
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego1)

za rok 2018
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2018
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Lp. Cel Nazwa

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie

Osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji celu4)

Najważniejsze podjęte 
zadania służące realizacji 

celu5)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Zapewnienie nadzoru 
nad bezpieczeństwem 

w procesie 
inwestycyjnym i 

utrzymaniu obiektów 
budowlanych

Liczba przyjętych do realizacji 
zaleceń przez organy 

administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru 

budowlanego w stosunku do 
liczby sformułowanych 

zaleceń (w %)

95% 100%

2.

Zapewnienie nadzoru 
nad przestrzeganiem 
przepisów z zakresu 

budownictwa przy 
wykonywaniu robót 

budowlanych i 
użytkowaniu obiektów 

budowlanych

Liczba spraw, w których 
podjęto działania na 

podstawie ustaleń z inspekcji 
robót budowlanych  oraz 

utrzymania obiektów 
budowlanych, w stosunku do 
liczby tych inspekcji, w trakcie 

których stwierdzono 
nieprawidłowości (w %)

100% 100%

1. Przeprowadzanie kontroli 
działania organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego.

2. Przeprowadzanie kontroli 
budów i utrzymania obiektów 
budowlanych.

3. Monitorowanie efektów 
kontroli.

4. Rozpowszechnianie informacji 
o wynikach kontroli.

1. Przeprowadzono 18 kontroli 
działania organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego.

2. Przeprowadzono 299 kontroli 
budów i utrzymania obiektów 
budowlanych.

3. Monitorowano efekty kontroli.

4. Rozpowszechniano 
informacje o wynikach kontroli.

3.

Zapewnienie 
przestrzegania prawa 

w zakresie 
wprowadzania do 

obrotu lub 
udostępniania  na 
rynku krajowym 

wyrobów budowlanych

Liczba działań podjętych 
przez GINB w stosunku do 

liczby zakwestionowanych w 
toku kontroli wyrobów 
budowlanych (w %)

100% 100%

1. Przeprowadzenie kontroli 
wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu u 
sprzedawców, producentów i na 
placach budowy, ze zwróceniem 
uwagi na grupy wyrobów 
wytypowanych na podstawie 
oceny ryzyka, w szczególności w 
zakresie wpływu na 
bezpieczeństwo obiektów 
budowlanych. Podejmowanie 
działań kontrolnych również na 
podstawie otrzymywanych z 
rynku informacji o 
nieprawidłowościach dotyczących 
wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu.

1. Przeprowadzono kontrole 
wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu:
− u sprzedawców: 29 kontroli  

planowych (190 wyrobów 
budowlanych), 6 rekontroli (8 
wyrobów budowlanych)

− u producentów: 3 kontrole 
planowe (12 wyrobów 
budowlanych),   

− na budowach: 20 inspekcji 
planowych (55 wyrobów 
budowlanych), 1 inspekcja 
doraźna (3 wyroby 
budowlane). 

W toku kontroli planowych 
rynku stwierdzono 
nieprawidłowości w odniesieniu 
do 42 wyrobów budowlanych.
Pobrano do badań 22 próbki 



2. Przekazywanie informacji o 
zakwestionowanych w toku 
kontroli GINB wyrobach 
budowlanych do organów 
wojewódzkich w celu podjęcia 
przez nich dalszych działań 
przewidzianych przepisami 
ustawy o wyrobach budowlanych.

3. Publikowanie na stronie BIP 
informacji o wynikach badań 
próbek wyrobów budowlanych.

wyrobów budowlanych.

2. Przekazano:
− do WINB – 15 informacji o 

wyrobach budowlanych 
zakwestionowanych w  toku 
kontroli GINB w 2018 r. (oraz 
dodatkowo o 8 wyrobach 
zakwestionowanych w 2017 
r.),

− do Zespołu Orzecznictwa 
DWB – 27 informacji o 
wyrobach budowlanych 
zakwestionowanych w  toku 
kontroli GINB w 2018 r. (oraz 
dodatkowo o 1 wyrobie 
zakwestionowanym w 2017 
r.) 

w celu podjęcia przez nich 
dalszych działań 
przewidzianych przepisami 
ustawy o wyrobach 
budowlanych. 
W wyniku przeprowadzonych 
inspekcji na budowach 
przekazano do PINB - 26 
informacji do wykorzystania 
służbowego.

3. Opublikowano na stronie 
internetowej GUNB 10 
informacji o wynikach badań 
próbek wyrobów budowlanych 
pobranych w toku kontroli 
DWB.

4.

Zapewnienie nadzoru 
nad przestrzeganiem 
prawa przez organy 

administracji 
architektoniczno-

budowlanej i nadzoru 
budowlanego poprzez 

weryfikacje 
rozstrzygnięć organów 

administracji 
architektoniczno-

budowlanej i nadzoru 
budowlanego

Liczba prawomocnych 
orzeczeń sądów 

administracyjnych 
pozytywnych dla 

rozstrzygnięć GINB w 
stosunku do liczby wszystkich 

prawomocnych orzeczeń 
sądów administracyjnych 

dotyczących rozstrzygnięć 
GINB (w %)

80% 84,77%

1. Ciągła, terminowa działalność 
z zakresu orzecznictwa 
administracyjnego, w ramach 
pełnienia przez Głównego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego funkcji organu 
wyższego stopnia w rozumieniu 
kodeksu postępowania 
administracyjnego w stosunku do 
wojewodów i wojewódzkich 
inspektorów nadzoru 
budowlanego.

1. Pełnienie przez Głównego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego funkcji organu 
wyższego stopnia w rozumieniu 
przepisów Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego w stosunku 
do wojewodów i wojewódzkich 
inspektorów nadzoru 
budowlanego.

2. Wypracowywanie jednolitej 



2. Rozpowszechnianie wiedzy w 
celu wypracowania jednolitej linii 
orzeczniczej w formie narad i 
warsztatów organizowanych 
przez Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego dla 
organów terenowych jak również 
podejmowanie innych działań 
zmierzających do podniesienia 
wiedzy merytorycznej.

3. Bieżąca analiza orzeczeń 
sądowych pod względem 
merytorycznym w kontekście 
aktualności linii orzeczniczej.

linii orzeczniczej w formie 
narad, warsztatów oraz 
podejmowanie innych działań 
zmierzających do podnoszenia 
wiedzy merytorycznej.

3. Prowadzono bieżącą analizę 
aktualnego orzecznictwa sądów 
administracyjnych w sprawach 
dotyczących administracji 
architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego.

__
1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy 

sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki – nazwę jednostki.
2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego 

kierowanych.
3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane 

celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte 

podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

.............................. .......................................................

(data) (podpis kierownika jednostki)
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