
Oświadczenie złożone 

przez senatora Wiesława Dobkowskiego 

na 5. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Szanowna Pani Premier! 

Mając na uwadze troskę o przestrzeganie prawa i rozwój demokratycznych idei przyświecających 

pełnionym przez senatorów funkcjom, czuję się zobowiązany do wyjaśnienia kilku kwestii. 

Otrzymałem informację, że pełniący obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego 

pan J.  W. nie posiada wymaganych prawem uprawnień do zajmowania przedmiotowego stanowiska. 

Jak wynika z przepisów prawa, a w szczególności z art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (DzU 2013.1409 z dnia 29 listopada 2013 r.), zadania nadzoru budowlanego 

wykonuje wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika 

wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. 

Zgodnie natomiast z art. 87 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy wojewódzkiego inspektora nadzoru 

budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą głównego inspektora nadzoru budowlanego. 

Na podstawie tabeli nr IV (dotyczącej pracowników zatrudnionych w komendach, inspektoratach i 

innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych 

służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży) 

stanowiącej załącznik nr 3 (tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji) do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników 

innych jednostek (DzU 2010.27.134 z dnia 22 lutego 2010 r.) wojewódzki inspektor nadzoru 

budowlanego jest obowiązany posiadać wymagania kwalifikacyjne w postaci wykształcenia 

wyższego, uprawnień budowlanych bez ograniczeń oraz stażu siedmiu lat pracy. 

Według otrzymanych przeze mnie informacji pan J. W. posiada przygotowanie zawodowe 

upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych. Ponadto wyżej wymieniona decyzja stanowi, że pan 

J.W. jest upoważniony do: 

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowana budowy i robót, kierowania i kontrolowania 

wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w 

zakresie ograniczonym do instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, c.o. i gazowych; 

2) sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie ograniczonym do instalacji 

wodociągowo-kanalizacyjnych, c.o. i gazowych. 

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż pan J. W. nie spełnia wszystkich ustawowych 

wymagań wskazanych w przedmiotowym rozporządzeniu, tj. uprawnień budowlanych bez ograniczeń, 

gdyż posiada uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym do instalacji wodociągowo-

kanalizacyjnych, c.o. i gazowych, co niewątpliwie nasuwa poważne wątpliwości w przedmiocie 

powołania pana J. W. na stanowisko pełniącego obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru 

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. To w konsekwencji budzi poważne 

wątpliwości prawne. 

W związku z powyższym proszę o sprawdzenie prawdziwości otrzymanych przeze mnie informacji 

oraz odpowiedzi na poniższe pytania. 

Czy pan J. W. spełnia wymogi ustawowe związane ze stanowiskiem pełniącego obowiązki 

łódzkiego inspektora nadzoru budowlanego? 

Czy można odwołać ze stanowiska osobę pełniącą obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru 

budowlanego, która nie spełnia ustawowych wymogów, a jeżeli tak, to jak wygląda procedura 



odwołania? 

Czy decyzje wydane przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (również przez 

pełniącego obowiązki), powołanego i pełniącego funkcję bez wymaganych na tym stanowisku 

uprawnień, są ważne i wiążące dla adresata decyzji? 

 

W przypadku potwierdzenia otrzymanych przeze mnie informacji o braku odpowiednich 

uprawnień pana J. W. do pełnienia obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego 

proszę o doprowadzenie obecnej sytuacji do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. 

Z poważaniem 

Wiesław Dobkowski 

 


