranem.

Niewłaściwe
przygotowanie obiektów

Niekompletna
dokumentacja
eksploatacji
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W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
Dyrektor poinformował o usunięciu w toku kontroli NIK części nieprawidłowości: w budynku biurowo-hotelowym udrożniono wszystkie przejścia (usunięto
blokujące wyposażenie); w recepcji zdemontowano panele drewnopochodne;
w jednym z pomieszczeń biura wymieniono okno i udrożniono wentylację;
usunięto kratę w oknie gabinetu; uzgodniono z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. przeprowadzenie w styczniu 2022 r. przeglądu budynku w celu
przedstawienia propozycji alternatywnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo; wszystkie nieprawidłowości zostaną usunięte po zatwierdzeniu
przez Radę Miasta budżetu na rok 2022; natomiast na drugim obiekcie (targowisku miejskim), dzierżawca zostanie zobowiązany do usunięcia zadaszenia
nad ciągami komunikacyjnymi, jeżeli nie przedstawi do 31 grudnia 2021 r.
atestu ognioodpornego.

W wyniku kontroli 11 (z 18) podmiotów zarządzających obiektami, stwierdzono, że 22 obiektów (31,4%) nie wyposażono w wymagane urządzenia
ppoż. lub nie dokonano w nich wymaganych pomiarów (m.in. ciśnienia
i wydajności hydrantów, natężenia oświetlenia lub hałasu, drgań i pyłu
w pomieszczeniach pracy). Obiektów nie wyposażono m.in. w przeciwpożarowe wyłączniki prądu (wymóg § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia ppoż.);
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (§ 15 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia);
hydranty wewnętrzne (§ 18 tego rozporządzenia); drzwi dymoszczelne,
a także uruchamiane samoczynnie urządzenia zapobiegające zadymieniu
lub służące do usuwania dymu (§ 16 ust. 2 pkt 5 tego rozporządzenia).
Ponadto w trzech obiektach (MOK Pelplin, ZS nr 1 we Władysławowie oraz
SP nr 2 Władysławowie) nie ustalono, w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, liczby, usytuowania
i wyposażenia punktów pierwszej pomocy i apteczek (wymóg § 44 ust. 2
rozporządzenia BHP). Dodatkowo w SP 2 Władysławowo nie wywieszono
wykazów pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
pomimo takiego wymogu określonego w § 44 ust. 4 tego rozporządzenia.
Dla ponad połowy skontrolowanych obiektów (38, tj. 54,3%) nie prowadzono (w czterech skontrolowanych podmiotach dla sześciu obiektów)
wymaganych dokumentów eksploatacji obiektów (książek obiektów
budowalnych) lub prowadzono je nieprawidłowo (w dziewięciu podmiotach dla 32 obiektów). Najczęstszą przyczyną nieprowadzenia książek było
niedopatrzenie, brak wskazania jednoznacznie brzmiących obowiązków
w umowach udostępniających mienie gminne innym podmiotom lub niezapewnienie należytego nadzoru nad powierzonym mieniem. W Gminie
Władysławowo, w związku w wynikami kontroli NIK, rozważana była
możliwość przejęcia tego zadania do realizacji przez Urząd.
Nierzetelne prowadzenie książek obiektów budowlanych polegało głównie
na nieujmowaniu w nich informacji wymaganych przepisami rozporządzenia
w sprawie książki obiektów budowlanych, obejmujących: dane identyfikujące obiekt (np. daty ich założenia, plan sytuacyjny); wpisów dotyczących
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wykonywanych remontów i przebudów; protokołów kontroli i badań; danych
identyfikujących osoby, które wystawiły dokumenty będące przedmiotem
wpisów; ważnych ustaleń kontroli okresowych (tj. zaleceń o pierwszym
stopniu pilności). Główną przyczyną niewłaściwego prowadzenia książek
było przeoczenie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Stwierdzono również, że dla budynków zajmowanych przez Urząd Miejski
w Choszcznie oraz budynków szkolnych zajmowanych przez skontrolowane
dwie placówki oświatowe we Władysławowie, nie zapewniono sporządzenia
świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 2
ustawy o charakterystyce energetycznej. Główną przyczyną było przeoczenie
tego obowiązku. Wyniki kontroli wykazały również trudności interpretacyjne przepisu art. 3 ust. 2, dotyczące w szczególności zdefiniowania pojęcia
organu administracji publicznej oraz dokonywania obsługi interesantów.

Jednostki zarządzające z reguły terminowo przeprowadzały większość
wymaganych okresowych kontroli obiektów, a także przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń, to jednak w 16 skontrolowanych podmiotów
(z 18) stwierdzono 55 nieprawidłowości. Dotyczyły one niektórych kontroli
wymaganych w latach 2018–2021 dla 41 obiektów (58,6%). Przeważnie
(22 z 55 obiektów, tj. 40%) polegały one na nieobjęciu kontrolą wszystkich
wymaganych elementów określonych w art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego
(np. instalacji elektrycznych i piorunochronnych, instalacji gazowych,
przewodów kominowych lub instalacji i urządzeń służących ochronie
środowiska), a także nieprzeprowadzania kontroli, mimo wymogu określonego w ww. art. 62 ust. 1 tej ustawy (17 nieprawidłowości z 55, tj. 30,9%).
W przypadku trzech obiektów nie dotrzymano terminów kontroli okresowych53 lub przeglądu technicznego sprzętu gaśniczego54.

Nierealizowanie części
kontroli okresowych

Głównymi przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości było przeoczenie
wymogu przeprowadzenia okresowej kontroli obiektu. Wynikały także one
z braku wskazania jednoznacznie brzmiących obowiązków w umowach
udostępniających mienie gminne innym podmiotom lub nieskutecznego
nadzoru nad wykonawcami, którym zlecono ich przeprowadzenie, co związane było również z niedostateczną liczbą zatrudnionych wykonujących
te zadania. Kierownicy jednostek wskazywali również, że nieprzeprowadzanie kontroli obiektów spowodowane było ograniczeniami wprowadzonymi po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19.
Przykład

W Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie oraz Szkole Podstawowej nr 2
im. Kontradm. Włodzimierza Steyera we Władysławowie:
w latach 2018–2021 nie prowadzono kontroli dwa razy w roku (do 31 maja
i 30 listopada), wymaganych dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawo budowlane,
a w latach 2018–2020 także rocznych okresowych kontroli centralnego
ogrzewania i instalacji sanitarnej, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawo
budowlane. Główną przyczyną było przeoczenie tego obowiązku, wynikające
m.in. z przekonania o niepodleganiu takiej kontroli.

53 UMiG w Gryfinie oraz GDK w Gryfinie.
54 MOK w Pelplinie.
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Zapewnienie właściwego
użytkowania obiektów

Skontrolowane obiekty użytkowane były zgodnie z przeznaczeniem, a tylko
w jednym przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu, dokonano
z naruszeniem art. 71 ust. 2 Prawo budowlane.
Przykład

Utrzymywanie
odpowiedniego stanu
obiektów

W Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku:
w wyniku kontroli KP PSP zleconej na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK
ustalono, że budynek w Łubnej użytkowany był bez zgłoszenia zmiany sposobu jego użytkowania organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
wymaganej zgodnie z art. 71 ust. 2 Prawo budowlane. Dokonana zmiana miała
wpływ na warunki bezpieczeństwa pożarowego. Budynek po byłej szkole
podstawowej (zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ZL III), użytkowany
był jako przedszkole, które kwalifikowane jest do kategorii zagrożenia ludzi
ZL II. Głównym powodem nieprawidłowości było niedopatrzenie i niepodjęcie koniecznych działań podczas przejmowania budynku od poprzedniego
zarządcy. Chociaż przedszkole funkcjonowało w budynku na długo przed jego
przejęciem, to nie pozyskano niezbędnej dokumentacji obiektu. W związku
z zawiadomieniem KP PSP z 16 listopada 2021 r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach poinformował, że w tej sprawie zostanie
wszczęte postepowanie administracyjne.

Wprawdzie zarządzający gminnymi obiektami użyteczności publicznej
stopniowo, w miarę otrzymywanych środków finansowych, podejmowali
działania zapewniające ich należyte utrzymanie, to jednak cześć z nich nie
znajdowała się w stanie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Wpływ
na to miał także ich wiek, który powodował konieczność ponoszenia
zwiększonych nakładów na dostosowanie obiektów budowalnych do obowiązujących wymogów. Zakres przeprowadzanych prac obejmował kompleksową przebudowę i adaptację pomieszczeń obiektów, ich doposażenie
w niezbędne urządzenia lub wyposażenie, a także wykonywanie bieżących
napraw.
Przykłady

W Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie:
w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie realizowano zadania, które zapewniały
utrzymanie dwóch administrowanych budynków w należytym stanie. Uwzględniały one sukcesywnie zalecenia formułowane w wyniku przeprowadzonych
kontroli. Polegały głównie na remontach pomieszczeń, klatki schodowej, schodów zewnętrznych. W ramach tych prac realizowane były również zalecenia
okresowych kontroli, tj. łącznie 117 (84,2%) ze 139 zaleceń, sformułowanych
w okresie objętym kontrolą, w wyniku kontroli rocznych oraz 31 (93,9%)
z 33 wynikających z kontroli pięcioletnich. Z tych 148 zaleceń ogółem, nieterminowo zrealizowano 33 (22,3%). Niezrealizowane 24 zalecenia dotyczyły
m.in. wykonania wentylacji wszystkich pomieszczeń, naprawy opaski dookoła
budynku oraz schodów do piwnicy, dokończenia prac związanych z wentylacją
pomieszczeń oraz usunięcia przewodów i kabli z przewodów kominowych
i wentylacyjnych. Niezrealizowano lub z opóźnieniem realizowano również
niektóre zalecenia sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonych przez
właściwe organy nadzoru, w tym KP PSP. Głównym powodem były wysokie
koszty ich przeprowadzenia i konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych, trwające w tym czasie remonty lub ujęcie zadań w planach
remontowych, które realizowane miały być w kolejnych latach. W części zaleceń, ich realizacja wymagała opracowania dodatkowej dokumentacji, eksper-
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tyz lub dokonania uzgodnień. W przypadku realizacji wniosków dotyczących
systemu wentylacji, brak realizacji zadania wynikał również z problemów
z wyłonieniem firmy projektowej.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie:
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie prowadzone były działania w celu
zapewnienia utrzymania obiektu w należytym stanie oraz poprawy jego funkcjonalności. Polegały one m.in. na modernizacji sceny, malowaniu sali widowiskowej i innych pomieszczeń, naprawie ubytków, montażu ogrodzenia. Z uwagi
na ograniczone środki finansowe nie zostały przeprowadzone niezbędne prace
zapewniające należyty stan obiektu, w tym zalecane w wyniku przeprowadzonych kontroli rocznych lub kontroli właściwych organów nadzoru.

W Pelkom:
w latach 2018–2021 (do 3 listopada 2021 r.) Pelkom, z uwagi na ograniczone
środki finansowe, jedynie w części zrealizował niezbędne prace, obejmujące
m.in. utrzymanie świetlic wiejskich i remiz. Chociaż podejmowano rozmowy
z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, to nie otrzymano wystarczających środków finansowych do pełnej realizacji zadań związanych z administrowaniem obiektami użyteczności publicznej, w tym obejmujących realizację
zaleceń wnikających z kontroli (str. 22).

Poza niezapewnieniem odpowiednich warunków ewakuacji (str. 25) oraz
nie wyposażeniem obiektów w wymagane urządzenia ppoż. (str. 26),
stwierdzono również inne nieprawidłowości, które powodowały niewłaściwy stan skontrolowanych obiektów. Wyniki kontroli NIK oraz kontroli
zleconych na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK (obejmujących jednostki
skontrolowane przez NIK), wykazały nieprawidłowości w sześciu jednostkach zarządzających55 (z 18) i dotyczyły one 15 obiektów objętych kontrolą (21,4%). Polegały one głównie na niewłaściwym stanie sanitarnym
pomieszczeń, niesprawności lub braku wentylacji lub przewodów kominowych, niewłaściwym przechowywaniu materiałów palnych, niesprawnej
instalacji odgromowej, technicznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego lub przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Niewłaściwy stan ponad
1/5 kontrolowanych
obiektów

Przykłady

W Gminnym Centrum Kultury w Czersku:
kontrola przeprowadzona na zlecenie NIK przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego56 w Chojnicach, wykazała w pomieszczeniach budynku
GCK w Czersku niesprawną wentylację lub jej brak w pomieszczeniach bez
okien, niefunkcjonalność pomieszczenia przeznaczonego do wydawania
posiłków w formie cateringu, a także brak toalety dla personelu kuchennego;
w budynku DK w Rytlu stwierdzono brak wentylacji w części pomieszczeń
oraz w jednym z pomieszczeń podłogę wykonaną z wykładziny dywanowej,
a także dach bez tzw. podbitki, a na suficie folię izolacyjną; w budynku DK
w Łęgu w części pomieszczeń stwierdzono nieprawidłową wentylację lub jej
brak; w związku z tymi nieprawidłowościami PPIS polecił opracowanie harmonogramu (planu) naprawczego.
Ponadto przeprowadzone przez NIK oględziny wykazały uszkodzony sufit
(naruszoną i nieszczelną powierzchnię) w pomieszczeniu zlokalizowanym
na poddaszu budynku DK w Rytlu (deklarowanym, jako nieużytkowany).
55 GCK w Czersku; GDK w Gryfinie; OSiR w Gryfinie; UGiM w Sianowie; GZK w Sianowie oraz MOK
w Pelplinie.
56 Dalej: PPIS.
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Stwierdzono również prowizoryczny pojemnik, który zbierał ściekającą wodę.
Zagrażało to zalaniem, zlokalizowanych na podłodze oraz ścianie, pracujących
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które w chwili oględzin podpięte
były do zasilania elektrycznego. W związku z takim stanem, kontroler NIK,
działając w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, poinformował kierownika jednostki o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia
ludzkiego oraz możliwości powstania znacznej szkody w mieniu. Dyrektor GCK
w Czersku podjęła niezwłoczne działania i poinformowała o likwidacji całości
zagrożeń, w tym usunięciu urządzeń i zmodernizowaniu instalacji elektrycznej.

W Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie:
niewłaściwy stan zarządzanych obiektów (dwa obiekty w Gryfinie oraz świetlice wiejskie w Bartkowie, Krzypnicy i Wełtyniu) polegał głównie na wyposażeniu ich w hydranty wewnętrzne, które nie spełniały wymagań w zakresie
wydajności i ciśnienia, nieprawnej instalacji odgromowej, niesprawności lub
braku wentylacji lub przewodów kominowych, niesprawnego monitoringu,
a także nieprawidłowego nagromadzenia materiałów palnych, stwarzającego
zagrożenie bezpieczeństwa. W związku z takim stanem w świetlicach wiejskich, kontroler NIK, działając w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, poinformował kierownika jednostki o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa
dla życia, zdrowia ludzkiego oraz możliwości powstania znacznej szkody
w mieniu. Dyrektor GDK w Gryfinie poinformowała kontrolera o podjętych
działaniach zapobiegających stanowi zagrożenia, w szczególności o dokonaniu inwentaryzacji wentylacji w obiektach świetlic wiejskich i zaplanowaniu
wykonania prac do 10 grudnia 2021 r.
W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
stwierdzono nieprawidłowy stan czterech zarządzanych obiektów, tj. budynku
biurowo-hotelowego (niewłaściwy stan sanitarny ścian), budynku socjalnego
wraz z boiskiem (nieodpowiedni stan sanitarny pomieszczenia oraz zlokalizowanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 metra od czynnej
rozdzielnicy prądu), budynku Rybakówki i targowiska miejskiego (niewłaściwy
stan sanitarny pomieszczeń).

Zdjęcia nr 1–6
Niewłaściwy stan gminnych obiektów użyteczności publicznej
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Uszkodzona elewacja, dachówka nad wejściem, murek przy wejściu do obiektu

Nieprawidłowo przechowywane materiały palne

Źródło: materiały z kontroli NIK.

Pomimo iż skontrolowane podmioty zarządzające obiektami użyteczności
publicznej, podejmowały działania w celu zapewniania ich dostępności dla
osób ze szczególnymi potrzebami, to nadal część z nich nie zapewniała niezbędnych warunków w tym zakresie, co było wymagane art. 5 ust. 1 pkt 4
Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zapewnianiu dostępności podejmowane działania przez podmiot publiczny, muszą uwzględniać
potrzeby tych osób, zmierzać do usuwania barier, a także zapobiegać ich
powstawaniu. W art. 6 pkt 1 tej ustawy określono w szczególności, że mini-

Niepełne dostosowanie
obiektów dla osób
ze szczególnymi
potrzebami
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malne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, obejmują m.in.
zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, instalację urządzeń lub zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają
dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, a także zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości
ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

We wszystkich skontrolowanych urzędach gmin wyznaczono osoby
pełniące funkcje koordynatora do spraw dostępności. Ponadto w realizowanych zadaniach modernizacyjnych lub remontowych, przewidywano
prace w ww. zakresie. Uwzględniały one możliwości finansowe gmin, wiek
zarządzanych obiektów oraz możliwość podlegania ochronie na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Przykład

W Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin:
prowadzone w latach 2018–2021 prace remontowe lub modernizacyjne
uwzględniały również potrzebę dostosowania ich do możliwości korzystania
przez osoby ze szczególnymi potrzebami (np. zamontowano platformę schodową umożliwiającą dostęp do parteru budynku), jednak żaden z objętych
kontrolą budynków nie zapewniał w pełni takiej dostępności (brakowało
odpowiednich toalet i dźwigu na wyższe kondygnacje). Głównym problemem
były uwarunkowania techniczne budynków (budynek administracyjny powstał
pod koniec XIX wieku, a biurowy w latach 60-tych XX wieku), uniemożlwiające
np. montaż wind lub innych urządzeń zapewniających odpowiedni dostęp. Burmistrz wyznaczył w 2020 r. koordynatora do spraw dostępności, opracowano
również plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami na lata 2020–2021.

Problem zapewnienia dostępności w mniejszym stopniu dotyczył relatywnie nowych obiektów, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami (m.in. rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych). Natomiast podległe jednostki dysponowały znacznie
mniejszymi środkami finansowymi, co powodowało, że uwzględnienie
tych potrzeb nie było możliwe bez wsparcia dodatkowych środków pochodzących z budżetów gmin. Spośród 18 jednostek zarządzających, nieprawidłowości zostały stwierdzone w kontroli sześciu gminnych jednostek
organizacyjnych i dotyczyły 14 (20%) skontrolowanych obiektów. Polegały
one głównie na nieusunięciu barier architektonicznych uniemożliwiających
dostęp do obiektów osobom ze szczególnymi potrzebami oraz niezapewnieniu odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Przykłady

W Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie:
budynek główny „Pałacyku pod Lwami” nie spełniał warunków dostępu dla
osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich;
świetlica wiejska w Bartkowie nie była wyposażona w toaletę dla takich
osób; świetlica wiejska w Krzypnicy nie spełniała warunków bezkolizyjnej
dostępności (zbyt wysoki próg w drzwiach wejściowych); świetlica wiejska
w Wełtyniu nie była wyposażona w podjazdy, toalety i windy; siedziba GDK
nie była wyposażona w odpowiednie toalety, stwierdzono zbyt wysoki próg
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wejściowy do sali kinowej oraz brak wydzielonego miejsca na sali kinowej dla
osoby na wózku inwalidzkim; niezbędne prace dostosowujące obiekty dla osób
ze szczególnymi potrzebami nie zostały wykonane ze względu na niewystarczające środki finansowe.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
w obiektach objętych szczegółową kontrolą nie podejmowano skutecznych
działań w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
głównie z powodów ograniczeń finansowych; w wyniku zrealizowanych prac
remontowych i modernizacyjnych nie usunięto barier ograniczających możliwość korzystania takich osób z obiektów, także barier architektonicznych
(w postaci schodów na zewnątrz i wewnątrz budynków); nie zastosowano
także innych usprawnień, jak: głośniki systemu naprowadzającego dźwiękowo
osoby niewidome i słabowidzące, oznaczeń w alfabecie Braille`a i kontrastowych oraz pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących; nie zapewniono
informacji na temat rozkładu pomieszczeń (co najmniej w sposób wizualny,
dotykowy lub głosowy) oraz możliwości ewakuacji lub uratowania w inny
sposób osobom ze szczególnymi potrzebami;

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kontradm. Włodzimierza Steyera
we Władysławowie:
w okresie objętym kontrolą nie zapewniono niezbędnych warunków do korzystania z budynku przez osoby ze szczególnymi potrzebami, ponieważ urządzenia transportu bliskiego57 (platforma pionowa i platforma pionowa hydrauliczna dźwig osobowy) nie miały przeglądów Urzędu Dozoru Technicznego
i z tego powodu były nieczynne i wyłączone z użytkowania; naruszono w ten
sposób przepisy określone w art. 5 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 4 Prawo budowlane
oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego58;
według Dyrektor UTB nie były użytkowane z uwagi na brak uczniów i pracowników Szkoły wymagających korzystania z takiego typu urządzeń, a także
z powodów finansowych.

Ponadto jedna jednostka (z 18) nie wywiązała się z obowiązku sporządzenia i opublikowania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami, co stanowiło naruszenie wymogu art. 11
ustawy o zapewnianiu dostępności. Dotyczyło to jednego z budynków administrowanych przez Burmistrza Gryfina (hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie). Z kolei taki raport Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie
opublikował na stronie internetowej BIP 22 listopada 2021 r., tj. po terminie
określonym w art. 58 ustawy o zapewnianiu dostępności (po upływie siedmiu
miesięcy od 31 marca 2021 r.). Natomiast w raporcie sporządzonym przez
Dyrektora SP nr 2 we Władysławowie podano nierzetelne dane dotyczące
braku barier architektonicznych, mimo iż UTB w Szkole były nieczynne
i wyłączone z użytkowania. Główną przyczyną było przeoczenie.
Wyniki kontroli sześciu jednostek zarządzających59 (z 18), wykazały również niewykonanie lub nieterminowe wykonywanie zaleceń zawartych
w protokołach z okresowych kontroli 13 obiektów (z 18 skontrolowanych
obiektów).

Niepełna i nieterminowa
realizacja zaleceń
pokontrolnych

57 Dalej: UTB.

58 Dz. U. poz. 2176.

59 UMiG w Pelplinie; MOK w Pelplinie; ChDK w Choszcznie; GDK w Gryfinie; OSiR w Gryfinie oraz
CKiBP w Sianowie.
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Przykład

Nierzetelny odbiór
części protokołów
okresowych kontroli

Wyniki kontroli
zleconych PINB
w jednostkach
niekontrolowanych przez
NIK

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
niezrealizowane zalecenia, głównie z uwagi na brak wystarczających środków
finansowych, dotyczyły m. in. naprawy pęknięć ścian i uzupełnienia tynku
na cokołach i balkonach budynku biurowo-hotelowego, wymiany krzesełek
na trybunach boiska do piłki nożnej, remontu elewacji lub termomodernizacji
pawilonu sportowo-administracyjnego, usunięcia przyczyny osiadania podłogi
w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym i renowacji podbitki budynku Rybakówki, wymiany płytek i naprawy zarysowań ścian budynku Tawerny.

W czterech jednostkach60 nie zadbano, by w protokołach z przeprowadzonych w 2021 r. okresowych kontroli, znalazły się wszystkie wymagane elementy określone w art. 62a ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego. W protokołach
nie zawarto terminów wykonania czynności mających na celu usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości, zakresu niewykonanych zaleceń określonych protokołach z poprzednich kontroli lub dołączonych kopii zaświadczeń oraz kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej
specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji. Obowiązek ujmowania
takich informacji został wprowadzony od 19 września 2020 r.61

Nieprawidłowości dotyczące gminnych obiektów użyteczności publicznej
wykazały także kontrole przeprowadzone na zlecenie NIK w jednostkach,
w których nie były prowadzone czynności kontrolne przez NIK62. Kontrole
przeprowadzone na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego wykazały, że 22 skontrolowane obiekty (z 32) znajdowały się
w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne użytkowanie.
Dziewięć obiektów nie było utrzymywanych w należytym stanie, ale ich
stan techniczny nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska. Natomiast zagrożenie takie występowało w pomieszczeniach archiwalnych i gospodarczych budynku UM w Wolinie, w których
stwierdzono ugięcie stropów. Chociaż stan budynków umożliwiał ich
użytkowanie, to 23 budynki wymagały dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
przeciwpożarowy wyłącznik prądu), instalacji elektrycznej, wyposażenia
pomieszczeń w wentylację, parametrów biegów i spoczników schodowych,
a także zastosowania rozwiązań sygnalizujących zmianę poziomu podłoża.
Dwa obiekty placówek oświatowych (z ośmiu) nie spełniały wymogów
określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach63. W jednym obiekcie klatka schodowa
wymagała dostosowania do wymogu określonego w § 16 tego rozporządzenia przez zabezpieczenie jej balustradą, a w drugim nie zapewniono

60 UMiG w Pelplinie, UM we Władysławowie, MOK w Pelplinie oraz Pelkom.

61 Artykuł 62a dodany został przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, ze zm.).

62 Zlecone na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, przeprowadzone przez 10 Powiatowych
Inspektorów Nadzoru Budowlanego (w Bytowie, Sztumie, Kwidzynie, Kartuzach, Drawsku
Pomorskim, Goleniowie, Gryficach, Kamieniu Pomorskim, Łobzie oraz Myśliborzu).
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równej nawierzchni boiska sportowego, tj. w sposób określony w § 7 ust. 2
pkt 2. W dziewięciu obiektach (zarządzanych przez osiem podmiotów) nie
zapewniono warunków umożliwiających korzystanie z obiektów przez
osoby ze szczególnymi potrzebami (np. brak było dostępu do budynku lub
wyższych – poza parterem – kondygnacji, występowały progi na ciągach
komunikacyjnych, brak było dźwigu osobowego lub pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb tych osób).

Ponadto przeprowadzone kontrole wykazały, że dla budynku przeznaczonego na siedzibę MBP w Gryficach nie prowadzono książki obiektu budowlanego. Dla pozostałych 31 obiektów, książki obiektów budowlanych prowadzone były zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie
książki obiektu budowlanego. Jednak do 13 z nich nie dołączono wszystkich
wymaganych załączników (w tym protokołów z okresowych kontroli stanu
technicznego), a w 16 książkach (w tym dla dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Prabutach), nie dokonywano wszystkich wymaganych wpisów.

Dwóch obiektów (z 32) nie poddawano obowiązkowym okresowym kontrolom stanu technicznego. Budynku UM w Dębnie nie poddawano okresowej kontroli pięcioletniej, natomiast budynek MBP w Gryficach nie był
poddawany zarówno okresowej kontroli rocznej, jak i pięcioletniej. Ponadto
w SP nr 2 w Prabutach oraz UMiG w Sztumie, kontrolą nie objęto wszystkich wymaganych elementów w kontroli okresowej określonej w art. 62
ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W 13 obiektach nie okazano również
kontrolującym protokołów potwierdzających przeprowadzenie kontroli
systemu ogrzewania lub klimatyzacji, wymaganych zgodnie z art. 23 ustawy
o charakterystyce energetycznej. Obowiązek sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji wynika
z art. 28 ust. 1 tej ustawy.

W 12 obiektach nie zrealizowano zaleceń z poprzednich kontroli okresowych, w tym remontu schodów zewnętrznych i podestu przed budynkiem
SP w Prabutach (zaleconych po kontroli przeprowadzonej w sierpniu
2021 r.); naprawy okładzin elewacji, a także ustalenia przyczyn spękania
ścian i zalewania piwnic w budynku UG w Żukowie (zaleconych po kontroli obiektu w grudniu 2014 r.); remontu dachu TOK w Trzebiatowie oraz
naprawy narożnika budynku przeznaczonego na Przedszkole w Barlinku.

Powiatowi Inspektorzy, w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami
podjęli działania (w drodze wszczęcia postępowania administracyjnego,
wydania polecenia lub postanowienia) w odniesieniu do dziewięciu budynków (z 32). Takie działania zaplanowano także w odniesieniu do kolejnych
sześciu obiektów.
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Zdjęcia nr 7–10
Niewłaściwy stan gminnych obiektów użyteczności publicznej

Uszkodzone i popękane ściany, ugięcie stropów

Źródło: materiały z kontroli NIK.
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Kontrole zlecone na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, przeprowadzone przez 10 KP PSP64, którymi objęto jednostki niekontrolowane przez
NIK, wykazały, że 1165 (z 32) obiektów (34,4%) nie było utrzymywanych
w należytym stanie, zapewniającym bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
W czterech66 z nich występowało zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia lub środowiska, które polegało na braku właściwego
zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, nieprawidłowej
szerokości klatki schodowej, przekroczeniu długości dojść ewakuacyjnych,
braku awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, a także zastosowania okładzin
dróg ewakuacyjnych, schodów, podłóg lub sufitów o nieznanej klasie reakcji
na ogień. Wprawdzie wszystkie obiekty były wyposażone w urządzenia
zapewniające bezpieczeństwo pożarowe, lecz w 18 z nich (56,3%) wyposażenie było niewystarczające. Dotyczyło to głównie braku przeciwpożarowego
wyłącznika prądu (11 obiektów), systemu oddymiania lub napowietrzania
i oznakowania ewakuacyjnego (cztery), hydrantów i oświetlenia ewakuacyjnego (pięć), a także sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego (dwa).
Stwierdzono ponadto ograniczenie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych
i hydrantów zewnętrznych (SP nr 2 w Prabutach), a także brak wydzielenia
klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi, urządzeń do usuwania dymu
i ciepła uruchamianych samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu
oraz dostępu do krat w otworach okiennych (UMiG w Prabutach). W dwóch
obiektach67 nie zapewniono co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych, a w
dwóch kolejnych – odpowiedniej długości dojść ewakuacyjnych i szerokości
korytarzy68. W budynku UM w Wolinie drogi ewakuacyjne miały konstrukcję
drewnianą, niezabezpieczoną przeciwpożarowo.

Wyniki kontroli
zleconych KP PSP
w jednostkach
niekontrolowanych
przez NIK

Dla dwóch obiektów69 (z 32) nie opracowano instrukcji ppoż., w trzech
przypadkach70 nie poddawano jej wymaganej aktualizacji. Instrukcja ppoż.
opracowana dla siedmiu obiektów71 nie spełniała wymagań określonych
w § 6 ust. 1 rozporządzenia ppoż. (m.in. nie zawierała określenia warunków i organizacji ewakuacji oraz praktycznych sposobów ich sprawdzania,
a także informacji o wyposażeniu obiektów w urządzenia przeciwpożarowe
i graficznych danych na planach obiektów). Jedna z opracowanych instrukcji nie została wykonana przez osobę o kwalifikacjach w zakresie ochrony
przeciwpożarowej. W dwóch obiektach nie wyznaczono osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a w trzech nie wyznaczono miejsc
zbiórki osób ewakuowanych.
64 W Bytowie, Sztumie, Kwidzynie, Kartuzach, Drawsku Pomorskim, Goleniowie, Gryficach,
Kamieniu Pomorskim, Łobzie oraz Myśliborzu.

65 UM w Bytowie, UM w Miastku, UMiG w Prabutach, SP nr 2 w Prabutach, Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Mielenku Drawskim (dalej: SP w Mielenku Drawskim), MBP w Gryficach,
UM w Łobzie, ŚDP w Łobzie, UM w Dębnie, Urząd Miejski w Barlinku (dalej: UM w Barlinku)
i Przedszkole Miejskie nr 2 Pod Topolą w Barlinku (dalej: Przedszkole w Barlinku).
66 UM w Bytowie, UM w Miastku, UM w Dębnie i Przedszkole w Barlinku.
67 UMiG w Prabutach oraz SP w Troszynie.
68 UM w Łobzie oraz ŚDS w Łobzie.
69

70

Dla budynku MBP w Gryficach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie (dalej: OPS
w Trzebiatowie).
W SP w Leźnie, w budynku hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku, w SP w Troszynie.

71 UM w Miastku; Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku; SP w Mielenku
Drawskim; UM w Czaplinku; UM w Dębnie; UM w Barlinku oraz Przedszkole w Barlinku.
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Praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji nie przeprowadzono w trzech obiektach72, mimo że zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia ppoż., budynki były objęte takim obowiązkiem. Zostało ono
przeprowadzone w 17 obiektach, w tym w pięciu szkołach podstawowych
i dwóch przedszkolach.

Urządzenia i sprzęt poddawano przeglądom technicznym i czynnościom
konserwacyjnym, jednak w jednym z obiektów73 nie potwierdzono wykonania zalecenia z okresowej kontroli przewodów kominowych, które
dotyczyło wykonania wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym. W dwóch innych obiektach74, nie potwierdzono wykonania
przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemów detekcji
gazu, wykorzystywanych do odczytów stężenia gazów. W przypadku jednego obiektu nie dotrzymano terminu przeglądu technicznego sprzętu
gaśniczego75.

W trzech obiektach (z 10), właściciele nie wykonali decyzji KP PSP, określających zalecenia lub obowiązki nałożone w wyniku poprzednich kontroli.
W jednym z tych obiektów nie wdrożono rozwiązań zastępczych76, zaś
w odniesieniu do pozostałych dwóch KP PSP wydłużył termin ich realizacji77.

W wyniku nieprawidłowości ustalonych w 12 obiektach wydano pięć decyzji administracyjnych w sprawie obowiązku ich usunięcia i przestrzegania
przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego78. W wyniku
kontroli pięciu obiektów79 zostały wszczęte postępowania administracyjne
w celu wydania decyzji, zaś w odniesieniu do budynków Urzędu Gminy
w Żukowie i Dębnie planowane było podjęcie takich czynności.

72

UM w Miastku; UMiG w Sztumie; UM w Kamieniu Pom.

75

MBP w Gryficach.

73
74

76

77
78

79
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W UM w Miastku.

W Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim (dalej: UM w Drawsku Pom.) i UM w Czaplinku.

W UM w Bytowie. Działań zastępczych nie wdrożono w zakresie zapewnienia odpowiednich
warunków ewakuacji (wymaganej długości dojść ewakuacyjnych dla jednego kierunku
ewakuacji). W zakresie obowiązku wyposażenia klatki schodowej w urządzenia oddymiające,
działania podjęte przez właściciela były niezgodne z opracowanym projektem, którego nie
uzgodniono z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W UM w Kamieniu Pomorskim i UM w Wolinie. Termin na wykonanie obowiązków wydłużono
po uwzględnieniu okoliczności zgłoszonych przez właścicieli, w wyniku, których ich wykonanie
w wyznaczonym terminie nie było możliwe.
Budynki Centrum Kultury w Sztumie, UMiG w Prabutach, a także SP w Prabutach, SP w Kamieniu
Pomorskim i SP w Troszynie.

SP w Leźnie, UM w Drawsku Pomorskim i UM w Czaplinku, MBP w Gryficach oraz OPS
w Trzebiatowie.
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Zdjęcia nr 11–18
Niewłaściwy stan gminnych obiektów użyteczności publicznej

Składowanie materiałów na drodze ewakuacyjnej,
niewłaściwie przechowywane dokumenty pod schodami

Nieprawidłowo przechowywane materiały palne (pomieszczenie magazynowe
przy kotłowni), drzwi wejściowe do kotłowni
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Zawężenie dróg ewakuacyjnych

Drewniane okładziny ścienne oraz zadaszenie

Niewłaściwy stan techniczny ścian kotłowni

Źródło: materiały z kontroli NIK.
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W związku z epidemią COVID-19 zostały wdrożone rozwiązania w funkcjonowaniu 18 skontrolowanych jednostek zarządzających, które zmierzały
do zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pracowników oraz
osób korzystających z obiektów. Wyniki kontroli NIK oraz kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK przez PPIS (na podstawie art. 12 pkt 3
ustawy o NIK80) wykazały, że pracownikom zapewniono dostęp do środków
ochrony osobistej (maseczek higienicznych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji rąk) oraz bezpieczny odstęp w pomieszczeniach pracy, a w przypadku
kontaktu z petentami zastosowano dodatkowe środki bezpieczeństwa
(np. przezroczyste osłony, termometry do automatycznego pomiaru temperatury); przeprowadzano dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń; udostępniano instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, a także informacje
o konieczności zasłaniania ust i nosa. Wdrożono również odpowiednie
procedury, w tym obejmujące postępowanie w przypadku wystąpienia
u osób przebywających w obiekcie objawów choroby wywołanej COVID-19,
a także dokonano zmian w organizacji pracy.

Wprowadzenie
rozwiązań w związku
z epidemią COVID-19

Przykład

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
w drodze porozumień z klubami sportowymi korzystającymi z obiektów
sportowych, uregulowano zasady przestrzegania ograniczeń w okresie epidemii COVID-19 dotyczące obowiązku: weryfikacji liczby osób korzystających
z obiektu lub sprzętu sportowego, zapewnienia środków i przeprowadzania
dezynfekcji rąk przez osoby korzystające z obiektu oraz sprzętu; ponadto
od 8 maja 2020 r. wyłączono możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) na terenie zarządzanych obiektów.

Tylko w jednym obiekcie, kontrola PPIS w Chojnicach przeprowadzona
na zlecenie NIK, wykazała brak środka do skutecznej dezynfekcji rąk personelu i klientów.
Przykład

W Gminnym Centrum Kultury w Czersku:
wyniki kontroli PPIS w Chojnicach dotyczyły niewłaściwej organizacji dezynfekcji pomieszczeń oraz niezapewnienia dezynfekcji rąk personelu i klientów.
Stwierdzono m.in., że nie wydzielono magazynu lub miejsca do przechowywania środków czystości, środków do dezynfekcji i sprzętu porządkowego; nie
przeszkolono pracownika w zakresie przeprowadzania skutecznej dezynfekcji
pomieszczeń oraz przygotowywania roztworów; do dezynfekcji rąk stosowano
środek bakteriobójczy zamiast wirusobójczego.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w okresie epidemii COVID-19
wykazały również kontrole przeprowadzone przez Państwową Inspekcję
Pracy Okręgowe Inspektoraty Pracy w Gdańsku i Szczecinie. Kontrole
podjęte, w ramach współpracy z NIK, w 16 gminach niekontrolowanych
przez NIK objęły 32 gminne obiekty użyteczności publicznej (głównie
siedziby urzędów gmin oraz po jednym obiekcie zrządzanym przez podmiot niefunkcjonujący w ramach urzędu gminy, w tym osiem budynków
placówek oświatowych, po dwie hale sportowo-widowiskowe, kompleksy
basenowo-rekreacyjne i ośrodki kultury, a także jedną świetlicę wiejską),
80 W zakresie przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
pracowników
w kontrolach PIP

41

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
tj. 10 obiektów z obszaru województwa pomorskiego oraz 22 obiekty
z obszaru województwa zachodniopomorskiego. Kontrole potwierdziły, że
w okresie epidemii COVID-19 wdrożono procedury oraz dokonano odpowiednich zmian w organizacji pracy (np. dotyczących prace zdalnej, zasad
obsługi interesantów, stosowania na terenie obiektów niezbędnych zasad
higieniczno-sanitarnych). Ograniczono również bezpośrednią obsługę interesantów, stosowano stałe i ruchome osłony na stanowiskach pracy oraz
odstęp pomiędzy nimi, dodatkową wentylację i dezynfekcję pomieszczeń.
Zapewniono także dostęp do środków ochrony osobistej. W dziewięciu
obiektach stosowano pomiar temperatury ciała osób przebywających
w obiekcie, zaś w siedmiu obiektach wydzielono pomieszczenia do kwarantanny lub izolacji osób z objawami infekcji.

Wyniki kontroli PIP wykazały również, że obiekty i wykorzystywane w nich
urządzenia poddawane były obowiązkowym kontrolom, przeglądom lub
konserwacjom. W 21 obiektach, w których pracę świadczyły osoby z niepełnosprawnościami, zapewniono im odpowiednie warunki (m.in. dźwigi
elektryczne, platformy do przewozu osób, podjazdy, a w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych zamontowano dodatkowe poręcze lub uchwyty).
We wszystkich obiektach zapewniono funkcjonowanie punktów pierwszej
pomocy. W pięciu obiektach nie zapewniono w widocznych miejscach
instrukcji udzielania pierwszej pomocy81, w czterech wykazu osób wyznaczonych do jej udzielania82, zaś w dwóch osoby takie nie zostały wyznaczone83. W 10 obiektach wyposażenie i usytuowanie apteczek nie zostało
ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę
zdrowotną lub pielęgniarką szkolną84.

Prowadzenie ewidencji
gminnych obiektów

W 31 obiektach85 wdrożono ocenę ryzyka zawodowego, jednak w trzech
oceny nie dokonano dla wszystkich stanowisk pracy, kobiet w ciąży i osób
z niepełnosprawnościami, a w trzech dokumentu nie poddano aktualizacji
w zakresie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Skontrolowane pięć urzędów gmin86 (z sześciu objętych kontrolą) dysponowało rzetelnymi i aktualnymi danymi o gminnych obiektach użyteczności
publicznej. Poza ewidencjonowaniem nieruchomości zgodnie z katastrem
nieruchomości, prowadzonym na podstawie ustawy ogn, w urzędach gmin
funkcjonowały również inne rejestry zawierające informacje o gminnych
obiektach użyteczności publicznej.
Przykład

W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie:
w prowadzonej ewidencji gminnego zasobu nieruchomości nie zawarto niektórych elementów wymaganych art. 23 ust. 1c pkt 4 i 5 ustawy ogn, tj. informacji
81 KB-R w Bytowie; UMiG w Sztumie; SP w Leźnie; UG Żukowo; OSiR w Dębnie.

82 UMiG w Sztumie; ZS nr 1 w Kamieniu Pomorskim; SP w Troszynie; OSiR w Dębnie.
83 UM w Kamieniu Pomorskim; UM w Nowogardzie.

84 KB-R w Bytowie; MBP w Gryficach; UM w Kamieniu Pomorskim; ZS nr 1 w Kamieniu Pomorskim;
UM w Wolinie; SP w Troszynie; UM w Łobzie; ŚDS w Łobzie; UM w Dębnie; OSiR w Dębnie.
85 Z wyłączeniem świetlicy wiejskiej w Ostrzycy, w której nie występowało zorganizowane
stanowisko pracy.
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86 UM w Czersku, UMiG w Pelplinie, UM we Władysławowie, UM w Choszcznie i UGiM w Sianowie.
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o: przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku
planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; dacie ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub dacie ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
nieruchomości Skarbu Państwa.

Ewidencje nie zawierały natomiast informacji dotyczących stanu obiektów
lub potrzeb remontowych. W celu ich uzyskania wykorzystywano przede
wszystkim dane dostępne w protokołach kontroli okresowych obiektów,
a także informacje z przeglądów i konserwacji zainstalowanych urządzeń.

5.2. Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem należytego
utrzymania i bezpiecznego użytkowania gminnych
obiektów użyteczności publicznej

Nie został zapewniony planowy, w pełni skuteczny i rzetelny nadzór nad
utrzymaniem oraz bezpieczeństwem użytkowania gminnych obiektów
użyteczności publicznej. Świadczą o tym liczne stwierdzone nieprawidłowości dotyczące zarówno niezapewnienia przez właścicieli i zarządców
utrzymania użytkowanych obiektów w należytym stanie technicznym, jak
również niewywiązywania się przez nich z innych obowiązków wynikających z przepisów budowlanych. W przypadku ośmiu obiektów mogły one
stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub
powodować powstanie znacznej szkody w mieniu. W urzędach gmin nie
było kompletnych i rzetelnych informacji o podejmowanych działaniach
w tym zakresie. Natomiast w PINB niewystarczający był stan zatrudnienia
dla realizacji zadań związanych z nadzorem nad tymi obiektami. Głównie
z tego powodu nadzór ograniczał się w większości PINB do prowadzenia
przede wszystkim kontroli obowiązkowych nowopowstających i przebudowywanych obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na użytkowanie oraz kontroli prowadzonych w związku z otrzymywanymi skargami
i sygnałami o nieprawidłowościach.
5.2.1. Nadzór nad gminnymi obiektami użyteczności publicznej,
zarządzanymi przez podmioty niefunkcjonujące w ramach
urzędu gminy

W skontrolowanych gminach podstawą gospodarowania gminnymi obiektami użyteczności publicznej były przepisy określone w ustawie z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w ustawie ogn. W urzędach
gmin podejmowano działania, które prowadziły do wprowadzania dodatkowych uregulowań. Uszczegóławiały one zasady i tryb podejmowania decyzji
o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych. Obejmowały m.in. procedury obrotu nieruchomościami gminnymi, ich nabywania lub zbywania, a także przekazywania podmiotom niefunkcjonującym
w ramach urzędów gmin. Podejmowane były również uchwały rad gmin,
które zatwierdzały zasady (regulaminy) korzystania z gminnych obiektów
gminnych.

Wdrożenie zasad
gospodarowania
obiektami
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Przykłady
W Urzędzie Miejskim w Czersku:
uchwałami Rady Miejskiej w Czersku (Nr V/57/03 z dnia 8 kwietnia 2003 r.
oraz Nr XV/190/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.) określono zasady nabywania,
zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania
na okres dłuższy niż trzy lata; obejmowały one zasady: nabywania nieruchomości (na własność lub w użytkowanie wieczyste), zbywania nieruchomości
(sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, wkładu niepieniężnego do spółek, przekazania tworzonym przedsiębiorstwom i fundacjom),
obciążenia nieruchomości (przez ustanowienie: użytkowania, służebności,
zastawu, hipoteki), udzielania bonifikaty (i warunków jej stosowania) od ceny
nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym.

Brak wewnętrznych
reguł prowadzenia
nadzoru nad stanem
przekazanych obiektów

W Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie:
w uchwale Rady Miejskiej (nr X/61/2011, zmienionej uchwałą
nr XV/107/2019 z dnia 28 października 2019 r.) określono zasady zbywania,
nabywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy
oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony; Rada Miejska zatwierdziła również
regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych oraz zasady i trybu korzystania z obiektów sportowych gminy.

Większość gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzana
była przez podmioty, które nie funkcjonowały w ramach urzędów gmin.
Najczęściej udostępniano je w drodze decyzji o trwałym zarządzie lub
umów użyczenia.
Infografika nr 5
Liczba przekazanych gminnych obiektów użyteczności publicznej
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W skontrolowanych urzędach nadzór nad przekazanymi obiektami odbywał
się głównie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, regulujących poszczególne formy ich udostępniania. Nie wdrożono procedur określających sposób prowadzenia nadzoru. W dokumentach, które stanowiły
podstawę przekazania obiektów podmiotom niefunkcjonującym w ramach
urzędu gminy (np. decyzje o trwałym zarządzie, umowy użyczenia), w ograniczony sposób ustalano ich obowiązki dotyczące należytego utrzymania
i bezpieczeństwa budynków. Zdawkowo obejmowały one zagadnienia związane z doprecyzowaniem obowiązków (np. w zakresie prowadzenia książek
obiektu budowlanego, przeprowadzania okresowych kontroli), a także zasad
prowadzenia nadzoru lub przeprowadzania kontroli.
Przykłady

W Urzędzie Miejskim w Czersku:
badanie dwunastu (ze 109) przekazanych obiektów (świetlica wiejska
w Gutowcu, budynek socjalny przy boisku w Rytlu, remizy OSP w Czersku,
w Odrach i w Złym Mięsie oraz siedem obiektów zarządzanych przez Gminne
Centrum Kultury w Czersku) wykazało, że obowiązki w zakresie bezpiecznego
utrzymania lub użytkowania obiektów, zostały w ramach umów użyczenia,
aktów własności lub zarządzaniach burmistrza scedowane na ich zarządców.
Na nich spoczywał również obowiązek wykonania zaleceń w związku z okresowymi kontrolami. W umowach użyczenia zobowiązywano biorących w użyczenie do utrzymania należytego ładu i porządku w obiektach. Nie zawierano
w nich postanowień ustalających zasady sprawowania nadzoru nad zarządcami. Takich zasad nie określano również w zarządzeniach burmistrza.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie:
nadzór nad gminnymi obiektami użyteczności publicznej przekazanymi
do administrowania spółce Pelkom, sprawowany był na podstawie zapisów
zawartych w zarządzeniach z zakresu administrowania budynkami i budowlami użyteczności publicznej. Wskazano w nich obowiązek sporządzania i przekazywania projektu planu finansowania, modernizacji, budowy i remontów
administrowanych budynków, informowania o konieczności realizacji zadań
wykraczających poza zadania bieżące oraz informowania o wszelkich czynnościach związanych z administrowanymi budynkami i budowlami. W przypadku pozostałych obiektów przekazanych na podstawie umów użyczenia,
użytkowania lub decyzji o trwałym zarządzie nie spisano wytycznych lub zasad
w zakresie jego sprawowania.

Nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez zarządców polegał głównie
na zwyczajowo przyjętych zasadach, polegających na doraźnych kontaktach
z zarządcami. Na skutek niewdrożenia odpowiednich mechanizmów, nie
uzyskiwano dokumentów lub informacji o przeprowadzonych kontrolach
dotyczących utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych
obiektów. W niepełnym zakresie monitorowano i egzekwowano wykonanie
sformułowanych w ich wyniku zaleceń oraz wydanych decyzji i postanowień. Z tego powodu właściciele nie dysponowali pełnymi informacjami
o wszystkich obiektach przekazanych innym podmiotom. Z uwagi na brak
takiego obowiązku, w urzędach nie prowadzono również ewidencji zgłoszeń niewłaściwego stanu obiektów. Efektem nierzetelnie sprawowanego
nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej był brak pełnej i rzetelnej
wiedzy na temat zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych obiektów, niezapewnienie utrzymania obiektów w należytym stanie, a także brak
realizacji ustawowych obowiązków.

Sprawowanie
ograniczonego nadzoru
nad wykonywaniem
obowiązków przez
zarządców

45

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Przykłady
W Urzędzie Miejskim w Czersku:
z badania pięciu (ze 109) przekazanych obiektów (świetlica wiejska
w Gutowcu, budynek socjalny przy boisku w Rytlu, remizy OSP w Czersku,
w Odrach i w Złym Mięsie) wynikało, że jedynie w odniesieniu do trzech
obiektów Burmistrz miał informacje dotyczące prowadzenia książek obiektu
budowlanego, a także przeprowadzenia wymaganych okresowych kontroli,
przeglądów lub konserwacji. Natomiast wyniki badania 10 ze 109 obiektów
(trzy remizy OSP oraz siedem obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum
Kultury w Czersku) wykazały, że obowiązek wykonania zaleceń w związku
z okresowymi kontrolami spoczywał na zarządcach. W obiektach przeprowadzono łącznie 40 kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości
dotyczące np. pęknięć elewacji, zerwanych rynien lub uszkodzonych rur
spustowych, a także uszkodzonej posadzki lub schodów. Właściciel nie miał
protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz nie miał wiedzy o działaniach
podejmowanych przez zarządców obiektów działaniach związanych z realizacją zaleceń. Informacje o ustalonych nieprawidłowościach oraz podjętych
działaniach w związku z realizacją zaleceń, wraz z protokołami z kontroli okresowych, zostały przekazane na potrzeby kontroli NIK przez poszczególnych
zarządców.
Wprawdzie dostępne były wyniki dwóch kontroli (Ośrodka Kultury w Rytlu
i Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku), przeprowadzonych przez podmioty
zewnętrzne, to w odniesieniu do pozostałych obiektów, informacje takie były
tylko w dyspozycji ich zarządców. Burmistrz monitorował również, w odniesieniu do tych dwóch obiektów, realizację zaleceń sformułowanych w wyniku
kontroli KP PSP. Opracowywana była dokumentacja projektowa oraz uzyskano
dofinansowanie w kwocie 9,9 mln zł na realizację jednej z inwestycji.

Prowadzenie działań
interwencyjnych
oraz informacyjno-edukacyjnych
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W Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie:
Nadzór prowadzono w sposób doraźny, na podstawie informacji przekazywanych od zarządców obiektów. Urząd nie miał wiedzy dotyczącej prowadzenia
książek obiektu budowlanego, przeprowadzenia okresowych kontroli lub
kontroli zewnętrznych, przeglądów lub konserwacji, a także innych czynności
(wymaganych np. na podstawie przepisów przeciwpożarowych). Wypełnienie
obowiązków i zaleceń sformułowanych w wyniku tych kontroli, scedowane
zostało na zarządców. W trakcie kontroli NIK urząd uzyskał informacje dotyczące
badanych kontroli zewnętrznych 10 obiektów (Zespół Kształcenia i Wychowania
nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 2, Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach, Miejska Biblioteka Publiczna, remiza OSP w Pelplinie, remizo-świetlica wiejska w Lignowy Szlacheckich, świetlica wiejska w Kulicach, targowisko Miejskie i Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie), obejmujące ustalone
nieprawidłowości oraz podjęte działania w celu realizacji wniosków.

W okresie objętym kontrolą urzędy nie otrzymywały skarg dotyczących
niewłaściwego stanu gminnych obiektów użyteczności publicznej. Z kolei
w sytuacji powzięcia takich informacji, podejmowane były niezbędne
działania.
W wycinkowym zakresie prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne skierowane do użytkowników gminnych obiektów użyteczności publicznej. Kierowane one były głównie do pracowników skontrolowanych jednostek i obejmowały np. szkolenia z zakresu bhp lub ppoż.,
które dotyczyły także m.in. bezpiecznego korzystania z budynku. Natomiast
w odniesieniu do pozostałych użytkowników, ograniczały się głównie
do publikowania tego typu informacji w mediach (lokalnych, na stronach
internetowych) lub tablicach informacyjnych.
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5.2.2. Nadzór budowlany nad gminnymi obiektami użyteczności
publicznej
Powiatowe organy nadzoru budowlanego nie były odpowiednio przygotowane
do realizacji ustawowych zadań, w tym związanych ze sprawowaniem nadzoru
nad bezpieczeństwem budowlanym gminnych obiektów użyteczności publicznej. Wprawdzie zadania te uwzględniono w regulaminach organizacyjnych
skontrolowanych jednostek oraz powierzono je do realizacji pracownikom
inspektoratów, to jednak zasoby kadrowe, ze szczególnym uwzględnieniem
liczby wykwalifikowanej kadry pracowników merytorycznych z uprawnieniami budowlanymi, nie zapewniały prawidłowej realizacji zadań związanych
z nadzorem nad gminnymi obiektami użyteczności publicznej.

Braki kadrowe w PINB

Zatrudnienie w inspektoratach, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych
wahało się w okresie objętym kontrolą od trzech i pół87 do ośmiu i pół88
etatu, w tym pracowników merytorycznych89 od dwóch90 do siedmiu
i jednej czwartej etatu91. W objętych kontrolą inspektoratach uprawnienia
budowlane miało zaledwie od jednego92 do czterech93 pracowników. Udział
pracowników z uprawnieniami budowlanymi wśród zatrudnionych w skontrolowanych PINB wynosił: 43,9% w 2018 r.; 46,1% w 2019 r.; 41,5%
w 2020 r. i 40,8% w 2021 r. (III kw.). Ponadto w pięciu inspektoratach94
(z sześciu skontrolowanych) zatrudnienie okresowo było niższe od planowanego, m.in. z powodu problemów z naborem nowych pracowników.
Przykłady

W PINB w Gryfinie:
stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosił w latach
2018–2021 pięć osób, z tego trzy osoby na stanowiskach inspektorów nadzoru
budowlanego i dwie na stanowiskach pracowników biurowych.

W PINB w Choszcznie:
zatrudnienie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło trzy i pół etatu,
w tym dwie osoby na stanowiskach merytorycznych inspektorów nadzoru
budowlanego z uprawnieniami budowlanymi. W pierwszym projekcie budżetu
na 2021 r. Powiatowy Inspektor przewidział środki na zatrudnienie jeszcze
jednego inspektora, zgodnie z regulaminem organizacyjnym, jednak w wyniku
interwencji Starostwa Powiatowego w Choszcznie projekt budżetu został zmieniony poprzez wykreślenie tej pozycji. Również odrzucono propozycję zwiększenia budżetu na wynagrodzenia na 2022 r., co pozwoliłoby na zwiększenie
zatrudnienia, została odrzucona.

W PINB w Chojnicach:
w związku z wakatem na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego,
Powiatowy Inspektor przeprowadził łącznie 10 naborów pracowników. W ich
wyniku nie został wyłoniony pracownik na to stanowisko. W czterech naborach
nie złożono ofert, w trzech kandydaci nie spełnili ustalonych obligatoryjnych

87 PINB w Choszcznie.
88 PINB w Pucku.

89 Zatrudnionych na stanowiskach ds. budownictwa, ds. nadzoru budowlanego i ds. prawnych.
90 PINB w Choszcznie.

91 PINB w Pucku w 2018 r.

92 PINB w Choszcznie w 2018 r., PINB w Pucku od sierpnia 2019 r. oraz PINB w Chojnicach od 2020 r.

93 PINB w Koszalinie.

94 Wyjątek stanowił PINB w Gryfinie.
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wymagań, w jednym kandydat nie wykazał się wymaganą wiedzą z zakresu
budownictwa, a w dwóch o niewyłonieniu kandydatów zadecydowały kwestie
proponowanego wynagrodzenia.

Z wyjątkiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Choszcznie
(który zajmował to stanowisko dopiero od sierpnia 2021 r.), powiatowi
inspektorzy prowadzili analizy potrzeb zatrudnienia przy uwzględnieniu
liczby i rodzaju prowadzonych w inspektoratach spraw. Wynikało z nich,
że niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach inspektorów
nadzoru budowlanego, w tym z uprawnieniami budowlanymi od jednego
do trzech etatów. Informacje w tym zakresie przekazywali wojewodom oraz
wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego. W związku z niedoborami
kadrowymi, czterech powiatowych inspektorów występowało o zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowych
pracowników. Pozostali podnosili kwestię konieczności zwiększenia środków inspektoratu na zwiększenie zatrudnienia na okresowych naradach,
szkoleniach lub innych spotkaniach z udziałem wojewódzkich inspektorów
nadzoru budowlanego. Podejmowane działania nie były skuteczne i inspektoraty nie otrzymały dodatkowych środków z przeznaczeniem na zwiększenie
zatrudnienia. Okresowy wzrost zatrudnienia dotyczył osób zatrudnianych
czasowo w ramach praktyk i staży lub umów cywilnoprawnych95. Połowa
powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oceniła, że aktualne zasoby
kadrowe nie pozwalają na skuteczne prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem gminnych obiektów użyteczności publicznej.
Przykłady

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie:
pisemnie oraz ustnie wielokrotnie informował Wojewodę Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o niedoborach kadrowych oraz corocznie składał zapotrzebowanie
na jeden dodatkowy etat i zwiększenie planu finansowego na ten cel nie
uzyskując odpowiedzi. Przeprowadzona na początku 2018 r. analiza wykazała
potrzebę zatrudnienia co najmniej jednego, a w przypadku przyznania wystarczających środków finansowych do trzech dodatkowych inspektorów.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pucku:
na początku każdego roku, mając na uwadze statystyki oraz rosnącą z roku
na rok liczbę samowoli budowlanych, prowadził analizę potrzeb zatrudnienia,
w wyniku której stwierdzał niedobory trzech inspektorów z uprawnieniami
budowlanymi. Wielokrotnie na naradach szkoleniowych organizowanych przez
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego podnosił kwestie pozyskania z budżetu państwa środków na zwiększenie zatrudnienia w celu
zwiększenia skuteczności zwalczania rosnącej liczby samowoli budowlanych
Prowadził także rozmowy z Wiceburmistrzem Władysławowa oraz Wójtem
Gminy Krokowa na temat możliwości sfinansowania etatu inspektora w PINB.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie:
występował o zwiększenie planu wydatków osobowych o 57,8 tys. zł na zatrudnienie inspektora nadzoru z uprawnieniami budowlanymi, do którego zadań
należałoby prowadzenie inspekcji w zakresie prawidłowości przebiegu procesu
budowlanego oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy
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95 Nie stwierdzono zatrudniania w ramach umów cywilnoprawnych pracowników merytorycznych.
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budowlanej oraz spraw dotyczących samowoli budowlanych. Na złożone zapotrzebowanie nie otrzymał odpowiedzi pisemnej i nie otrzymał środków.

W PINB w Koszalinie:
przeciętne zatrudnienie w latach 2018–2020 w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło sześć i pół etatu, w tym uprawnienia budowlane
posiadało czterech pracowników merytorycznych. Według prowadzonych
przez Powiatowego Inspektora analiz, aby sprostać wymogom i prowadzić
czynności kontrolne na poziomie oczekiwanym, zatrudnienie w Inspektoracie
powinno być wyższe o dwa do trzech etatów. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Koszalinie zgłosił w lutym 2018 r. i w styczniu 2019 r. zapotrzebowanie środków na kwotę 116 tys. zł w celu zatrudnienia dodatkowych
pracowników. Nie otrzymał środków na ten cel.

Na problemy kadrowe PINB wpływały m.in. wynagrodzenia pracowników,
które były nieadekwatne do wymaganego wykształcenia, doświadczenia
zawodowego, uprawnień zawodowych i liczby realizowanych przez inspektorów spraw. Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto pracownika merytorycznego96 (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
w skontrolowanych inspektoratach wahało się od 2,9 tys. zł. do 3,7 tys. zł
w 2018 r.; od 2,8 tys. zł do 4,5 tys. zł w 2019 r.; od 3,4 tys. zł. do 4,9 tys. zł
w 2020 r. oraz od 3,5 tys. zł do 4,9 tys. zł w 2021 r. (III kw.). Jakkolwiek
w okresie objętym kontrolą nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników
merytorycznych PINB, to ich poziom nadal odbiegał od wynagrodzeń rynkowych specjalistów z zakresu budownictwa. Jednocześnie liczba spraw
przypadających rocznie do załatwienia na jednego pracownika merytorycznego wahała się w latach 2018–2020 od 50 do 676.

Niskie wynagrodzenia
i duża liczba
realizowanych spraw

Wykres nr 1
Średnie wynagrodzenie zasadnicze pracownika merytorycznego w PINB
(bez powiatowego Inspektora)

Źródło: opracowanie własne NIK.

96 Z wyłączeniem powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
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Wykres nr 2
Liczba pracowników merytorycznych (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych)
w skontrolowanych inspektoratach nadzoru budowlanego oraz liczba spraw przypadajacych rocznie na jednego pracownika
merytorycznego w latach 2018–2021 (III kw.)

Źródło: opracowanie własne NIK.

Brak wewnętrznych
zasad sprawowania
nadzoru budowlanego
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Na problemy kadrowe organów nadzoru budowlanego NIK zwracała już
uwagę we wcześniejszych kontrolach m.in. Realizacja zadań przez organy
nadzoru budowlanego (P/12/079), Wydawanie decyzji o pozwoleniu
na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(P/15/107), Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury
sportowo- rekreacyjnej (P/19/101).

Powiatowi inspektorzy nie wprowadzali regulacji wewnętrznych dotyczących częstotliwości, zakresu oraz sposobu sprawowania nadzoru
nad obiektami budowlanymi, w tym gminnymi obiektami użyteczności
publicznej. Jako przyczyny wskazywali brak takich wymogów oraz potrzeby
wewnętrznych regulacji w tym zakresie. Wyjątek stanowił PINB w Tczewie, gdzie Powiatowy Inspektor w 2013 r. wydał zarządzenie w sprawie
przeprowadzania kontroli planowych przez pracowników Inspektoratu.
Zakres kontroli budów w trakcie ich realizacji miał obejmować ustalenia
formalno-prawne realizacji robót budowlanych, ustalenia dotyczące zgodności prowadzenia budowy/wykonania robót budowlanych z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami prawa oraz
aktualność planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w stosunku
do stopnia postępu robót budowlanych. Kontrola utrzymania obiektów
budowlanych miała polegać na sprawdzeniu prowadzenia książki obiektu
budowlanego, protokołów z kontroli stanu technicznego obiektu budowla-
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nego, instalacji i przewodów oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem robót budowlanych w toku jego użytkowania, a także ustalenie,
czy obiekt budowlany jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska, oraz czy jest utrzymywany w należytym stanie technicznym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Pucku od 1 stycznia 2021 r. wprowadził do stosowania wzór protokołu
kontroli utrzymania obiektu, wykorzystywany przy przeprowadzaniu
kontroli użytkowanych obiektów. Według tego wzoru, zakres kontroli miał
obejmować w szczególności: dokumentację obiektu, prowadzenie książki
obiektu budowlanego, prowadzenie okresowych kontroli obiektu przez
właściciela lub zarządcę, realizację wniosków wynikających z okresowych
kontroli, oględziny obiektu w zakresie stanu technicznego i estetyki oraz
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Pięć97 ze skontrolowanych Inspektoratów (83%) nie dysponowało kompletnymi i aktualnymi danymi o liczbie i rodzajach gminnych obiektów
użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie ich działania, z których
mogliby korzystać pracownicy PINB w ramach realizacji zadań związanych
z nadzorem budowlanym nad tego typu obiektami. Tylko w PINB w Koszalinie pracownicy mieli dostęp do zewnętrznych baz danych oraz rejestrów
publicznych zawierających informacje m.in. o gminnych obiektach użyteczności publicznej. Ponadto mogli korzystać z informacji o takich obiektach
znajdujących się w ewidencjach PINB oraz zgromadzonych w związku
z prowadzonymi w PINB postępowaniami. Zgodnie ze standardem D16
kontroli zarządczej98, osobom zarządzającym i pracownikom należy zapewnić, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne informacje
potrzebne do realizacji zadań.

Brak kompletnych
danych o obiektach
do objęcia nadzorem

Przykłady

PINB w Pucku:
nie miał pełnych i aktualnych informacji o liczbie gminnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie jego działania. Dostępne były
jedynie informacje o pięciu obiektach stanowiących budynki o powierzchni
zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektach o powierzchni
dachu przekraczającej 1000 m2, które podlegają kontrolom co najmniej dwa
razy w roku, spośród 453 gminnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu (wg stanu na 30 września 2021 r.), tj. o 1,1%
tego typu obiektów.

PINB w Tczewie:
miał informacji o 156 gminnych obiektach użyteczności publicznej, spośród
385 zlokalizowanych na terenie jego działania (40,5%). Informacji o tego
typu obiektach nie uzyskiwano z uwagi na brak takiego obowiązku prawnego.
Aktualne informacje o gminnych obiektach użyteczności publicznej pozyskano
z gmin w trakcie kontroli NIK.
W PINB w Gryfinie:
nie prowadzono bazy obiektów budowlanych z obszaru działania powiatu,
ze względu na brak takich wymagań wynikających z przepisów. Ponadto
97 PINB w Chojnicach, Choszcznie, Gryfinie, Pucku i Tczewie.

98 Określonym w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84).
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ze względu na fakt, że wymagałoby to dodatkowych środków i pracowników,
których PINB nie miał. Informacje o gminnych obiektach użyteczności publicznej
uzyskiwano na podstawie informacji telefonicznych z gmin oraz na podstawie
rejestrów własnych np.: zakończonych budów, pozwoleń na użytkowanie itp.;

PINB w Choszcznie:
nie dysponował informacjami o liczbie i rodzajach gminnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu choszczeńskiego.
Informacje takie uzyskał dopiero w trakcie trwania kontroli NIK. W trakcie
kontroli prowadzone były także prace nad utworzeniem baz danych, w tym
bazy zawierającej dane o obiektach budowlanych użyteczności publicznej
na terenie powiatu.

Zasoby finansowe
i  sprzętowe

Przepisy nie nakładają obowiązku prowadzenia przez powiatowe organy
nadzoru budowlanego ewidencji budynków użyteczności publicznej,
w tym gminnych oraz nie obligują tych organów do gromadzenia informacji o wszystkich obiektach budowlanych znajdujących się na obszarze
objętych ich właściwością miejscową. Niemniej jednak dysponowanie
danymi o gminnych obiektach użyteczności publicznej jest niezbędne
do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z nadzorem i kontrolą nad takimi obiektami, określonych m.in. w art. 81 ust. 1 pkt 1
lit. b oraz w art. 84 Prawa budowlanego. Brak pełnych informacji o liczbie
rozpoczynanych budów i oddawanych do użytkowania gminnych obiektach
budowlanych użyteczności publicznej, a także o obiektach istniejących,
pozbawia powiatowych inspektorów bieżącej wiedzy o zachodzących
procesach budowlanych, utrudnia ponadto prawidłowe i planowe podejmowanie czynności kontrolnych oraz sprawne prowadzenie postępowań
administracyjnych.

Zasoby sprzętowe w skontrolowanych PINB były wystarczające w stosunku
do zasobów kadrowych, z wyjątkiem PINB w Pucku. Brak na wyposażeniu tego
Inspektoratu specjalistycznych urządzeń pomiarowych (do badania natężenia
światła, badania wewnętrznej instalacji elektrycznej, badania sprawności
wentylacji, badania szczelności instalacji gazowych) był głównym powodem,
dla którego organ nie miał możliwości weryfikacji przedłożonych protokołów
badań i sprawdzeń. W przypadku środków niezbędnych na funkcjonowanie
inspektoratów występowano w trakcie poszczególnych lat o zwiększenie planu
finansowego na niezbędne wydatki lub ograniczano wydatki.
Przykłady

W PINB w Chojnicach:
w 2021 r. średniomiesięczna kwota 40,8 tys. zł musiała wystarczyć na pokrycie
wszystkich kosztów działalności Inspektoratu, tj. m.in. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, kosztów najmu i ogrzewania pomieszczeń biurowych,
opłat pocztowych, zakupu paliwa do samochodu służbowego itp.

W PINB w Tczewie:
środki finansowe pozwalały na sfinansowanie ograniczonych wydatków
rzeczowych, dlatego do WINB corocznie kierowano pisma o ich zwiększenie
i środki otrzymywano. W 2018 r. i 2021 r. wnioskowano także o przyznanie
środków na nowy samochód osobowy do celów służbowych. Środków na ten
cel nie przyznano.
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie:
występował doraźnie do Wojewody Zachodniopomorskiego i Zarządu Powiatu
w Koszalinie o dodatkowe środki na wydatki bieżące, nagrody jubileuszowe
i wydatki poniesione przy zmianie siedziby Inspektoratu. Wniosek o przyznanie kwoty 24 tys. zł na zakup regałów i pokrycie innych kosztów związanych
z przeprowadzką nie został uwzględniony przez Wojewodę.

PINB w Gryfinie:
otrzymał w marcu 2021 r. wypowiedzenie umowy najmu siedziby
do końca stycznia 2022 r. Pomimo pism kierowanych przez Powiatowego
Inspektora do Wojewody Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Starosty Powiatu Gryfińskiego, PINB nie uzyskał do czasu zakończenia kontroli NIK nowego lokalu, ani
środków na przeprowadzkę, czynsz, czy ewentualny remont nowej siedziby.
Środki finansowe na działalność Inspektoratu były niewystarczające i jakiekolwiek podwyżki np. usług pocztowych powodowały konieczność występowania
o zwiększenie budżetu pod koniec każdego roku.

Dwa powiatowe organy nadzoru budowlanego99 (z sześciu skontrolowanych), nie planowały w okresie objętym kontrolą objęcia nadzorem gminnych obiektów użyteczności publicznej, a jeden100 nie planował nadzoru
nad użytkowanymi obiektami, a jedynie prowadzenie kontroli obowiązkowych. Tylko PINB w Tczewie, poza kontrolami obowiązkowymi planował
w latach 2018–2020101 przeprowadzenie także kontroli robót budowlanych dotyczących gminnych obiektów użyteczności publicznej. Ponadto
zaplanował w 2021 r. przeprowadzenie 12 kontroli obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Organy nadzoru budowlanego w Gryfinie
i Koszalinie planowały w każdym roku z okresu objętego kontrolą, kontrole
użytkowanych gminnych obiektów użyteczności publicznej102. Stanowiły
one od 12,5% do 22,6% planu kontroli. Planowana liczba kontroli była
niewielka ze względu na możliwości kadrowe inspektoratów i wynosiła
rocznie od czterech103 do dwudziestu104 użytkowanych obiektów.

Ograniczony planowy
nadzór nad gminnymi
obiektami użyteczności
publicznej

Przykłady

PINB w Koszalinie:
na terenie jego działania znajdowały się 403 gminne obiekty użyteczności
publicznej, corocznie planowano po cztery kontrole utrzymania tego typu
obiektów, w ramach których sprawdzano również wykonanie przez właścicieli i zarządców okresowych kontroli budowlanych i wykonanie wydanych
w ich wyniku zaleceń oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Przy
planowaniu kontroli w tym Inspektoracie priorytetem było bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży użytkujących obiekty terenowe, place zabaw, boiska, świetlice wiejskie organizujące półkolonie i zajęcia wakacyjne. Do planowanych
99 W Chojnicach i w Choszcznie.
100 W Pucku.

101 Po jednej w 2018 r. i 2020 r. oraz trzy w 2019 r.

102 M ię d z y i n ny m i n a pod s t aw ie w y t yc z nych Wojewody Z achod n iopomor sk iego
i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczących
corocznej kontroli obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży, w ramach akcji Bezpieczne wakacje,
Bezpieczne ferie zimowe.
103 PINB w Koszalinie.

104 PINB w Gryfinie w 2018 r.
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kontroli wybierano obiekty po kilku lub kilkunastu latach użytkowania oraz
obiekty o dużych powierzchniach dachów ze względu na obciążenie śniegiem.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Choszcznie:
nie znał przyczyn nieopracowania planu kontroli (objął stanowisko w sierpniu 2021 r.). Wyjaśnił, że zamierza prowadzić planowanie kontroli w zakresie
dostosowanym do możliwości stanu osobowego PINB.

Niewielka i malejąca
liczba kontroli gminnych
obiektów użyteczności
publicznej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach:
nie planował kontroli i inspekcji, w tym dotyczących gminnych obiektów użyteczności publicznej z uwagi na braki kadrowe w Inspektoracie.

W latach 2018–2021 (III kw.) pracownicy objętych kontrolą PINB skontrolowali ogółem 323 gminne obiekty użyteczności publicznej z 2706 zlokalizowanych na terenie ich działania (12%). Liczba skontrolowanych rocznie
obiektów zmniejszała się sukcesywnie w każdym roku, w latach 2018–2021
i wyniosła: w 2018 r. 123; w 2019 r. 92; w 2020 r. 58 i w 2021 r. (III kw.)
50. Poza ograniczeniami związanymi z wielkością zatrudnienia w inspektoratach, do zmniejszenia liczby prowadzonych kontroli przyczyniła się
epidemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia oraz nieprzeprowadzanie
kontroli obowiązkowych obiektów w związku z zawieszeniem w okresie
stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1
i 3 Prawa budowlanego105.

Wykres nr 3
Liczba skontrolowanych gminnych obiektów użyteczności publicznej przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
w latach 2018–2021 (III kw.)

Źródło: opracowanie własne NIK.
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105 Na podstawie art. 31zy1 ustawy o zapobieganiu COVID-19 wnioski o udzielenie pozwolenia
na budowę traktowane były jak zawiadomienia o zakończeniu budowy.
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Przykład
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie:
w 2020 r. podjął decyzję o ograniczeniu kontroli wymagających bezpośredniego kontaktu z uczestnikami szczególnie we wnętrzach obiektów użytkowanych i oddawanych do użytkowania. Okresowo w 2020 r i 2021 r. pracownicy
PINB pracowali również w systemie rotacyjnym i zdalnym, co ograniczało
możliwości pełnej realizacji zadań.

W inspektoratach, które prowadziły kontrole gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiły one od 0,8%106 do 18%107 wykonywanych
rocznie kontroli. W połowie skontrolowanych inspektoratów108 przeprowadzane kontrole miały głównie charakter doraźny i w dwóch109 prowadzone
były przede wszystkim w związku z otrzymywanymi sygnałami o nieprawidłowościach oraz wnioskami o skontrolowanie gminnych obiektów
użyteczności publicznej. W PINB w Gryfinie, w ramach kontroli podjętych
w wyniku interwencji i zgłoszeń skontrolowano łącznie 80 gminnych
obiektów użyteczności publicznej, w tym 32 w 2018 r. (94,1% wszystkich
skontrolowanych w tym roku), 26 w 2019 r. (96,3%), 17 w 2020 r. (100%)
i pięć w okresie I–III kw. 2021 r. (100%). W dwóch inspektoratach110
nie prowadzono kontroli użytkowanych obiektów.
Doraźny charakter kontroli – zdaniem NIK – nie zapewniał systemowego
nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów prawa budowlanego przez
właścicieli oraz zarządców obiektów gminnych obiektów użyteczności
publicznej. Ograniczało to także działalność prewencyjną dotyczącą
zapewnienia należytego stanu technicznego obiektów, gwarantującego ich
bezpieczne użytkowanie.
Przykłady

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach:
w latach 2019–2021 (III kw.), poza dwiema kontrolami obowiązkowymi,
nie sprawował nadzoru nad gminnymi obiektami użyteczności publicznej.
Ostatnie kontrole doraźne tego typu obiektów (25) przeprowadzone w 2018
r. objęły: obiekt służby zdrowia zlokalizowany na terenie gminy Chojnice oraz
24 obiekty małej architektury, tj. place zabaw zlokalizowane na terenie miasta i gminy Chojnice oraz gminy Brusy, Konarzyny i Czersk. Kontrole nie były
przeprowadzane z uwagi na braki kadrowe oraz w związku z ograniczeniami
w czasie epidemii;
PINB w Pucku:
nie przeprowadzano kontroli użytkowanych gminnych obiektów użyteczności
publicznej oraz nie podejmowano innych działań związanych z nadzorem
nad takimi obiektami. Powodem były inne zadania i obowiązki wykonywane
na terenie całego powiatu oraz brak sygnałów o złym stanie technicznym
tego rodzaju obiektów. Kontrole gminnych obiektów użyteczności publicznej
zlecone przez NIK wykazały nieprawidłowości we wszystkich obiektach.
Dwa obiekty (z sześciu skontrolowanych) nie były utrzymywane w należytym
106 PINB w Gryfinie w 2021 r. (III kw.).
107 PINB w Chojnicach w 2018 r.

108 PINB w Chojnicach, Choszcznie i Gryfinie.
109 PINB w Choszcznie i Gryfinie.

110 W Chojnicach z wyjątkiem kontroli doraźnych w 2018 r. i Pucku.
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Brak nadzoru
nad niektórymi rodzajami
obiektów

stanie technicznym a jeden stanowił zagrożenie dla zdrowia lub życia jego
użytkowników. Ponadto w czterech obiektach nie były przeprowadzanie okresowe kontrole budowlane. Według Powiatowego Inspektora większe zasoby
kadrowe (pracownicy merytoryczni z uprawnieniami budowlanymi) pozwoliłyby na większą liczbę przeprowadzonych kontroli, co z czasem mogłoby
wpłynąć na wyeliminowanie nieprawidłowości uchybień oraz zwiększenie
bezpieczeństwa podczas realizowanych budów oraz skuteczniejszą walkę
z samowolami budowlanymi na terenie powiatu puckiego.

Nadzorem budowlanym nie obejmowano niektórych rodzajów użytkowanych gminnych obiektów użyteczności publicznej, np. budynków administracji publicznej, obiektów opieki społecznej, targowisk.
Przykłady

W PINB w Chojnicach:
nie przeprowadzano kontroli gminnych budynków administracji publicznej, sportu i rekreacji, kultury, oświaty, cmentarzy komunalnych, targowisk,
obiektów opieki społecznej i remiz OSP z powodu braków kadrowych oraz
w związku z ograniczeniami w czasie epidemii.

W PINB w Koszalinie:
nie kontrolowano cmentarzy komunalnych, targowisk miejskich, gminnych
obiektów służby zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety), budynków gminnej
administracji publicznej oraz gminnych obiektów opieki społecznej (ośrodki
pomocy społecznej, dzienne ośrodki pobytu, spółdzielnie socjalne, schroniska
dla bezdomnych, noclegownie).

Prawidłowy i rzetelny
nadzór nad obiektami
oddawanymi
do użytkowania

W PINB w Choszcznie:
75% skontrolowanych w latach 2018–2021 (III kw.) gminnych obiektów użyteczności publicznej stanowiły obiekty małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej takie jak place zabaw, czy siłownie plenerowe.

Objęte kontrolą powiatowe organy nadzoru budowlanego sprawowały
prawidłowy i rzetelny nadzór nad bezpieczeństwem nowobudowanych,
przebudowywanych i oddawanych do użytkowania gminnych obiektów
użyteczności publicznej.
Do skontrolowanych PINB wpłynęło w badanym okresie 68 zawiadomień
o zakończeniu budowy gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz
101 wniosków o wydanie pozwoleń na użytkowanie tego typu obiektów.

Badanie dokumentacji dotyczącej 43 wniosków o udzielenie pozwolenia
na użytkowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej (42,6%)
wykazało, że postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie tych
obiektów prowadzono zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
art. 59–59e Prawa budowlanego. W szczególności: kontrole przeprowadziły
osoby zatrudnione w PINB i mające uprawnienia budowlane111, ich zakres
był zgodny z określonym w art. 59a ust. 2 Prawa budowlanego. Protokoły
z kontroli zostały sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
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111 Nie stwierdzono przypadków przeprowadzenia kontroli obowiązkowych oraz zawiadomienia
inwestorów o tych kontrolach z naruszeniem terminów określonych w art. 59c ww. ustawy.
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w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli112. Podczas kontroli
obowiązkowych przeprowadzano oględziny obiektów oraz weryfikowano
uzyskane oświadczenia z dokumentacją oraz stanem faktycznym. Zakres
kontroli obejmował sprawdzenie zagadnień wymienionych w art. 59a
ust. 2 Prawa budowlanego, tj.: zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu; zgodności obiektu budowlanego
z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym w zakresie:
charakterystycznych parametrów technicznych, w zakresie powierzchni
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, wykonania
widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego, geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci
dachowych), wykonania urządzeń budowlanych, wykonania instalacji
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze; spełnienia warunków
wskazanych w art. 55 ust. 1b (w przypadkach gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego miało nastąpić przed wykonaniem wszystkich
robót budowlanych), wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla
bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego. W przypadku
nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących
obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub
tymczasowych obiektów budowlanych także wykonanie tego obowiązku,
jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu oraz uporządkowanie terenu budowy113.
Nieprawidłowości stwierdzono w jednej kontroli obowiązkowej przeprowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach, który w protokole z kontroli wskazał, że zgodnie z oświadczeniem
kierownika budowy wyroby budowlane (wbudowane w zakończony obiekt
budowlany), szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, miały dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
natomiast oświadczenie kierownika budowy nie zawierało stwierdzenia
dotyczącego wyrobów budowlanych. Nie dokonał także weryfikacji dokumentacji źródłowej materiałów budowlanych wbudowanych w obiekt.
Kontrolujący nie zwrócił uwagi na inny format oświadczenia kierownika
budowy, który nie zawierał stwierdzenia dotyczącego wbudowanych
w obiekt wyrobów budowlanych, a także, że nie przeprowadzono weryfikacji czy wyroby budowlane miały stosowne dokumenty.

W trakcie kontroli obowiązkowych nie stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2 Prawa budowlanego i nie
wystąpiła konieczność weryfikacji ich usunięcia przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nie wymierzono kar, o których mowa
w art. 59f ww. ustawy, a także nie wystąpiły przypadki odmowy wydania
pozwolenia na użytkowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej.
112 Dz. U. Nr 132, poz. 1231.

113 Kontrole nie obejmowały sprawdzenia spełnienia wszystkich wymogów dla obiektów
użyteczności publicznej wynikających z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.
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W wyniku wprowadzonych zmian przez ustawę z dnia 13 lutego 2020 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw114,
w art. 59d Prawa budowlanego dodano ust. 2a, w którym określone zostały
obowiązkowe elementy protokołu z obowiązkowej kontroli115. Ponadto
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 15 września 2021 r. wydał rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli116.
Zgodnie z art. 31zy1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych117, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,
ogłoszonego z powodu epidemii COVID-19, wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie traktowane były się jak zawiadomienia o zakończeniu
budowy, o którym mowa w art. 54 Prawa budowlanego.

Badanie dokumentacji dotyczącej 22 z 68 zawiadomień o zakończeniu
budowy gminnych obiektów użyteczności (32,4%) nie wykazało nieprawidłowości w analizowanych dokumentach ani konieczności zgłoszenia
sprzeciwu oraz wydawania zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. W żadnej z objętych badaniem spraw118 organy nadzoru budowlanego nie skorzystały z możliwości przeprowadzenia kontroli gminnych
obiektów użyteczności publicznej przed rozpoczęciem ich użytkowania.
Jako przyczyny wskazywano: brak obowiązku przeprowadzenia takiej kontroli, kompletną dokumentację, która nie wzbudzała wątpliwości wymagających sprawdzenia w ramach kontroli w terenie, potwierdzenie przez
kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia, zakończenia
budowy oraz zgodności zrealizowanego obiektu z projektem budowlanym
i obowiązującymi przepisami, krótki czas na ewentualne przeprowadzenie
kontroli – 14 dni oraz możliwości kadrowe inspektoratów.

Oparty głównie
na dokumentacji nadzór
nad użytkowanymi
obiektami

Organy nadzoru budowlanego rzetelnie sprawdzały kompletność dokumentacji dołączonej do zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów
budowlanych oraz do wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,
a w przypadku braków lub nieścisłości występowały o ich uzupełnienie
i wyjaśnienie. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono jedynie
w PINB w Gryfinie, gdzie w dwóch sprawach (z 10 skontrolowanych), nałożono na inwestorów obowiązek uzupełnienia dokumentów załączonych
do zawiadomień o zakończeniu budowy, a następnie Powiatowy Inspektor
wydał decyzje o umorzeniu tych postępowań, na podstawie art. 54 ust. 1
Prawa budowlanego, jako bezpodstawnych.
W wyniku analizy dokumentacji 51 z 255 kontroli użytkowanych gminnych obiektów użyteczności publicznej (20%), przeprowadzonych przez
114 Dz. U. poz. 471, ze zm.

115 Imię i nazwisko osób uczestniczących w kontroli, a także numer uprawnień budowlanych wraz
ze specjalnością, w której zostały wydane, jeżeli ich posiadanie jest wymagane; adres i kategorię
obiektu budowlanego; informacje niezbędne do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej
kontroli; ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z warunkami
określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektem budowlanym.
116 Dz. U. poz. 1719. Weszło w życie 19 września 2021 r.

117 Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.
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118 Dla których nie było wymogu przeprowadzenia kontroli obowiązkowej.
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pracowników pięciu PINB119 ustalono, że zakres prowadzonych kontroli
obejmował przede wszystkim sprawdzenie obowiązku prowadzenia książek obiektów budowlanych, przeprowadzanie obowiązkowych kontroli,
o których mowa w art. 62 ust 1 Prawa budowlanego oraz realizację zaleceń
wydanych w wyniku tych kontroli. Nadzór obejmował także stan techniczny
obiektów oraz czy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. W dwóch
inspektoratach120 kontrole obejmowały również sprawdzenie zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowania tego typu obiektów oraz możliwość korzystania z nich przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Przeprowadzane
kontrole były rzetelnie dokumentowane. Sporządzana dokumentacja
umożliwiała ustalenie ich zakresu oraz wyników.

Sprawując nadzór nad gminnymi obiektami użyteczności publicznej pracownicy PINB opierali się głównie na przedłożonej przez kontrolowanych
dokumentacji, w tym książkach obiektów budowlanych, protokołach
z przeprowadzonych kontroli okresowych oraz przeprowadzali oględziny
obiektów. W związku z powstaniem uzasadnionych wątpliwości, co do
stanu technicznego kontrolowanych obiektów budowlanych, trzech inspektorów121 skorzystało z wynikającego z art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego
uprawnienia nałożenia, w drodze postanowienia, na właścicieli obiektów
obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen
technicznych lub ekspertyz. Podczas kontroli użytkowanych obiektów nie
weryfikowano, czy obiekty te spełniają warunki określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych. Jako główną przyczynę inspektorzy wskazywali, że wymagania te winny być spełnione w zatwierdzonym
projekcie dotyczącym budowy, nadbudowy, rozbudowy, przebudowy oraz
zmiany sposobu użytkowania obiektu. Nieprawidłowości stwierdzone
przez pracowników PINB podczas kontroli użytkowanych gminnych
obiektów użyteczności publicznej nieprawidłowości polegały głównie
na niezapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego tych obiektów
i wykonywaniu robót bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia.
Przykłady

W PINB w Koszalinie:
inspektorzy podczas prowadzonych kontroli gminnych obiektów użyteczności
publicznej co do zasady opierali się na zapisach protokołów, ocenach i ekspertyzach sporządzanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
budowlane. Ocena stanu obiektu przez pracowników PINB posiadających
wymagane uprawnienia była dokonywana, jeśli zapisy protokołu kontroli
przedstawione przez zarządcę, odbiegały od zaobserwowanego stanu faktycznego. Na 67 skontrolowanych gminnych obiektów użyteczności publicznej,
inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w jednym przypadku. Podczas kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK nieprawidłowości dotyczyły sześciu
z 15 obiektów.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie:
postanowieniem z 29 listopada 2021 r. nałożył na OSP w Sianowie obowiązek sporządzenia i dostarczenia do PINB ekspertyzy technicznej konstrukcji
119 PINB w Pucku nie prowadził takich kontroli w latach 2018–2021 (III kw.).
120 PINB w Choszcznie i Gryfinie.

121 W Gryfinie, Koszalinie i Tczewie.
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budynku w terminie do 30 grudnia 2021 r. Jednocześnie nakazał ograniczenie
użytkowania sali szkoleniowej na piętrze do 50% dopuszczalnej liczby użytkowników oraz zabronił urządzania w sali szkoleniowej imprez generujących
obciążenia dynamiczne.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach:
wskazał, że do dokonania oceny stanu technicznego w użytkowanym obiekcie
użyteczności publicznej przez organ nadzoru budowlanego niezbędne jest,
by właściciel lub użytkownik obiektu miał specjalistyczne ekspertyzy sporządzone przez osoby ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi w różnych
specjalnościach. Dopiero w oparciu o tak sporządzoną dokumentację organ
nadzoru budowlanego może wypełnić dyspozycję art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa
budowlanego.

Niezgodne z przepisami
i nierzetelne działania
w zakresie eliminowania
stwierdzonych
nieprawidłowości
w dwóch inspektoratach

W wyniku badania dokumentacji dotyczącej 25 spraw, w pięciu inspektoratach, w których organy nadzoru stwierdziły nieprawidłowości dotyczące
gminnych obiektów użyteczności publicznej, w dwóch inspektoratach122
stwierdzono niezgodne z przepisami oraz nierzetelne działania dotyczące
eliminowania ujawnionych nieprawidłowości. Polegały one na: niewydawaniu decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości
w przypadku nieodpowiedniego stanu obiektów, w jednym przypadku
zaniechaniu działań po stwierdzeniu nieprawidłowości oraz zaniechaniu
w jednym przypadku sprawdzenia usunięcia nieprawidłowości po upływie
terminu na wykonanie prac i braku informacji zarządcy nieruchomości
o podjętych działaniach. W myśl przepisów art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego, w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: może zagrażać
życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest
użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu
mienia lub środowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym,
albo powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia – organ nadzoru
budowlanego winien nakazać, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.
Przykłady

Brak informacji
o zagrożeniach
ujawnionych podczas
kontroli okresowych
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Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego w Choszcznie i Gryfinie:
nie przestrzegali przepisów art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego. Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Choszcznie nie wydał decyzji nakazujących
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku
świetlicy wiejskiej w Korytowie, obiektu mostowego w Radlicach, hali sportowej Zespołu Szkół nr 2, pomostu widokowego w Choszcznie oraz sali sportowej
szkoły podstawowej w Drawnie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Gryfinie nie wydał decyzji w sprawie nieprawidłowości w stanie technicznym budynku ujęcia wody w Dębcach, kaplicy cmentarnej w Gryfinie, budynku
socjalno-biurowego w Gryfinie, stacji wodociągowej w Chwarstnicy i szkoły
podstawowej w Gogolicach. Decyzji nie wydawano ze względu na ograniczenia
czasowe związane z licznymi realizowanymi sprawami, brak zagrożenia dla
życia i zdrowia ludzi oraz przyjętą w PINB w Choszcznie praktykę ujmowania
nakazów usunięcia nieprawidłowości w sporządzanych protokołach oględzin.

Pięć inspektoratów (z sześciu skontrolowanych) nie otrzymało w latach
2018–2021 (III kw.) kopii protokołów z okresowych kontroli obiektów,
122 PINB w Choszcznie i Gryfinie.
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wskazujących na uszkodzenia i braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, o których mowa w art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego. Tylko PINB w Koszalinie otrzymał jedną kopię takiego protokołu. Nie
przeprowadził jednak bezzwłocznie kontroli obiektu budowlanego w celu
potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, pomimo takiego obowiązku określonego w tym przepisie.
Przykład

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie:
otrzymał kopię protokołu kontroli okresowej budynku OSP w Sianowie. W jej
wyniku stwierdzono spękania ścian (wewnątrz i na zewnątrz) oraz stropu.
Mogły one spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
mienia bądź środowiska, w szczególności katastrofę budowlaną. PINB nakazał
wykonać plomby szklane na pękniętych ścianach i stropie oraz zlecić opracowanie ekspertyzy technicznej budynku trzy miesiące po założeniu plomb.
Ponadto nakazał bezzwłocznie ograniczyć użytkowanie świetlicy. Zgodnie
z art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, organ nadzoru budowalnego, po otrzymaniu kopii protokołu zawierającego ustalenia w zakresie stwierdzonych uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę
budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie
gazem, winien przeprowadzić bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego
w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia
braków. Inspektorzy PINB przeprowadzili oględziny obiektu dopiero po upływie 29 dni od daty wpływu ww. kopii protokołu z okresowej kontroli. Zwłoka
spowodowana została izolacją ze względów epidemicznych osoby odpowiedzialnej za utrzymanie obiektu. PINB uzyskał również informację o wykonaniu
zaleceń z kontroli okresowej. Ponadto z otrzymanych informacji wynikało,
że imprezy i szkolenia w sali szkoleniowej nie odbywały się, a bieżące użytkowanie ograniczone zostało do przebywania maksymalnie kilku osób.

W latach 2018–2021 (III kw.), w dwóch inspektoratach123 nie wydawano
decyzji ani postanowień, które określałyby obowiązki wobec właścicieli
lub zarządców gminnych obiektów użyteczności publicznej124. W pozostałych czterech, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano
w tym okresie dziewięć decyzji i postanowień.

Monitorowanie
realizacji obowiązków
określonych
w wydanych decyzjach
i postanowieniach

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej działań czterech powiatowych
inspektorów w zakresie sprawdzenia realizacji obowiązków wynikających
z tych decyzji i postanowień stwierdzono, że organy nadzoru budowlanego,
realizując zadanie wynikające z art. 84a ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego125,
monitorowały realizację obowiązków nałożonych na właścicieli i zarządców gminnych obiektów użyteczności publicznej. Połowa organów126
123 PINB w Chojnicach i Pucku.

124 W pierwszym inspektoracie nie wydano decyzji ze względu na niezwłoczne usunięcie
nieprawidłowości. W drugim nie prowadzono kontroli tego typu użytkowanych obiektów,
a w wydanych decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie nie wystąpiły przypadki uzależnienia
użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej od przeprowadzenia określonych
robót budowlanych.

125 W myśl tego przepisu organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa
budowlanego sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień
wydanych na podstawie ww. przepisów.
126 W Koszalinie i Tczewie.
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Reagowanie na sygnały
o nieprawidłowościach

we wszystkich przypadkach, niezależnie od otrzymywanych od właścicieli
i zarządców informacji o sposobie wykonania nałożonych decyzjami obowiązków, przeprowadzała kontrole w celu sprawdzenia ich wykonania.
Jeden organ127, w przypadku dwóch z trzech decyzji, realizację określonych
w nich obowiązków monitorował tylko na podstawie otrzymanych od zobowiązanych podmiotów informacji i dokumentów. W przypadku jednej decyzji, po otrzymaniu informacji od właściciela obiektu, wykonanie nałożonych
obowiązków potwierdzono podczas oględzin. Jeden organ128 sprawdzał
wykonanie obowiązków jedynie na podstawie informacji otrzymanych
od właściciela obiektu, ponieważ z powodów kadrowych nie weryfikował
ich wykonania w terenie.

Skargi odnoszące się do gminnych obiektów użyteczności publicznej i wnioski o przeprowadzenie ich kontroli (ogółem 16) wpłynęły tylko do dwóch
PINB129. Ponadto trzy inspektoraty130 otrzymały sześć sygnałów o nieprawidłowościach, w tym z prośbą o interwencję. Dotyczyły one niewłaściwego
stanu technicznego obiektów, nieprzeprowadzania okresowych kontroli
(rocznych lub pięcioletnich), nieprawidłowego prowadzenia robót budowlanych. W 20 z ww. 22 spraw (90,9%) organy nadzoru budowlanego podjęły
działania wyjaśniające lub inspekcyjno-kontrolne w związku z otrzymanymi sygnałami o nieprawidłowościach. W 11 przypadkach (55%) działania podjęto niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o nieprawidłowościach.
Spośród skontrolowanych sześciu organów nadzoru budowlanego dwa131
nie podjęły niezwłocznych lub rzetelnych działań po otrzymaniu sygnałów
dotyczących nieprawidłowości przy budowie lub użytkowaniu gminnych
obiektów użyteczności publicznej.
Przykłady

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie:
po otrzymaniu 18 lutego 2020 r. informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie o niewłaściwym stanie zagrażającym zdrowiu
w budynku Przedszkola nr 1 w Gryfinie, do czasu kontroli NIK nie podjął
działań w tym zakresie. Zaplanowane na 31 marca 2020 r. oględziny zostały
odwołane ze względu na stan epidemii. W późniejszym czasie nie podjęto
działań ze względu na ograniczony stan zatrudnienia oraz informacje, że nieprawidłowości nie stanowiły zagrożeń, ze względu na stan techniczny budynku
(brak listwy przypodłogowej, pęknięcia wykładziny). Powiatowy Inspektor
zadeklarował przeprowadzenie oględzin budynku przedszkola w najbliższym
czasie;

W PINB w Chojnicach:
po otrzymaniu pisma informującego o niewłaściwym wykonywaniu prac
budowlanych przy modernizacji Chojnickiego Ośrodka Kultury nie przeprowadzono kontroli na terenie budowy. Działania ograniczono do udzielenia
odpowiedzi skarżącemu, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych
zachodzą lub mogą zachodzić nieprzewidziane w projekcie budowlanym
okoliczności. Poinformowano także, że organ nadzoru nie planuje wszczynać

127 W Gryfinie.

128 W Choszcznie.

129 PINB w Choszcznie i Gryfinie.

130 PINB w Chojnicach, Koszalinie i Tczewie.
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131 PINB w Chojnicach i Gryfinie.
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w tej sprawie postępowania, co nie oznacza całkowitej rezygnacji z zamiaru
przeprowadzenia kontroli na terenie budowy. Kontrola obowiązkowa obiektu
przeprowadzona po upływie dziewięciu miesięcy od otrzymania skargi nie
wykazała nieprawidłowości.

W jednym inspektoracie132 stwierdzono nieprawidłowości przy rozpatrywaniu skarg i wniosków. Dotyczyły one naruszenia zasad określonych
w art. 237–240 i art. 243–247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego133 oraz § 6–13 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków134.
Przykład

W PINB w Gryfinie:
spośród 12 skarg dotyczących gminnych obiektów użyteczności publicznej,
które wpłynęły do Inspektoratu w okresie objętym kontrolą, tylko w dwóch
przypadkach niezwłocznie podjęto czynności wyjaśniające. W trzech przypadkach podjęto je po upływie 34, 48 dni i 116 dni, a w sześciu po 258 dniach.
W jednej sprawie czynności nie podjęto do dnia kontroli NIK135, pomimo
upływu 163 dni od wpływu skargi. W dwóch przypadkach podjęcie czynności
wyjaśniających i kontroli ze zwłoką dotyczyło spraw, w których opisany przez
skarżących stan mógł wskazywać na zagrożenie życia i zdrowia użytkowników
obiektów. Ponadto nie zawiadamiano skarżących o sposobie załatwienia skarg.
Główną przyczyną przewlekłości w rozpatrywaniu skarg była duża liczba
spraw realizowanych przez pracowników merytorycznych.

Brak niezwłocznej reakcji na otrzymywane sygnały o nieprawidłowościach
stwarzać może ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników gminnych
obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczać możliwość ujawnienia
niewłaściwego prowadzenia robót budowlanych (niezgodnie ze sztuką
budowlaną lub zatwierdzonym projektem) po ich zakończeniu.
Tylko w jednym inspektoracie (w Tczewie) otrzymane informacje o nieprawidłowościach uwzględniono przy sprawowaniu nadzoru w kolejnych
latach przeprowadzając m.in. kontrole placów zabaw.

Działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego nie doprowadziły do skutecznego eliminowania nieprawidłowości i nie zapewniły przestrzegania przez właścicieli i zarządców gminnych obiektów użyteczności
publicznej przepisów Prawa budowlanego. W związku z niewielką liczbą
kontroli oraz przypadkami zaniechania oraz opieszałymi lub nieskutecznymi działaniami mającymi na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, organy nadzoru budowlanego w ograniczonym zakresie przyczyniały
się do eliminowania nieprawidłowości dotyczących gminnych obiektów
użyteczności publicznej. Występowanie licznych nieprawidłowości w tym
obszarze potwierdziły kontrole przeprowadzone w skontrolowanych
jednostkach przez inspektorów nadzoru budowlanego na zlecenie NIK136.

Nieskuteczny nadzór
budowlany

132 PINB w Gryfinie.

133 Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.; dalej: Kpa.

134 Dz. U. Nr 5, poz. 46; dalej: rozporządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków.
135 Tj. 21 października 2021 r.

136 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK.
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Spośród 63 skontrolowanych obiektów ujawnione nieprawidłowości dotyczyły 37 z nich (58,7%), a w przypadku 13 (20,6%) nie zapewniono ich
utrzymania w należytym stanie technicznym.
Przykłady

PINB w Chojnicach:
w wyniku kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK, stwierdził nieprawidłowości dotyczące przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych
(brak kontroli pięcioletniej i przeprowadzenie rocznych kontroli okresowych
przez osoby bez wymaganych uprawnień) oraz zmianę sposobu użytkowania
budynku.

PINB w Tczewie:
spośród ośmiu obiektów skontrolowanych na zlecenie NIK ujawnione nieprawidłowości dotyczyły pięciu, w tym trzy nie były utrzymywane w należytym
stanie technicznym.

Inne działania

PINB w Pucku:
w wyniku kontroli sześciu gminnych obiektów użyteczności publicznej przeprowadzonych na zlecenie NIK, nieprawidłowości ujawniono na każdym
z obiektów, z tego dwa gminne obiekty znajdowały się w nienależytym stanie
technicznym, a jeden stanowił zagrożenie dla zdrowia lub życia. W latach
2018–2021 (III kw.) nie przeprowadzono na terenie działania inspektoratu
żadnej kontroli użytkowanych gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Pięć137 spośród sześciu skontrolowanych organów nadzoru budowlanego
podejmowało również inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa budowlanego obiektów, w tym gminnych obiektów użyteczności
publicznej, głównie informacyjne oraz współpracę z organami i instytucjami.
Przykłady

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryfinie:
umieszczał na stronie internetowej Inspektoratu komunikaty zawierające
informacje na temat przepisów prawa budowlanego dotyczących bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. Jeden z komunikatów skierował
do burmistrzów i wójtów, starosty gryfińskiego i Komendanta PPSP w Gryfinie
z prośbą o upowszechnienie zawartych w nim informacji dotyczących przeglądów kominiarskich;

Problemy powiatowych
organów nadzoru
budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie:
zamieszczał na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PINB komunikaty
związane z przestrzeganiem zasad wynikających z art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego dla właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych oraz
komunikaty związane z utrzymywaniem placów zabaw w należytym stanie
technicznym. Ponadto w związku z intensywnymi opadami śniegu wystosował
do gmin powiatu tczewskiego pismo dotyczące obowiązku właścicieli obiektów
użyteczności publicznej niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynku
przez zalegający na dachu śnieg.

Zasadniczym problemem powiatowych organów nadzoru budowlanego
w realizacji ustawowych obowiązków wskazywanym przez połowę powiatowych inspektorów138 był zbyt mały w stosunku do zakresu zadań poziom
137 PINB w Chojnicach, Gryfinie, Koszalinie, Pucku, Tczewie.
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zatrudnienia oraz brak kadry z uprawnieniami budowlanymi. Przyczyną
było m.in. oferowanie niekonkurencyjnego wynagrodzenia. Ograniczone
zatrudnienie wpływało na znaczące obciążenie pracowników obowiązkami. Wykonywali oni kontrole wynikające z planu pracy oraz związane
z interwencjami obywateli, a także z postępowaniami administracyjnymi,
sprawami związanymi z zawiadomieniami o zakończeniu budowy i wnioskami o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Wpływało to na wybieranie
do kontroli obiektów, które mogły stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo
ich użytkowania, przede wszystkim zgodnie z zaleceniami głównego i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.

W okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 utrudnienia wiązały się głównie z reżimem sanitarnym. W latach 2020–2021wprowadzano
szereg ograniczeń w działalności instytucji publicznych w tym w działalności organów nadzoru budowlanego. Zawieszone zostało także stosowanie
przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego139.
Przykłady

W PINB w Choszcznie:
w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19 protokoły nie były
sporządzane w trakcie oględzin, lecz osoby uczestniczące w oględzinach proszone były o przybycie do siedziby PINB.

W PINB w Pucku:
w okresie epidemii COVID-19 znacząco wzrosła liczba samowoli budowlanych,
głównie na terenie Dębek, Karwieńskich Błot, Karwi, Ostrowa, co wymusiło
intensyfikację działań na tym terenie oraz wpłynęło na ograniczenie działań
związanych z nadzorem nad gminnymi obiektami użyteczności publicznej.

139 Artykuł 31zy1 ustawy o zapobieganiu COVID-19.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

Zakres podmiotowy

Infografika nr 6
Jednostki objęte kontrolą

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy zapewniono bezpieczne użytkowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej
w województwach pomorskim i zachodniopomorskim?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe:
1.
Czy prawidłowo realizowano zadania w celu zapewnienia należytego
utrzymania i bezpiecznego użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej?
2. Czy sprawowano prawidłowy, rzetelny i skuteczny nadzór nad zapewnieniem należytego utrzymania i bezpiecznego użytkowania gminnych
obiektów użyteczności publicznej?

Kontrolą objęto:
−
6 urzędów gmin miejsko-wiejskich,
−
12 gminnych jednostek organizacyjnych zarządzających gminnymi
obiektami użyteczności publicznej,
−
6 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
PUCK
PINB
KP PSP
PPIS

KOSZALIN
PINB
KM PSP
PPIS

UM we Władysławowie

oraz dwie gminne jednostki

UMiG w Sianowie

oraz dwie gminne jednostki

GRYFINO
PINB
KP PSP
PPIS

UMiG Pelplin

oraz dwie gminne jednostki

UM w Czersku
oraz dwie gminne
jednostki

CHOJNICE
PINB
KP PSP
PPIS

UMiG w Gryfinie

oraz dwie gminne jednostki

TCZEW
PINB
KP PSP
PPIS

UM w Choszcznie

oraz dwie gminne jednostki

CHOSZCZNO
PINB
KP PSP
PPIS

Źródło: opracowanie własne NIK.
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kontrole zlecone na podstawie
art. 12 pkt 3 ustawy o NIK

powiaty

gminy

PINB przeprowadziły kontrole
zlecone na podst. art. 12 pkt 3
ustawy o NIK, a także były
objęte kontrolą NIK

ZAŁĄCZNIKI
Przy doborze jednostek kierowano się rodzajem i wielkością gmin (sześć
gmin miejsko-wiejskich powyżej 10 tys. mieszkańców), a w przypadku
zarządców obiektów położeniem na terenie gminy objętej kontrolą i rodzajem zarządzanego obiektu. O doborze PINB decydowała ich właściwość
terytorialna (obejmująca gminy wytypowane do kontroli).
Podstawą kontroli powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego był
art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, pozostałych jednostek art. 2 ust. 2 ustawy o NIK,
z uwzględnieniem kryteriów legalności i rzetelności.

Kryteria kontroli

Lata 2018–2021 (do dnia zakończenia kontroli), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.

Okres objęty kontrolą

Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o NIK powołano biegłych w dziedzinie
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w celu zbadania obowiązujących procedur bezpieczeństwa, obejmujących postępowanie w przypadku
wystąpienia zagrożenia wewnętrznego.

Powołanie biegłych
w dziedzinie
bezpieczeństwa
i zarządzania
kryzysowego.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 29 września 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy o NIK powołano specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w celu uczestniczenia
w czynnościach badawczych polegających na przeprowadzeniu oględzin
obiektu użyteczności publicznej i dokonaniu oceny w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w szczególności wdrożonych zabezpieczeń
w sytuacji wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu użytkowników, w tym w odniesieniu do procedur obowiązujących w jednostce zarządzającej obiektem, przy czym w dwóch jednostkach oględziny obejmowały
przebieg czynności w trakcie symulacji wystąpienia ww. sytuacji, w szczególności czynności podjętych przez zarządzającego obiektem użyteczności
publicznej i osób wyznaczonych do podjęcia działań.
Kontrole zlecone na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK zostały przeprowadzone przez:
− 16 powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (oprócz sześciu
objętych kontrolą NIK, dodatkowo przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w: Bytowie, Sztumie, Kwidzynie, Kartuzach, Drawsku
Pomorskim, Goleniowie, Gryficach, Kamieniu Pomorskim, Łobzie oraz
Myśliborzu), którymi objęto 99 obiektów, w zakresie przestrzegania
przepisów prawa budowlanego oraz należytego utrzymania i bezpiecznego użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej;
− 16 komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (oprócz sześciu objętych kontrolą NIK, dodatkowo przez komendantów powiatowych
Państwowej Straży Pożarnej w: Bytowie, Sztumie, Kwidzynie, Kartuzach,
Drawsku Pomorskim, Goleniowie, Gryficach, Kamieniu Pomorskim, Łobzie
oraz Myśliborzu), którymi objęto 99 obiektów, w zakresie przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
− sześciu państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (objętych
kontrolą NIK), którymi objęto 67 obiektów, w zakresie przestrzegania
przepisów higieniczno-sanitarnych, obejmującym należyte utrzymanie
i bezpieczne użytkowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Powołanie specjalistów
w dziedzinie
bezpieczeństwa
i zarządzania
kryzysowego.

Kontrole zlecone na
podstawie art. 12 pkt 3
ustawy o NIK
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Współpraca
z Państwową Inspekcją
Pracy

W ramach podjętej współpracy z NIK, Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 32 kontrole (10 przeprowadzonych przez PIP Okręgowy
Inspektorat Pracy w Gdańsku oraz 22 kontrole przeprowadzone przez PIP
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie). Zakres przedmiotowy kontroli
obejmował należyte utrzymanie i bezpieczne użytkowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
(np. bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz działania podejmowane w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2.

Infografika nr 7
Jednostki niekontrolowane przez NIK, skontrolowane przez PIP OIP w Gdańsku i Szczecinie oraz Powiatowych Inspektorów
PINB i KP PSP
KAMIEŃ POM.
PINB
KP PSP

GRYFICE

BYTÓW

KARTUZY

PINB
KP PSP

PINB
KP PSP

PINB
KP PSP

GOLENIÓW
PINB
KP PSP

UG w Żukowo
UM w Bytowie

UM w Trzebiatowie
UM w Kamieniu Pom.
UM w Wolinie

UM w Gryficach

UM w Miastku

UMiG w Sztumie

UMiG
w Prabutach

UM w Nowogardzie
UM w Łobzie

UM w Czaplinku
UM w Złocieńcu
UM w Drawsku Pom.

UM w Barlinku

PINB
KP PSP

KWIDZYN
PINB
KP PSP

ŁOBEZ DRAWSKO POM.
PINB
KP PSP

SZTUM

PINB
KP PSP

UM w Dębnie
MYŚLIBÓRZ
PINB
KP PSP

kontrole zlecone na podstawie
art. 12 pkt 3 ustawy o NIK

powiaty

gminy

kontrole obiektów przeprowadziły również
PIP OIP w Gdańsku oraz PIP OIP w Szczecinie;
skontrolowano dwa gminne obiekty, w tym siedzibę urzędu
gminy (z wyjątkiem siedzib Urzędu Miejskiego w Gryficach
i Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie)

Źródło: opracowanie własne NIK.

Finansowe rezultaty
kontroli

Finansowe rezultaty kontroli wyniosły 0,95 tys. zł. Dotyczyły one mandatów karnych nałożonych przez organy nadzoru budowlanego, w wyniku
kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK. Zostały one zapłacone przez
osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków z zakresu przepisów
prawa budowlanego w jednostkach kontrolowanych przez NIK.
Ponadto organy nadzoru budowlanego nałożyły mandaty karne, w wyniku
kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK w jednostkach nieobjętych
kontrolą NIK. Finansowe skutki tych nieprawidłowości wyniosły 1,85 tys. zł.

68

Mandaty karne zostały nałożone za popełnienie wykroczeń, o których
mowa w art. 93 pkt 8, 9 lub 10 Prawa budowlanego. Polegały one na nieprzeprowadzeniu okresowych kontroli obiektów lub ich elementów,

ZAŁĄCZNIKI
niespełnieniu obowiązków przechowywania dokumentów, związanych
z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego,
a także nieudzielaniu informacji lub nieudostępnianiu dokumentów żądanych przez organ nadzoru budowlanego.

Wyniki kontroli przedstawiono w 24 wystąpieniach pokontrolnych, w których sformułowano 97 wniosków. Kierownicy skontrolowanych jednostek
wnieśli 10 zastrzeżeń do dwóch wystąpień pokontrolnych. Komisja rozstrzygająca uwzględniła w części zastrzeżenie zgłoszone przez Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie poprzez doprecyzowanie wniosku
pokontrolnego i oddaliła w pozostałym zakresie. Natomiast z dziewięciu
zastrzeżeń skierowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie,
Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej uwzględnił w całości cztery
zastrzeżenia, a dwa zastrzeżenia w części. W wyniku podjętej uchwały,
w ośmiu fragmentach została doprecyzowana treść wystąpienia pokontrolnego. Oddalone zostały zastrzeżenia w pozostałym zakresie.
Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków
pokontrolnych wynika, że do 18 maja 2022 r. zrealizowano 49 wniosków (50,5%), podjęto działania w celu realizacji 22 wniosków (22,7%),
a 26 wniosków nie zrealizowano (26,8%).
Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

1.

Urząd Miejski w Czersku

Przemysław Biesek-Talewski

2.

Administracja Zasobów
Komunalnych w Czersku

Maciej Janikowski

3.

Gminne Centrum Kultury
w Czersku

Małgorzata Skwarek

4.

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Chojnicach

Jerzy Kolc

5.

Urząd Miasta i Gminy
Pelplin

Mirosław Chyła

6.

Miejski Ośrodek Kultury
w Pelplinie

Piotr Łaga

Lp.

7.

Pelkom Sp. z o.o.

Krzysztof Pałkowski

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Tczewie

Leszek Lewiński

9.

Urząd Miejski
we Władysławowie

Roman Kużel

10.

Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Kontradm.
Włodzimierza Steyera
we Władysławowie

Lidia Koss

11.

Zespół Szkół nr 1
we Władysławowie

Beata Niezgoda

12.

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Pucku

Łukasz Chiliński

8.

Delegatura NIK
w Gdańsku

Pozostałe informacje

Wykaz jednostek
kontrolowanych
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Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

1.

Urząd Miejski
w Choszcznie

Robert Adamczyk

2.

Choszczeński Dom Kultury
w Choszcznie

Małgorzata Kozłowska

3.

Zakład Aktywności
Zawodowej „Szansa”
w Choszcznie

Tadeusz Szczepański

4.

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Choszcznie

Tomasz Rogoziński

5.

Urząd Miasta i Gminy
w Gryfinie

Mieczysław Sawaryn

6.

Gryfiński Dom Kultury
w Gryfinie

Monika Anna Drabik

Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Gryfinie

Eugeniusz Kuduk

8.

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Gryfinie

Patrycjusz Szewczyk

9.

Urząd Gminy i Miasta
w Sianowie

Maciej Berlicki

10.

Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów

Aleksandra Kowalczyk

11.

Gminny Zakład Komunalny
w Sianowie

Katarzyna Skolarus

12.

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Koszalinie

Antoni Mońko

Lp.

7.
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Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Delegatura NIK
w Szczecinie

Urząd Miejski
w Czersku

Administracja
Zasobów
Komunalnych
w Czersku

2.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

1.

Lp.

- wdrożono zasady określające utrzymanie AZK
w należytym stanie, w zakresie udzielania
pierwszej pomocy oraz postępowania
w sytuacjach kryzysowych;
- wprowadzono rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników
oraz osób korzystających z obiektów
użyteczności publicznej;

- zapewniono prowadzenie ewidencji gminnych
obiektów użyteczności publicznej zawierającej
rzetelne i aktualne dane;
- powierzono pracownikom zadania
związane z utrzymaniem i użytkowaniem
administrowanych obiektów;
- zapewniono funkcjonowanie procedur i zasad
utrzymania obiektów w należytym stanie oraz
bezpiecznego użytkowania;
- zapewniono prawidłowe prowadzenie
wymaganych dokumentów eksploatacji,
- terminowo przeprowadzano kontrole okresowe;
- podejmowano działania w celu zapewnienia
utrzymania obiektów w należytym stanie oraz
ich dostępności dla osób ze szczególnymi
potrzebami;

prawidłowe

- nie wdrożono (w jednym spośród pięciu skontrolowanych obiektów) instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego, a dla innego instrukcję wprowadzono 28 października 2021 r. (w toku kontroli NIK);
- nie zawarto niektórych wymaganych wpisów w prowadzonych książkach obiektów budowlanych;
- nie przeprowadzono części obowiązkowych kontroli okresowych obiektów budowlanych;
- nie zapewniono odpowiednich warunków ewakuacji w budynku poszkolnym w Łubnej;
- nie przedstawiono w budynku administracyjno-biurowym aktualnych pomiarów ciśnienia i wydajności
hydrantów zewnętrznych oraz dokumentacji projektowej urządzenia przeciwpożarowego;
- użytkowano jeden obiekt niezgodnie z przeznaczeniem;

- prowadzono nierzetelny nadzór nad utrzymaniem oraz bezpieczeństwem użytkowania gminnych obiektów
użyteczności publicznej, zarządzanych przez podmioty niefunkcjonujące w ramach Urzędu, który polegał
jedynie na niesprecyzowanych przez Urząd działaniach bieżących
(nie były w żaden sposób dokumentowane);
- nie określono procedur sprawowania nadzoru nad przekazanymi do użytkowania obiektami (ograniczał się
on do uzyskiwania co roku informacji o stanie realizacji kontroli zarządczej przez zarządców obiektów);
- ograniczone były informacje o przeprowadzonych kontrolach w zakresie utrzymania i zapewnienia
bezpieczeństwa przekazanych obiektów (nie uzyskiwano ich dokumentacji, a także nie monitorowano
i nie egzekwowano wykonania decyzji, postanowień i zaleceń w ich wyniku sformułowanych);
- nie było pełnej i rzetelnej wiedzy na temat utrzymania tych obiektów w należytym stanie i zapewnienia
bezpieczeństwa użytkownikom tych obiektów;
- nie opracowano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla remiz OSP Czersk i Odry;
- nie wyposażono remizy OSP w Czersku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
- nie poddawano cyklicznym przeglądom przeciwpożarowym wyłączników prądu w remizach OSP Złe Mięso
i OSP Odry;

nieprawidłowe

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę

We wszystkich wystąpieniach pokontrolnych sformułowano oceny w formie opisowej.

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek
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Gminne Centrum
Kultury w Czersku

Urząd Miasta
i Gminy Pelplin

4.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

3.

Lp.

- prowadzono ewidencję gminnych obiektów
użyteczności publicznej, zawierającą rzetelne
i aktualne dane;
- powierzono pracownikom zadania
związane z utrzymaniem i użytkowaniem
administrowanych obiektów;
- terminowo przeprowadzano kontrole okresowe;
- realizowano zadania związane z dostosowaniem
obiektów budowalnych do obowiązujących
wymogów, zapewniając środki finansowe na ten
cel;

- powierzono zadania z zakresu utrzymania
budynków oraz zapewnienia bezpieczeństwa
osobom korzystającym z GCK;
- przeszkolono pracowników z zakresu przepisów
przeciwpożarowych oraz kwalifikowanej
pierwszej pomocy;
- w yposażono budynki w wymagany sprzęt
przeciwpożarowy, który poddawano
obowiązkowym przeglądom;
- wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu
jednostki, zapewniające bezpieczeństwo
użytkownikom w czasie epidemii COVID-19;

prawidłowe

- nie wyznaczono pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji
pracowników;
- nie zaktualizowano w okresie od maja 2018 do maja 2019 r. instrukcji ppoż. obowiązującej dla dwóch
administrowanych budynków;
- nie aktualizowano instrukcji Postępowania w Przypadku Zagrożenia Terrorystycznego oraz nieterminowo
i w ograniczonym zakresie organizowano szkolenia wynikające z ww. instrukcji;
- nie wskazano, w protokołach z przeprowadzonych kontroli okresowych, terminów usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości;
- dopuszczono do zwłoki w usunięciu istotnych ustalonych, w trakcie kontroli przeprowadzonych w latach
ubiegłych przez PSP nieprawidłowościach, które mogły stanowić zagrożenie zdrowia lub życia dla osób
przebywających w budynku administracyjnym;
- sprawowano ograniczony nadzór nad sposobem wykonywania obowiązków przez zarządców
nieruchomości oraz stanem bezpieczeństwa gminnych obiektów użyteczności publicznej;
- nie wdrożono procedur określających sposób prowadzenia nadzoru nad przekazanymi do użytkowania
i administrowania obiektami użyteczności publicznej, a nadzór nad ich funkcjonowaniem polegał głównie
na doraźnym kontakcie z zarządcą oraz pozyskiwaniu informacji w zakresie planów finansowych,
sprawozdań, potrzeb inwestycyjnych jednostek oraz ich weryfikowaniu i zatwierdzaniu;
- nie zapewniono pozyskiwania dokumentów i informacji o przeprowadzonych kontrolach w zakresie
utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa obiektów przekazanych podmiotom niefunkcjonującym
w ramach Urzędu, w tym nie monitorowano i nie egzekwowano wykonania decyzji, postanowień i zaleceń
w ich wyniku sformułowanych;

- dopiero w toku kontroli NIK wdrożono w trzech obiektach (spośród pięciu skontrolowanych) instrukcje
bezpieczeństwa pożarowego;
- stwierdzono, w przypadku trzech budynków, brak kontroli okresowych rocznych w 2020 r.;
- stwierdzono nieprawidłowy stan techniczny pomieszczenia w budynku DK w Rytlu stwarzający
bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego oraz możliwości powstania znacznej szkody
w mieniu;
- stwierdzono, w przypadku trzech budynków, niewłaściwy stan sanitarny (głównie niesprawną lub brak
wentylacji);
- nie zapewniono odpowiednich warunków ewakuacji w trzech (z pięciu) obiektach;
- nie zapewniono aktualnych pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych w dwóch (z pięciu)
obiektach;
- nie wyznaczono osób do wykonywania zadań w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania
pożarów i ewakuacji pracowników;

nieprawidłowe

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę

ZAŁĄCZNIKI

Miejski Ośrodek
Kultury
w Pelplinie

Urząd Miejski
w Choszcznie

6.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

5.

Lp.

- użytkowano zgodnie z przeznaczeniem obiekty
użyteczności publicznej (pięć wytypowanych
do kontroli NIK);
- wprowadzono rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników
oraz osób korzystających z obiektów
użyteczności publicznej, w czasie epidemii
COVID-19;

- pracownicy zostali przeszkoleni z zasad
udzielania pierwszej pomocy;
- pozyskiwano fundusze zarówno na naprawy
bieżące jak i remonty zlecane podmiotom
zewnętrznym;
- rozpoczęto opracowywanie procedur
postępowania w przypadku wystąpienia
zagrożeń innych niż zawarte w instrukcji
ppoż., w celu zapewnienia ochrony zdrowia
lub życia użytkowników budynku w sytuacjach
kryzysowych;

prawidłowe

- nie wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w zakresie udzielania pierwszej
pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
- nie opracowano dla pięciu wytypowanych gminnych obiektów instrukcji ppoż. oraz nie zrealizowano
dla dwóch obiektów obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji;
- nie prowadzono, w przypadku jednego obiektu, książki obiektu budowlanego;
- nie dochowano należytej staranności przy prowadzeniu książek dla pięciu obiektów budowlanych;
- nie poddawano kontroli okresowej m.in.: stanu technicznego przewodów kominowych, stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego otoczenia (w pięciu obiektach budowlanych);
- nie poddawano kontroli okresowej systemu ogrzewania w czterech obiektach budowlanych,
z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów na paliwo stałe;
- nie załączono do protokołów z kontroli kopii zaświadczeń oraz kopii decyzji o nadaniu uprawnień
budowlanych o odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji;
- realizowano niewłaściwie obowiązki dotyczące czterech obiektów budowlanych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej (m.in.: brak wyposażenia czterech obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
uznanie jednego budynku za zagrażający życiu z uwagi na złe warunki techniczne, brak wyposażenia
dwóch obiektów w hydranty wewnętrzne);

- nieprawidłowo prowadzono książki obiektu budowlanego, kontrole okresowe lub przegląd sprzętu
gaśniczego, a także nieprawidłowo realizowano wynikające z nich zalecenia;
- nie wskazano, w protokołach z przeprowadzonych kontroli okresowych, terminów usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości;
- liczba, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek nie zostały ustalone
w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń;
- nie zaktualizowano w wymaganym terminie instrukcji ppoż.;
- nie dostosowano zgodnie z wymogami pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- nie zapewniono pełnej sprawności technicznej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

nieprawidłowe

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę

ZAŁĄCZNIKI

73

74

Choszczeński
Dom Kultury w
Choszcznie

Zakład
Aktywności
Zawodowej
„Szansa”
w Choszcznie

8.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

7.

Lp.

- zapewniono przygotowanie organizacyjne
i kadrowe do realizacji ww. zadań;
- wdrożono i aktualizowano procedury w ww.
zakresie;
- użytkowano obiekt zgodnie z przeznaczeniem;
- wprowadzono rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników
oraz osób korzystających z obiektu;
- realizowano obowiązki w zakresie sporządzenia
planu działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności oraz opracowania i przesłania
raportu o stanie dostępności dla tych osób;

- prowadzono ewidencję gminnych obiektów
użyteczności publicznej, zawierającą rzetelne
i aktualne dane;
- powierzono pracownikom zadania
związane z utrzymaniem i użytkowaniem
administrowanych obiektów;
- w znacznej części realizowano na bieżąco
zalecenia i wnioski sformułowane w wyniku
przeprowadzonych kontroli (w zależności
od posiadanych środków);

prawidłowe

- nie uzgodniono liczby, usytuowania i składu apteczek w porozumieniu z lekarzem sprawującym
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Szkoły;
- nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektu;
- nieprawidłowo prowadzono książki obiektu budowlanego;
- nie przeprowadzono wszystkich, wymaganych przepisami dla obiektów użyteczności publicznej,
kontroli okresowych;
- nie zapewniono możliwości przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku osobom
niepełnosprawnym;
- do książki obiektu budowlanego nie załączono świadectwa charakterystyki energetycznej;
- w raporcie o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami sporządzonym
na podstawie art. 11 ustawy o dostępności podano nierzetelne dane dotyczące braku barier
architektonicznych;

- nie sprawowano rzetelnego nadzoru nad gminnymi obiektami użyteczności publicznej;
- stwierdzono nieprawidłowości polegające na: braku książki obiektu budowlanego, instrukcji p.poż
oraz dopuszczeniu do istotnych nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego oraz występowania
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (dla jednego z badanych obiektów);
- nie przeprowadzano wszystkich wymaganych kontroli okresowych (dla dwóch z pięciu badanych
obiektów);
- nie wyznaczono w trzech protokołach z przeprowadzonych kontroli okresowych terminów wykonania
czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz nie zamieszczono zakresu
niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli;
- nie pełniono należytego nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków przez zarządców oraz
stanem bezpieczeństwa gminnych obiektów użyteczności publicznej (m.in. nie funkcjonowały procedury
określające prowadzenie nadzoru nad przekazanymi do użytkowania i administrowania obiektami
użyteczności publicznej);
- nie uzyskiwano od użytkowników powierzonych nieruchomości dokumentów i informacji
o przeprowadzonych kontrolach, w zakresie ich utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa, a także
nie monitorowano i nie egzekwowano wykonania decyzji, postanowień i zaleceń sformułowanych
w wyniku tych kontroli;

nieprawidłowe

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę

ZAŁĄCZNIKI

Urząd Gminy
i Miasta
w Sianowie

Centrum Kultury
i Biblioteka
Publiczna Gminy
i Miasta Sianów

10.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

9.

Lp.

- prowadzono ewidencję gminnych obiektów
użyteczności publicznej;
- wdrożono regulacje dotyczące bezpiecznego
użytkowania obiektu, w tym funkcjonowania
w okresie epidemii COVID-19 oraz instrukcji
ppoż.;
- powierzono zadania związane z utrzymaniem
i użytkowaniem obiektów pracownikom;
- zapewniono środki finansowe na utrzymanie
obiektów oraz adekwatną do możliwości
finansowych realizację zaleceń i wniosków
z kontroli;

- zapewniono przygotowanie organizacyjne
i kadrowe do realizacji ww. zadań;
- wdrożono i aktualizowano procedury w ww.
zakresie;
- użytkowano obiekt zgodnie z przeznaczeniem;
- wprowadzono rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników
oraz osób korzystających z obiektu;
- realizowano obowiązki w zakresie sporządzenia
planu działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności oraz opracowania i przesłania
raportu o stanie dostępności dla tych osób;

prawidłowe

- nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji;
- w 2020 r. w pięciu obiektach nie została przeprowadzona kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie
środowiska;
- w dwóch obiektach w okresie do grudnia 2021 r. nie były przeprowadzane kontrole systemu ogrzewania;
- nie wyposażono budynku Urzędu w wymagane przepisami zamknięcie klatki schodowej drzwiami
dymoszczelnymi oraz urządzenie zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu;
- nie wyposażono zarządzanych obiektów w zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożarów
(jeden obiekt) lub nie wykonano zgodnie z przepisami schodów zabiegowych (jeden obiekt);
- nie dochowano należytej staranności przy prowadzeniu książek obiektów budowlanych;
- nie zapewniono sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu w okresie
do 1 grudnia 2021 r.;
- nie sprawowano wystarczającego nadzoru nad obiektami zarządzanymi przez dyrektorów jednostek spoza
Urzędu;

- nie uzgodniono liczby, usytuowania i składu apteczek w porozumieniu z lekarzem sprawującym
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Szkoły;
- nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektu;
- nie dochowano należytej staranności przy prowadzeniu książek obiektów budowlanych;
- nie przeprowadzono wszystkich, wymaganych przepisami dla obiektów użyteczności publicznej,
kontroli okresowych;

nieprawidłowe

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę

ZAŁĄCZNIKI

75

76

Gminny Zakład
Komunalny
w Sianowie

Urząd Miasta
i Gminy
w Gryfinie

12.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

11.

Lp.

- wdrożono procedury w zakresie wystąpienia
sytuacji kryzysowych;
- w ykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem
budynek objęty kontrolą;
- wprowadzono rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo epidemiologiczne użytkownikom
obiektu;

- ustalono odpowiednią strukturę organizacyjną,
a także wyznaczono pracowników
odpowiedzialnych za ww. zadania;
- realizowano w większości obowiązki dotyczące
ochrony przeciwpożarowej, a także w obszarze
regulowanym przepisami sanitarnymi oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy;
- zapewniono niezbędne warunki do korzystania
z obiektu przez osoby ze szczególnymi
potrzebami;
- przeprowadzano obowiązkowe kontrole
i przeglądy techniczne oraz rzetelnie
prowadzono książkę obiektu budowlanego;
- wprowadzono w czasie epidemii COVID-19
zmiany w funkcjonowaniu jednostki
zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom
instytucji;

prawidłowe

- nie wyznaczono pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników;
- prowadzono niezgodnie z wymogami książkę obiektu budowlanego, co polegało na nie dokonaniu
niektórych wymaganych wpisów;
- nie przeprowadzono w 2019 r. okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
przewodów kominowych (wentylacyjnych);
- nie przeprowadzono przeglądów konserwacyjnych dźwigu (windy) w wymaganym terminie;
- nie dokonano wymaganych pomiarów w zakresie: hałasu, drgań i pyłów;

- nie potwierdzono uprawnień do przeprowadzania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej osoby
przeprowadzającej szkolenie bhp, obejmujące zakres ochrony przeciwpożarowej;
- nie dokonano pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach pracy;
- nie zaopatrzono w urządzenie przeciwpaniczne drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z sali
widowiskowo-kinowej;
- nie realizowano zaleceń wskazanych w protokołach okresowych kontroli stanu technicznego;

nieprawidłowe

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę

ZAŁĄCZNIKI

Gryfiński Dom
Kultury w Gryfinie

Ośrodek Sportu
i Rekreacji
w Gryfinie

14.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

13.

Lp.

- przydzielono pracownikom zadania z zakresu
pierwszej pomocy;
- zapewniono prawidłowe prowadzenie
wymaganych dokumentów eksploatacji, w tym
książek obiektów budowlanych, zgodnych
z obowiązującym wzorem;
- dokonywano kontroli okresowych obiektów,
z wymaganą częstotliwością oraz przez
uprawnione osoby;
- wyznaczono i przeszkolono osoby do udzielania
pierwszej pomocy;
- użytkowano obiekty zgodnie z przeznaczeniem;
- wprowadzono rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo epidemiologiczne użytkowników
obiektów użyteczności publicznej;

- przydzielono zadania z zakresu pierwszej
pomocy, ppoż. i ewakuacji pracowników,
prowadzenia dokumentów eksploatacji obiektów,
a także zlecania okresowych kontroli;
- w ykonano zalecenia sformułowane w wyniku
kontroli okresowych;
- realizowano prawidłowo obowiązki w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, przepisów
sanitarnych i BHP;
- zapewniono funkcjonowanie punktów pierwszej
pomocy i apteczek, jak również wyznaczono
i przeszkolono osoby do udzielania pierwszej
pomocy;
- użytkowano obiekty zgodnie z przeznaczeniem
i utrzymano je w dobrym stanie technicznym;
- wprowadzono rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo epidemiologiczne użytkowników
obiektów użyteczności publicznej;

prawidłowe

- nie spełniono wymogów ochrony przeciwpożarowej w Kinie Zorza oraz Centrum Kultury;
- nie dokonano w obu ww. obiektach pełnego przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności
zabezpieczeń różnicoprądowych oraz oporności izolacji przewodów;
- nie zapewniono dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
w świetlicy w Skwierzynce, a także w filiach Biblioteki w Węgorzewie i Siecieminie;
- nie zapewniono w budynku głównym Centrum Kultury instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz
z wykazem numerów alarmowych umieszczonej w widocznym miejscu;
- nie przeprowadzono remontów w budynku świetlicy w Siecieminie, zaleconych w wyniku kontroli
okresowych;

- nieprawidłowo wyznaczono docelowe miejsce zbiórki ewakuacji;
- nie opracowano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla remizy OSP w Sianowie;
- nie prowadzono dla trzech remiz OSP (w Iwięcinie, Osiekach oraz Siecieminie) książek obiektu
budowlanego;
- przeprowadzono z naruszeniem wymaganego terminu, kontrolę okresową remizy OSP w Sianowie
(po upływie siedmiu lat od poprzedniej z 2014 r.);
- nie przeprowadzano w remizach OSP (w Iwięcinie, Osiekach oraz Siecieminie) kontroli okresowych
(rocznych i pięcioletnich);
- w ramach okresowej kontroli stanu technicznego budynku remizy OSP w Sianowie, przeprowadzonej
18 października 2021 r., nie objęto kontrolą instalacji elektrycznej i piorunochronnej;
- w budynku Urzędu stwierdzono elementy zagrożenia życia ludzi (brak oświetlenia ewakuacyjnego –
awaryjnego - w budynku w strefach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, przewężenia szerokości
klatki schodowej; hydrantów wewnętrznych DN25 - instalacji wodociągowej ppoż.; przeciwpożarowego
wyłącznika prądu);
- brak oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz wentylacji grawitacyjnej w części garażowej w remizie
OSP w Sianowie;
- nie zapewniono sporządzenia i opublikowania w BIP raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami dla remizy OSP w Iwięcinie, w Osiekach, w Siecieminie oraz w Sianowie;
- nie zapewniono skutecznego nadzoru nad użyczonymi obiektami poprzez nieokreślenie w sporządzonych
umowach użyczenia obowiązków użyczającego jako zarządcy obiektu, w tym dotyczących bezpieczeństwa
tych budynków m.in. zakresie przestrzegania przepisów budowlanych (m.in. obowiązku prowadzenia
książki obiektu budowlanego) oraz zasad lub trybu prowadzenia nadzoru i możliwości przeprowadzania
kontroli, a także nieokreślenie zasad nadzoru oraz niewyznaczenie pracowników Urzędu odpowiedzialnych
za nadzór nad użyczonym mieniem gminnym;

nieprawidłowe

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę

ZAŁĄCZNIKI

77

78

Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Chojnicach

Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Tczewie

16.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

15.

Lp.

- ewidencja gminnych obiektów nie zawierała wszystkich elementów wymaganych ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
- nie dochowano należytej staranności przy prowadzeniu książek obiektów;
- nie dotrzymano terminu przeprowadzenia kontroli pięcioletniej w Urzędzie w zakresie sprawdzenia
stanu technicznego budynku i jego przydatności do użytkowania oraz w zakresie sprawdzenia instalacji
elektrycznej i piorunochronnej (opóźnienie przekroczyło osiem miesięcy);
- nie zapewniono należytego stanu technicznego i estetycznego jednego (z pięciu) obiektu, przez co doszło
do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej; pozostałe cztery obiekty
znajdowały się w należytym stanie, jednak stwierdzone uszkodzenia niektórych elementów trzech z tych
budynków skutkowały wydaniem zaleceń, których wdrożenie niezbędne było dla dalszego bezpiecznego
ich użytkowania (m.in. w dwóch przypadkach wydano decyzje nakazujące doprowadzenie obiektów
do właściwego stanu sanitarno-technicznego, a w jednym nie przeprowadzono kontroli instalacji gazowej);
- dla jednego z sześciu budynku administrowanych przez Burmistrza (dla Hali) nie sporządzono raportu
o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- dwoma gminnymi obiektami użyteczności publicznej (Tawerną i Rybakówką) zarządzał OSiR w Gryfinie,
mimo braku tytułu prawnego do wykonywania tych czynności;
- nie dochowano należytej staranności w prowadzeniu nadzoru nad utrzymaniem oraz bezpieczeństwem
użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej, zarządzanych przez dyrektorów jednostek
spoza Urzędu;

- nie przeprowadzano, z wymaganą częstotliwością, obowiązkowych kontroli i przeglądów technicznych
obiektów;
- prowadzono nierzetelnie książki obiektów budowlanych;
- nie zapewniono niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przy ul. Armii Polskiej przez osoby
niepełnosprawne;
- nie dokonano wymaganych przeglądów instalacji elektrycznej i przewodów kominowych (wentylacyjnych);
- brak oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w trzech obiektach (z pięciu skontrolowanych);

- zapewniono przygotowanie organizacyjne
do realizacji zadań zapewniających należyte
utrzymanie i bezpieczne użytkowanie obiektów;
- w yznaczono w regulaminie organizacyjnym
komórkę odpowiedzialną za te zadania, a także
powierzono realizację zadań pracownikom;
- wdrożono instrukcję bezpieczeństwa
pożarowego, regulamin korzystania z cmentarzy
komunalnych, a także zasady funkcjonowania
w stanie epidemii;
- w yznaczono i przeszkolono osoby do udzielania
pierwszej pomocy;
- użytkowano obiekty zgodnie z przeznaczeniem;
- wprowadzono rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo epidemiologiczne użytkowników
obiektów użyteczności publicznej;

- wdrożono regulacje dotyczące bezpiecznego
użytkowania obiektu, w tym jego
funkcjonowania w okresie epidemii COVID-19;
- zadania związane z utrzymaniem i użytkowaniem
obiektów powierzono pracownikom
z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami
do wykonywania tych czynności;
- zapewniono środki finansowe na utrzymanie
obiektów oraz adekwatną do możliwości
finansowych, realizację zaleceń i wniosków
z kontroli;
- zapewniono wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego oraz książek obiektów;

nieprawidłowe

prawidłowe

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę
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- przydzielono zadania z zakresu BHP,
wykonywania działań w zakresie zwalczania
pożarów i ewakuacji pracowników, a także
z zakresu kontroli i konserwacji urządzeń
technicznych działających na terenie obiektów
sportowo-rekreacyjnych;
- prowadzono książki obiektów budowlanych
zgodne z obowiązującym wzorem;
- zapewniono funkcjonowanie punktów pierwszej
pomocy;
- w ykonywano remonty i naprawy budynków,
stopniowo, w miarę otrzymywanych środków
finansowych;
- użytkowano obiekty zgodnie z przeznaczeniem;
- wprowadzono rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo epidemiologiczne użytkowników
obiektów użyteczności publicznej;

18.

prawidłowe

- przydzielono zadania z zakresu pierwszej
pomocy, wykonywania działań w zakresie
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
prowadzenia i dokonywania wpisów w książkach
obiektu budowlanego, a także prowadzenia
ksiąg przeglądów budowlanych i zlecania
okresowych przeglądów;
- prawidłowo realizowano obowiązki w obszarze
regulowanym w ramach przepisów sanitarnych
i BHP;
- zapewniono funkcjonowanie punktów pierwszej
pomocy;
- użytkowano obiekty zgodnie z przeznaczeniem;
- wprowadzono rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo epidemiologiczne użytkowników
obiektów użyteczności publicznej;

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

17.

Lp.

- nie zapewniono w dwóch obiektach odpowiednich warunków ewakuacji oraz nie opracowano instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego;
- nie poddawano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w jednym obiekcie, wymaganej aktualizacji
co najmniej raz na dwa lata;
- nie założono książek dla wszystkich obiektów objętych tym obowiązkiem lub nie zawarto wszystkich
wymaganych wpisów, a także nie dołączono wymaganych dokumentów;
- nie przeprowadzono kontroli okresowych
targowiska miejskiego w Gryfinie, a także budynku Rybakówki w zakresie kontroli systemu ogrzewania;
- nie wyznaczono pracowników do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji;
- nie zrealizowano wszystkich zaleceń
z okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów;
- w budynku biurowo-hotelowym i na terenie targowiska miejskiego nie zapewniono odpowiednich
warunków ewakuacji, w wyniku czego występowało bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia
ludzkiego oraz możliwość powstania znacznej szkody w mieniu;
- w pomieszczeniu przeznaczonym na biuro klubu sportowego nie zapewniono bezpieczeństwa pożarowego;
- nie zapewniono należytego stanu higieniczno-sanitarnego elementów budynków , tj. ścian w budynku
biurowo-hotelowym, pomieszczeń w pawilonie sportowo-administracyjnym i Rybakówce, pomieszczenia
sanitarno-higienicznego na targowisku miejskim;
- nie podejmowano działań, których celem było dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi
potrzebami;
- raport o dostępności podmiotu publicznego opublikowano na stronie internetowej BIP po upływie siedmiu
miesięcy od wymaganego terminu;

- nie dochowano należytej staranności przy prowadzeniu części zapisów w prowadzonych dokumentach
eksploatacji;
- nie zapewniono prawidłowego przeprowadzenia kontroli okresowej systemu ogrzewania oraz przeglądu
instalacji i urządzeń gazowych w świetlicy wiejskiej w Wełtyniu;
- nie zapewniono sprawności działania rejestratora systemu monitoringu;
- nie realizowano zaleceń sformułowanych w protokołach kontroli okresowych obiektów;
- nie zapewniono niezbędnych warunków do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne;
- nie zaktualizowano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla dwóch obiektów;
- nie zapewniono odpowiednich warunków ewakuacji w trzech obiektach;
- zaniechano realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
- nie wykonano obowiązku naprawy wentylacji w 11 placówkach (świetlicach wiejskich);

nieprawidłowe

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę
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79

80

- prowadzono prawidłowo, zgodnie z ustawą
Prawo budowlane, i rzetelnie postępowania
w sprawie zawiadomienia o zakończeniu
budowy oraz wydawania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie gminnych obiektów
budowlanych użyteczności publicznej;

21.

Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Pucku

- przeprowadzono rzetelną weryfikację załączonej
dokumentacji w postępowaniach wszczętych
w związku ze złożeniem zawiadomień
o zakończeniu budowy oraz wniosków
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
obiektów;
- przeprowadzono kontrole obowiązkowe
z dochowaniem obowiązującego terminu oraz
po zawiadomieniu inwestora z wymaganym
wyprzedzeniem;
- przeprowadzono rzetelnie kontrole
użytkowanych obiektów użyteczności publicznej,
w tym podejmowano niezwłocznie skuteczne
działania w celu wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości oraz sprawdzano realizację
nałożonych obowiązków;

20.

prawidłowe

- zapewniono przygotowanie organizacyjne
do realizacji zadań poprzez ich uwzględnienie
w regulaminie organizacyjnym, przypisanie
poszczególnym pracownikom oraz zapewnienie
niezbędnego do ich realizacji sprzętu;
- przeprowadzono rzetelną weryfikację załączonej
dokumentacji w postępowaniach wszczętych
w związku ze złożeniem zawiadomień
o zakończeniu budowy oraz wniosków
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
obiektów;
- przeprowadzono kontrole obowiązkowe
z dochowaniem obowiązującego terminu oraz
po zawiadomieniu inwestora z wymaganym
wyprzedzeniem;
- rzetelnie przeprowadzono kontrole
użytkowanych obiektów użyteczności publicznej;

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

19.

Lp.

- nie przeprowadzono żadnej kontroli użytkowanych gminnych obiektów użyteczności publicznej
(poza kontrolami zleconymi przez NIK);
- nie zapewniono dostępu do pełnych i aktualnych danych na temat gminnych obiektów użyteczności
publicznej znajdujących się na terenie działania PINB;

- nie dostosowano regulaminu organizacyjnego do opisów stanowisk pracy w zakresie nazw stanowisk
w strukturze organizacyjnej oraz działań przypisanych poszczególnym stanowiskom;
- nie zapewniono bieżącego dostępu do pełnych i aktualnych danych na temat gminnych obiektów
użyteczności publicznej znajdujących się na terenie działania Inspektoratu;

- nie planowano działań kontrolnych dotyczących gminnych obiektów użyteczności publicznej;
- nie zapewniono bieżącego dostępu do pełnych i aktualnych danych na temat gminnych obiektów
użyteczności publicznej znajdujących się na terenie działania Inspektoratu;
- nie dołożono należytej staranności w ustaleniu, podczas jednej z pięciu przeprowadzonych kontroli
obowiązkowych, czy zastosowane wyroby budowlane miały wymagane dokumenty, potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;

nieprawidłowe

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę
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Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Choszcznie

Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Koszalinie

23.

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

22.

Lp.

- zapewniono przygotowanie organizacyjne
do realizacji ustawowych zadań poprzez ich
uwzględnienie w regulaminie organizacyjnym
oraz przypisanie poszczególnym pracownikom;
- zapewniono zasoby kadrowe oraz sprzętowe
i finansowe do sprawowania nadzoru
budowlanego nad bezpieczeństwem gminnych
obiektów użyteczności publicznej w zakresie
postępowań dotyczących zakończenia budowy,
wydania pozwolenia na użytkowanie lub
utrzymania obiektów;
- prowadzono planową działalność kontrolną
dotyczącą obiektów użyteczności publicznej,
w tym obiektów gminnych;
- zapewniono dostęp do pełnych i aktualnych
danych na temat wszystkich obiektów, w tym
gminnych obiektów użyteczności publicznej;
- prowadzono prawidłowo postępowania
w sprawie zawiadomienia o zakończeniu
budowy oraz wydawania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie gminnych obiektów
budowlanych użyteczności publicznej;
- podejmowano skuteczne działania po uzyskaniu
informacji o niewłaściwym stanie technicznym
obiektu;

- zapewniono przygotowanie organizacyjne
do realizacji ustawowych zadań poprzez ich
uwzględnienie w regulaminie organizacyjnym
oraz przypisanie poszczególnym pracownikom;
- prowadzono prawidłowo postępowania
w sprawie zawiadomienia o zakończeniu
budowy oraz wydawania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie gminnych obiektów
budowlanych użyteczności publicznej;

prawidłowe

- przeprowadzono, ze zwłoką, kontrolę budynku OSP w Sianowie po otrzymaniu kopii protokołu z kontroli
okresowej stanu technicznego tego budynku, wskazujących na uszkodzenia i braki, które mogłyby
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

- nie zapewniono pełnej bazy danych o liczbie i rodzajach gminnych obiektów użyteczności publicznej
na terenie powiatu choszczeńskiego;
- nie planowano kontroli ww. obiektów;
- nie wydano decyzji w sprawie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w stanie technicznym pięciu
obiektów;
- nie przeprowadzono ponownych oględzin sprawdzających aktualny stan kontrolowanych obiektów;
- nie zawarto w decyzji zakazu użytkowania mostu w Redlicach, zobowiązania właściciela do podjęcia
działań naprawczych oraz przedłożenia informacji o sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
poprzestając na ich zamieszeniu jedynie w protokole oględzin;

nieprawidłowe

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę
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81

82

Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Gryfinie

Nazwa
jednostki
kontrolowanej
nieprawidłowe
- nie dysponowano pełną bazą danych o liczbie i rodzajach obiektów budowlanych na terenie powiatu
gryfińskiego, a inspektorzy nie mieli dostępu do baz prowadzonych przez inne podmioty;
- nie dotrzymano wymaganych terminów rozpatrzenia ośmiu (z 12 badanych spraw) – w jednej sprawie
od daty wpływu wniosku od podjęcia pierwszej czynności upłynęło w jednej sprawie 116 dni, w sześciu
258 dni, a w jednym Inspektorat nie wszczął czynności;
- nie wszczęto, w jednym przypadku, postępowania administracyjnego, pomimo stwierdzenia przez
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w hali sportowo-widowiskowej
w Gryfinie, odstępstw od warunków określonych w przepisach;
- nałożono na inwestorów obowiązek uzupełnienia dokumentów załączonych do zawiadomień w dwóch
postępowaniach, co było bezcelowe wobec wydania następnie decyzji o umorzeniu postępowań;
- nie przeprowadzono oględzin celem sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych na inwestora
w decyzjach, usunięcia nieprawidłowości w dwóch obiektach;
- nie wydano decyzji administracyjnej, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości w stanie technicznym pięciu
obiektów (nie przeprowadzono oględzin celem sprawdzenia stanu realizacji decyzji, ograniczając się
do pisemnego wezwania zarządców obiektów o przedstawienie informacji nt. etapu, na jakim znajdowały
się naprawy).

prawidłowe

- zapewniono przygotowanie organizacyjne
do realizacji ustawowych zadań poprzez ich
uwzględnienie w regulaminie organizacyjnym
oraz przypisanie poszczególnym pracownikom;
- rozpatrzono we właściwy sposób dwa wnioski
o wydanie pozwolenia na użytkowanie oraz trzy
zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Stany, które miały wpływ na wydaną ocenę

*) Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjnoekonomicznych
W polskim prawodawstwie zdefiniowane zostało pojęcie obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego140, jest to budynek,
budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Określone zostało również
pojęcie budynku użyteczności publicznej. W myśl przepisów §3 pkt 6 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych141, budynkiem użyteczności
publicznej jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji.
Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub
socjalny.

Budynek użyteczności
publicznej

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące
do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób
prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy o samorządzie gmin-

Gospodarowanie
mieniem komunalnym

Zadania gminy wykonywane są m.in. przy pomocy urzędu gminy, który jest Charakterystyka
jednostką budżetową. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć podmiotów objętych
także gminne jednostki organizacyjne. Pojęcie gminnej jednostki organi- kontrolą
zacyjnej obejmuje zarówno jednostki organizacyjne gminy, jak i gminne
osoby prawne. Jednostkami organizacyjnymi gminy działającymi w formie
jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej są np. szkoły,
przedszkola lub placówki oświatowo-wychowawcze. W formie jednostki
budżetowej mogą działać także gminne ośrodki sportu i rekreacji. Osobowości prawnej nie posiadają również samorządowe zakłady budżetowe.
Z kolei osobowość prawną posiadają tworzone przez gminy samorządowe
instytucje kultury, zajmujące się upowszechnianiem kultury. Gospodarka
komunalna może być prowadzona przez spółki komunalne. Mają one
odrębną od gminy podmiotowość (osobowość prawną), a także dysponują
mieniem służącym do wykonywania zadań publicznych. Gmina może także
powierzyć w drodze umowy zarządzanie obiektami innym podmiotom.
Umowa określa zakres zarządzania nieruchomością i wymaga formy
pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności
mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością,
a w szczególności: bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji
nieruchomości; bieżącego administrowania nieruchomością i utrzymania
jej w stanie niepogorszonym zgodnie z przeznaczeniem.

140 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).

141 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065,
ze zm.).
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Utrzymanie
i użytkowanie obiektów,
w tym okresowe
kontrole

nym142). Zgodnie z art. 45 ww. ustawy, o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, decydują samodzielnie podmioty mienia
komunalnego, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Przepis art. 50 tej ustawy zobowiązuje osoby uczestniczące
w zarządzaniu mieniem komunalnym do zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego
ochrony. Z kolei w przepisie art. 24 ustawy ogn143 określone zostały nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości, tj. te które stanowią
przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 tej ustawy, zasobem gospodaruje wójt, burmistrz
albo prezydent miasta. Gospodarowanie zasobem polega m.in. na ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości; zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także
wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości (art. 25 ust. 2
w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1, 4 i 7a ustawy ogn). W myśl art. 13 ust. 1
ustawy ogn nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu (z zastrzeżeniem
wyjątków wynikających z ustaw). W szczególności nieruchomości mogą być
przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie
wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd,
a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako
wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek
tworzonych fundacji. W myśl przepisów art. 18 ww. ustawy, nieruchomości
mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem
i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. Ustawa
ogn w art. 56 przewiduje możliwość wyposażenia samorządowych osób
prawnych lub samorządowych jednostek organizacyjnych w nieruchomości
przy ich tworzeniu lub powoływaniu, wskazując jednocześnie, że w takim
przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 51 i art. 53–55 tej ustawy.
Jedną z możliwości przekazywania nieruchomości jest jej oddanie w trwały
zarząd, który zgodnie z art. 43 ust. 1 jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Trwały zarząd może być ustanowiony na czas nieoznaczony lub czas oznaczony (art. 44 ust. 1 ustawy
ogn). Przepisy określają również elementy decyzji o ustanowieniu trwałego
zarządu (art. 45 ust. 2 ustawy ogn).
Zapewnienie należytego utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów
obejmuje dbałość o ich właściwy stan techniczny i estetyczny, zabezpieczenie przeciwpożarowe, bezpieczeństwo i higienę pracy, stan sanitarny,
a także bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych.

142 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.).
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ze zm.).
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Infografika nr 8
Główne obszary zapewnienia należytego utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów
NALEŻYTY STAN TECHNICZNY
I ESTETYCZNY

przepisy ustawy Prawo
budowlane; ustawy
o charakterystyce energetycznej;
ustawy o dozorze technicznym
oraz aktów wykonawczych do
tych ustaw

ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOŻAROWE

przepisy ustawy o ochronie
przeciwpożarowej;
rozporządzenia ppoż.

BEZPIECZEŃSTW0 I HIGIENA
PRACY

przepisy ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy;
Kodeksu pracy; rozporządzenia
BHP; rozporządzenia w sprawie
czynników szkodliwych

OBIEKT
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
WYWOŁANYCH AGRESYWNYMI ZACHOWANIAMI,
ZAMACHAMI TERRORYSTYCZNYMI, ALARMAMI
BOMBOWYMI, CHEMICZNYMI LUB BIOLOGICZNYMI

przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
rozporządzenia ppoż.

NALEŻYTY
STAN SANITARNY

przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
Kodeksu pracy; ustawy o zapobieganiu zakażeniom
i chorobom; rozporządzenia BHP; rozporządzenia
w sprawie czynników szkodliwych

Źródło: opracowanie własne NIK.

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu
budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie
z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ww. ustawy, a także zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu
w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt,
związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz
jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których
następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie
takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Artykuł 5 ust. 2 Prawa
budowlanego, nakłada obowiązek użytkowania obiektu budowlanego
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania go w należytym stanie technicznym i estetycznym,
nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym
z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7 tej ustawy. Obowiązki
właściciela oraz zarządcy obiektów budowlanych, odnośnie utrzymania
tych obiektów we właściwym stanie technicznym oraz przeprowadzania
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kontroli technicznych, zostały uregulowane w rozdziale 6 Prawa budowlanego. Artykuł 62 ust. 1 pkt 1–3 Prawa budowlanego zobowiązuje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego w czasie jego użytkowania
do przeprowadzenia okresowej kontroli: 1) co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
– art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ww. ustawy; 2) co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania,
estetyki obiektu budowalnego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być
objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie
stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony
od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2); 3) co najmniej dwa razy w roku, w terminach
do 31 maja oraz do 30 listopada (w zakresie jak dla kontroli rocznych),
w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2
oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej
1000 m2 (art. 62 ust. 1 pkt 3). Osoba dokonująca takich kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego
o przeprowadzonej kontroli. W trakcie kontroli, o której mowa w art. 62
ust. 1 Prawo budowlane, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń
z poprzedniej kontroli (art. 62 ust. 1a). Zgodnie z art. 62 ust. 4 ww. ustawy,
kontrole okresowe powinny być przeprowadzane, przez osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, przy czym (zastrzeżenia
wynikające z art. 62 ust. 5–6a):
− kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych
i gazowych, o których mowa w ww. art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą
przeprowadzać osoby z kwalifikacjami wymaganymi przy wykonywaniu
dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych
i gazowych;
− kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby z kwalifikacjami mistrza w rzemiośle kominiarskim
– w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz osoby z uprawnieniami
budowlanymi odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów
dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących
oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy
jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. W myśl art. 62 ust. 2
Prawa budowlanego, obowiązek kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1
pkt 1 lit. a nie obejmuje właścicieli i zarządców obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych, tj. m.in. boisk
szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,
obiektów małej architektury w miejscach publicznych (art. 29 pkt 20
i 28 Prawa budowlanego).
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W myśl art. 62a Prawa budowlanego, który wszedł w życie 19 września
2020 r., z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 osoba przeprowadzająca
kontrolę sporządza protokół. Protokół zawiera co najmniej (art. 62a ust. 2
ww. ustawy): datę przeprowadzenia kontroli; imię i nazwisko, a także
numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały
wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis; imię i nazwisko
albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację; zakres kontroli; ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym
wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone; zalecenia, jeżeli
zostały stwierdzone nieprawidłowości; metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku
kontroli tych elementów; zakres niewykonanych zaleceń określonych
w protokołach z poprzednich kontroli. W zaleceniach wskazuje się czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin
ich wykonania. Do protokołu z kontroli dołącza się kopie zaświadczeń,
o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, oraz kopie decyzji
o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych
uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5 tej ustawy.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, na których spoczywają
obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź
umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej
kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4a, usunąć stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w
szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem
elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego).
Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu
budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie
przesłać kopię tego protokołu do organu nadzoru budowlanego. Organ
nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia
stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków (art. 70 ust. 2).

Obowiązki w zakresie właściwego utrzymania obiektu przewidują przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej144. Budynek należy poddawać
kontroli okresowej systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, o której
mowa w art. 23 tej ustawy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej ustawy, właściciel lub
zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana jest przez
organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji
publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej
dla tego budynku. Obowiązek ten nie dotyczy budynku podlegającego
ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 3 ust. 4 pkt. 1 ww. ustawy).
144 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r.
poz. 497).
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Kolejne obowiązki dotyczące utrzymania i użytkowania obiektów wynikają
z przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej145 oraz rozporządzenia
ppoż.146 wydanego na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 tej ustawy. Zgodnie z art. 1
ww. ustawy, ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć
mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed
pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; zapewnienie sił i środków
do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, a także prowadzenie działań ratowniczych. Obowiązki właściciela
budynku, obiektu budowlanego lub terenu, wskazane zostały w art. 4 tej
ustawy. Należą do nich: przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych; wyposażenie
w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób
gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie; zapewnienie
osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji; przygotowanie budynku, obiektu
budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej; zapoznanie
pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenie sposobów
postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia. Zgodnie z art. 4 ust. 1a, odpowiedzialność za realizację ww. obowiązków, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych
w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje
– w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie
zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.
W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność
za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa
na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów określone zostały w rozporządzeniu
ppoż. W rozdziale 2 określone zostały czynności zabronione i obowiązki
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z § 6 rozporządzenia ppoż.,
właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji
użyteczności publicznej, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa
pożarowego (ust. 1), która poddawana jest okresowej aktualizacji (co
najmniej raz na 2 lata), a także po takich zmianach sposobu użytkowania
obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej
(ust. 7). Instrukcja nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli
nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto kubatura
brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, nie
przekracza 1000 m3. W instrukcji należy zawrzeć elementy wymienione
w § 6 ust. 1 rozporządzenia ppoż., w tym: sposoby postępowania na wypa145 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, ze zm.).
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146 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109
poz. 719, ze zm.).
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dek pożaru i innego zagrożenia; warunki i organizację ewakuacji ludzi
oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, a także sposoby zapoznania
użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami
przeciwpożarowymi oraz treścią ww. instrukcji. Użytkowników obiektu
należy zapoznać z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią ww.
instrukcji (w sposób w niej przewidziany), co wynika z § 6 ust. 1 pkt 6
rozporządzenia ppoż. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna
się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych (§ 6 ust. 9
ww. rozporządzenia). Przepisy rozporządzenia ppoż. przewidują również
obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji. Należy
je zapewnić z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania
ludzi i zgodnie z § 15 ust. 1 muszą one umożliwiać szybkie i bezpieczne
opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, być dostosowane
do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego
funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także muszą być zastosowane techniczne
środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na: zapewnieniu
dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych; zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść
ewakuacyjnych; zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń
dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń; zabezpieczeniu przed zadymieniem
wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych,
w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń
i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie
dymu; zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego)
w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych; zapewnieniu możliwości rozgłaszania
sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy
system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany. Zgodnie
z § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia odpowiednie warunki ewakuacji określają
przepisy techniczno-budowlane. Przepisy ww. rozporządzenia przewidują
również wymogi dotyczące okresowego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji. Przy czym właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego
dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien przeprowadzać
praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego
obiektu co najmniej raz na 2 lata (§ 17 ust. 1). Natomiast w przypadku
obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej
50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów
studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać (zgodnie z § 17 ust. 2) – co najmniej raz na rok, jednak
w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania
z obiektu przez nowych użytkowników. Przepisy rozporządzenia ppoż.
określają w § 16 ust. 1 warunki techniczne budynku, w przypadku których
budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi. Dotyczy to sytuacji, gdy nie
zapewniają one możliwości ewakuacji ludzi. Ich enumeratywny wykaz
został określony w § 16 ust. 2. Przepisy ww. rozporządzenia określają
również w § 3 zasady wykonania, przeglądów technicznych i czynności
konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych.
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Przechowywanie
i prowadzenie
dokumentacji obiektów
budowlanych

Zmiana przeznaczenia
obiektu

Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej określone zostały również w przepisach rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych (m.in. w § 183 określającym warunki
techniczne dotyczące instalacji elektrycznych oraz w przepisach rozdziału 4
dotyczącego dróg ewakuacyjnych). Wśród innych regulacji obejmujących
obowiązki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa utrzymania i użytkowania obiektów, należy wskazać art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego (w którym określono wymóg dostosowania obiektów użyteczności publicznej
do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne), a także przepisy
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zapewnianiu dostępności147. Zgodnie z nimi, podmiot publiczny zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień. W ramach zapewniania dostępności podejmuje działania mające
na celu uwzględnianie potrzeb tych osób w planowanej i prowadzonej
działalności oraz usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.
Zakres minimalnych wymagań służących zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami określony został w art. 6 tej ustawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca
obiektu budowlanego ma obowiązek przechowywania, przez okres jego
istnienia, dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, a także
innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu. Ponadto właściciel lub
zarządca, jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu
budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument
przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli
stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania
obiektu budowlanego (art. 64 ust. 1 ww. ustawy). Jak stanowi art. 64 ust. 3
Prawa budowlanego, do książki obiektu budowlanego należy dołączyć protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu
ogrzewania i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy
o charakterystyce energetycznej budynków, oceny i ekspertyzy dotyczące
jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz
dokumenty, o których mowa w art. 60 tej ustawy. Wzór książki obiektu
budowlanego oraz sposób jej prowadzenia określa rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego148.

Obowiązek użytkowania obiektu budowlanego w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska wynika z art. 5
ust. 2 Prawa budowlanego. Zmianę sposobu użytkowania budynku lub
jego części, należy przed jej dokonaniem zgłosić organowi administracji
architektoniczno-budowlanej (art. 71 ust. 2–2d i 4 Prawa budowlanego).
Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przez zmianę sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie
bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności

147 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
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148 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
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zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy,
zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub
układ obciążeń.

Zgodnie z przepisami art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa budowalnego, do podstawo- Nadzór budowlany
wych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola
nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska; warunków
bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach
budowalnych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu
obiektów budowlanych; zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych
wyrobów zgodnie z art. 10 tej ustawy. Zadaniem organów nadzoru budowlanego jest także badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych oraz
współdziałanie z organami kontroli państwowej (art. 84 ust. 1 pkt 3 i 4).
Organem uprawnionym do kontroli obiektów budowlanych z zakresu
utrzymania i prawidłowego użytkowania jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Przeprowadza on również kontrolę obowiązkową
budowy w zakresie jej zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi
w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym przed
wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przepisy art. 31zy1 ustawy
o zapobieganiu COVID-19149, które weszły w życie 18 kwietnia 2020 r.
ograniczyły obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu budowlanego. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1
i 3 Prawa budowlanego nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia
na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak
zawiadomienie o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54 Prawa
budowlanego (termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się
od dnia wejścia w życie ww. ustawy).

Właściwość rzeczową powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
określa art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego. Są to zadania, na podstawie
których sprawowany jest nadzór nad inwestorami, właścicielami lub
zarządcami obiektów budowlanych w zakresie przestrzegania przepisów
Prawa budowlanego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wykonaniem obiektu, aż do jego rozbiórki. Uprawnienia organów
nadzoru budowlanego oraz sposób wykonywania czynności kontrolnych
określają przepisy art. 81a i 81 c Prawa budowlanego. Organy nadzoru
budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości
wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego
obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby,
149 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.).
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o których mowa powyżej, obowiązek dostarczenia w określonym terminie
odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz
ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia. W razie niedostarczenia
w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą
ich przedmiotem, organ nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie
tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz
na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.

Nadzór
nad przestrzeganiem
przepisów
przeciwpożarowych

Nadzór sanitarny

Zgodnie z art. 66 ust. 1 i ust. 2 Prawa budowlanego, w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi,
bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest użytkowany w sposób
zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo powoduje
swym wyglądem oszpecenie otoczenia – organ nadzoru budowlanego
nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
określając termin wykonania tego obowiązku. W decyzji organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja taka podlega natychmiastowemu
wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy nadzór nad
przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych (art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy
PSP150). Została ona powołana jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami,
klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (art. 1 ust. 1).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 tej ustawy Państwowa Straż Pożarna przeprowadza
czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia, w celu rozpoznawania
zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych. Zakres przedmiotowy
ww. czynności obejmuje m.in. kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym; oceny
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
a także rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań
ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (art. 23 ust. 3 tej
ustawy). Zasady przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych
regulują przepisy art. 23 ust. 7–16 ustawy PSP oraz przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października
2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych
przez Państwową Straż Pożarną151.
Nadzór sanitarny pełni Państwowa Inspekcja Sanitarna, która realizuje
zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności przez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny pracy w zakładach pracy; higieny
procesów nauczania i wychowania oraz higieny wypoczynku i rekreacji,
w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób,
150 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940, ze zm.).

92

151 Dz. U. Nr 225, poz. 1934.
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w tym chorób zakaźnych i zawodowych (art. 1 pkt 2, 4 i 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej152). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 6 ww. ustawy,
do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących
utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy,
instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także higieny
pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach
i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz
w ośrodkach wypoczynku.
Organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania
prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, jest Państwowa Inspekcja Pracy (art. 1 i 10 ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy153). Do jej zadań należy podejmowanie
działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności badanie okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym
wypadkom, a także podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych
zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy (art. 10 ust. 1
pkt 7 lit. a, f tej ustawy).

Zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki
właściwe do jego wykonywania określa ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym154. W myśl przepisów art. 2 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy,
dozorem technicznym są określone ww. ustawą działania, zmierzające
do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych
i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające
do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach i jest on
wykonywany przez jednostki dozoru technicznego155. Zgodnie z definicją
określoną w art. 4 pkt 1 lit. b tej ustawy, urządzenia techniczne to urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego
oraz mienia i środowiska wskutek m.in. wyzwolenia energii potencjalnej
lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym
zasięgu. Wśród rodzajów urządzeń technicznych wskazanych w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu156, wymienione zostały m.in. maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków
w ograniczonym zasięgu, takie jak podesty ruchome, urządzenia dla osób
z niepełnosprawnościami oraz dźwigi do transportu osób lub ładunków.
Szczegółowe warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji ww. urządzeń, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października

Nadzór
nad przestrzeganiem
przepisów
bezpieczeństwa i higieny
pracy (BHP)

Dozór techniczny

152 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195).

153 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251, ze zm.).
154 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272, ze zm.).

155 Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Wojskowy Dozór Techniczny
oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego (art. 35, 42, 48, 54 ustawy o dozorze
technicznym).

156 Dz. U. poz. 1468.
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Zarządzanie kryzysowe

2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego157.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zarządzaniu kryzysowym158 (art. 2),
zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej,
będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega
na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania
nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz
odtworzeniu zasobów i infrastruktury krytycznej. W ww. ustawie określono
obowiązek podjęcia działania w przypadku wystąpienia zagrożeń przede
wszystkim przez samorządy, które realizują te działania za pomocą administracji zespolonej, współdziałającej z centrami zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy tworzy się Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego. Zawierają one m.in. charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich
wystąpienia, zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w
tym procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych (art. 5 ust. 2).

Bezpieczne i higieniczne
warunki pracy

W dniu 8 marca 2020 r. w ustawie o zarządzaniu kryzysowym został dodany
przepis art. 21b159, na mocy którego wójt, burmistrz, prezydent miasta
został zobowiązany do określenia szczególnych form udzielania pomocy
dla lokalnej społeczności na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej. Organ wykonawczy gminy musi sporządzić wykaz tych szczególnych
form oraz poinformować mieszkańców, w sposób zwyczajowo przyjęty
oraz w tłumaczeniu na język migowy o warunkach korzystania z pomocy.
Ma to na celu zabezpieczenie osób najbardziej potrzebujących. Do zadań
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sprawach zarządzania należy nie
tylko zarządzanie urzędem, lecz także zarządzanie kryzysowe, w tym m.in.
kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem,
reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy.

Zgodnie z przepisem art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy160, pracodawca ma obowiązek organizować pracę w sposób
zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewniać
przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie
oraz kontrolować wykonanie tych poleceń. W przepisie art. 2071 Kodeksu
pracy, nałożono obowiązek na pracodawcę do przekazywania pracownikom
informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie
pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji
zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, a także działaniach ochron157 Dz. U. poz. 2176.

158 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261).
159 Art. 21b dodany przez art. 24 pkt 2 ustawy o zapobieganiu COVID-19 (Dz. U. poz. 374).
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nych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia
ww. zagrożeń. Natomiast przepis art. 2091 Kodeksu pracy zobowiązuje
pracodawcę do zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a także wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji
pracowników. Musi również dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki
ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku
pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami
(art. 2376 Kodeksu pracy). Zgodnie z § 3 rozporządzenia BHP161, budynki
i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy,
powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Pracodawca jest obowiązany
zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy
w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy (§ 44 ust. 1).
Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek
powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów
i nasilenia występujących zagrożeń (§ 44 ust. 2). Natomiast zgodnie z § 44
ust. 4 rozporządzenia BHP w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach,
w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

161 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.).
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2008, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U.
z 2022 r. poz. 623).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 869, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1251, ze zm.).

8. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195).
9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1940, ze zm.).

10. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.).

11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372, ze zm.).

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021
r. poz. 272, ze zm.).
13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

14. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2095, ze zm.).
15. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, ze zm.).

16. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 261).

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi
spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub
oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału
przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkole podstawowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1531).
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18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.).

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 132,
poz. 1231).
22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1719).

23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.).

24. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia
30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń
transportu bliskiego (Dz. U. poz. 2176).

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolnorozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną
(Dz. U. Nr 225, poz. 1934).

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719,
ze zm.).

27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166, ze zm.).

28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarnoepidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego
do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania
decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego
Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10).

29. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r.
w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U.
Nr 174, poz. 1423).

30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.
Nr 5, poz. 46).
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31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie
rodzajów
urządzeń
technicznych
podlegających
dozorowi
technicznemu (Dz. U. poz. 1468).

32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego (Dz. U. poz. 433, ze zm., uchylone z dniem 20 marca
2020 r.).

33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego (Dz. U. poz. 490).

34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U. poz. 491, ze zm.).
35. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
(Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84)
.
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Minister Rozwoju i Technologii

8. Minister Sportu i Turystyki

9. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

11. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
12. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
13. Sejmowa Komisja Infrastruktury

14. Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

15. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

16. Senacka Komisja Infrastruktury

17. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
18. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

19. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
20. Główny Inspektor Pracy

21. Główny Inspektor Sanitarny

22. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

Data: 11 maja 2022 r.
Znak sprawy: DKT-IV.0814.8.2022

Pan
Marian Banaś
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli
Dotyczy: Informacji o wynikach kontroli P/21/095: „Bezpieczeństwo gminnych obiektów
użyteczności publicznej w województwach pomorskim i zachodniopomorskim"
Szanowny Panie Prezesie,
w związku z przekazaniem ww. Informacji o wynikach kontroli, zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, poniżej przedstawiam stanowisko
do przedmiotowego dokumentu.
Nie negując szczegółowych ustaleń Izby w przedmiocie kontroli, pragnę jednak zwrócić uwagę
na następujące kwestie dotyczące sformułowanych w wyniku kontroli wniosków:

1.

Wprowadzenie w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obowiązku

sprawdzenia w ramach okresowej kontroli rocznej obiektu użyteczności publicznej, spełnienia
wymaganych warunków technicznych budynku zapewniających możliwość ewakuacji ludzi
w celu uznania, że budynek nie zagraża życiu ludzi, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia
od tego obowiązku, jeżeli od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian, które miały wpływ
na te warunki techniczne.
W odniesieniu do przedmiotowego zalecenia wskazać należy, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane2 (zwana dalej: ustawą - Prawo budowlane) normuje działalność obejmującą

1
2
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sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Natomiast, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, obiekty budowlane powinny być w czasie ich
użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na
5 lat. Przedmiotowa kontrola dotyczy całego obiektu budowlanego i polega na sprawdzeniu:
1) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
2) estetyki obiektu budowlanego,
3) otoczenia obiektu budowlanego.
Dodatkowo w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych3 wskazano, że
zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane,
należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów
budynku, o których mowa w § 5, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę
budynku i jego otoczenia.
Ponadto, jak wynika z art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, właściciel, zarządca lub
użytkownik obiektu budowlanego są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej
kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a ww. ustawy, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Osoba dokonująca
kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię protokołu do organu nadzoru budowlanego.
Organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę
obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia
braków (art. 70 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane).
Jak z powyższego zatem wynika przepisy ustawy - Prawo budowlane już obecnie uwzględniają
obowiązek sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu
budowlanego w zakresie kontroli oraz nakładają na osoby przeprowadzające kontrolę obowiązek
zareagowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, a także obligują organy nadzoru budowlanego do
przeprowadzenia bezzwłocznej kontroli obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia
stwierdzonych zagrożeń.

3

Dz. U. poz. 836, z późn. zm.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
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Mając powyższe na uwadze, wniosek Najwyższej Izby Kontroli dotyczący wprowadzenia w art. 62
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obowiązku sprawdzenia w ramach okresowej
kontroli rocznej obiektu użyteczności publicznej, spełnienia wymaganych warunków technicznych
budynku zapewniających możliwość ewakuacji ludzi w celu uznania, że budynek nie zagraża życiu
ludzi, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od tego obowiązku, jeżeli od ostatniej takiej kontroli
nie dokonano zmian, które miały wpływ na te warunki techniczne należy uznać za
bezprzedmiotowy.
2.

Wzmocnienie

kadrowe

powiatowych

organów

nadzoru

budowlanego,

poprzez

zapewnienie na stanowiskach inspektorów nadzoru budowlanego liczby osób z uprawnieniami
budowlanymi, adekwatnej do skali oraz zakresu przypisanych im zadań.
Potrzeba wzmocnienia powiatowych organów nadzoru budowlanego pod względem kadrowym
była wielokrotnie podnoszona przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (dalej: minister) i w tym zakresie należy
uznać stanowisko Izby za jak najbardziej zasadne. Należy jednak zwrócić uwagę, że wzmocnienie
kadrowe uwarunkowane jest przede wszystkim zwiększeniem wynagrodzeń, natomiast minister
nie dysponuje bezpośrednio możliwościami zwiększania budżetu zarówno Wojewódzkich, jak
i Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. W analizowanej kwestii należy mieć na
uwadze, że decyzja dotycząca zwiększenia finansowania organów nadzoru budowlanego należy do
Ministra Finansów. Wprawdzie organy nadzoru budowlanego otrzymały w ostatnim czasie w tym
zakresie wsparcie, niemniej jednak nadal jest ono niewystarczające do zaspokojenia pełni potrzeb
i zapewnienia poziomu wynagrodzeń pozwalającego na zatrudnienie, adekwatnej do skali zadań,
liczby osób z uprawnieniami budowlanymi. Mając powyższe na uwadze Minister Rozwoju
i Technologii będzie w dalszym ciągu popierał postulaty organów nadzoru budowlanego
występując do Ministra Finansów o stosowne zwiększenie wsparcia finansowego ich działalności.

Z upoważnienia, z wyrazami szacunku
Aneta Rożek
Dyrektor Generalny
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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