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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/091 - Realizacja przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez 
masowych i biegów ulicznych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Ryszard Lutyński – gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/6/2018 z 16 stycznia 2018 roku  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia2 
 (dowód: akta kontroli str. 55)  

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację w okresie objętym kontrolą4 
zadań Prezydenta związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych,  
o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych5. W sposób jednolity rozpatrywano wnioski o wydanie zezwoleń zarówno 
dla organizatorów zewnętrznych, jak i jednostek organizacyjnych Gminy, będących 
organizatorami imprez masowych. Prawidłowo kwalifikowano imprezy 
podwyższonego ryzyka oraz przeprowadzono obligatoryjną kontrolę zgodności 
przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w zezwoleniu. Pracownicy 
Urzędu współpracowali w przedmiotowym zakresie m.in. z przedstawicielami Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, służb ratownictwa medycznego 
i Państwowym Inspektorem Sanitarnym.  

Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i nie wpłynęły negatywnie 
na organizację i bezpieczeństwo imprez masowych; dotyczyły one w szczególności: 
1) braku rejestrowania i nanoszenia na dostarczanych opiniach organów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 uobim, dat ich wpływu do Urzędu, co stanowiło naruszenie 
§ 40 i 42 rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych6; 

2) braku udokumentowania w aktach spraw sprawdzenia/zweryfikowania przez 
organ, czy organizator spełnił obowiązki i wymogi, o których mowa w art. 6 
i art. 13 ust. 2 uobim, co stanowiło naruszenie art. 67 § 1 i art. 72 § 1 i 2 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego7. 

                                                      
1 Dalej „Urząd” lub „UM”. 
2 Dalej również „Prezydent”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, 
albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, 
stosuje się ocenę opisową. 
4 Tj. w latach 2015-2017.   
5 Dz. U. z 2017 r. poz.1160, ze zm., dalej „uobim”. 
6 Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, ze zm., dalej „instrukcja kancelaryjna”. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej „KPA”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

I. Warunki organizacyjno-kadrowe dla realizacji obowiązków związanych  
z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych i biegów ulicznych  

1. Zadania w zakresie rozpatrywania wniosków i wydawania zezwoleń na 
organizowanie imprez masowych według postanowień § 48 regulaminu 
organizacyjnego Urzędu8 przypisano Wydziałowi Ochrony Ludności9. Zadania 
przygotowania i realizacji imprez współorganizowanych lub organizowanych przez 
miasto Toruń przypisano także10 Wydziałowi Kultury, Wydziałowi Sportu i Turystyki 
oraz Wydziałowi Promocji11. Wydziały te nie wydawały w badanym okresie decyzji 
na organizację imprez masowych oraz nie były ich organizatorami.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-16; 60-87; 373-408)  

2. Zadania i obowiązki związane z rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwoleń, 
weryfikowaniem spełniania przez organizatora ustawowych obowiązków i wymogów, 
a także wydawaniem zezwoleń na organizowanie biegów ulicznych oraz ich kontrolą 
w całym badanym okresie przypisane były12 Miejskiemu Zarządowi Dróg  
w Toruniu13. Decyzje – zezwolenia na organizowanie biegów ulicznych wydawał  
z upoważnienia Prezydenta Dyrektor MZD. 

 (dowód: akta kontroli str. 121-150)  

3. Do realizacji zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o wydanie 
zezwoleń, weryfikowaniem spełniania przez organizatora ustawowych obowiązków i 
wymogów, a także wydawaniem zezwoleń na organizowanie tych imprez Prezydent 
zapewnił zespół pracowników WOL o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 56-59; 373-408)  

4. Wszyscy pracownicy WOL, realizujący powyższe obowiązki, posiadali 
szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności. 

(dowód: akta kontroli str. 68-87)  

5. W wyniku szczegółowej kontroli 30 spraw, zakończonych w badanym okresie 
wydaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych, stwierdzono że 
wszystkie decyzje administracyjne zostały podpisane przez osoby posiadające 
upoważnienia Prezydenta do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 60-67; 151-155)  

6. Na stronie BIP Urzędu zamieszczona była procedura WOL nr 13.314 dotycząca 
trybu i zasad składania wniosków i wydawania zezwoleń na organizację imprez 
masowych. Wskazano w niej m.in. dokumenty wymagane od organizatora imprezy 
masowej, opłaty, termin i tryb realizacji sprawy, wyszczególnienie dodatkowej 
dokumentacji, jakiej Prezydent może zażądać od organizatora.  

 (dowód: akta kontroli str. 156-163; 373-408)  

                                                      
8 Ustanowionego zarządzeniem nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z 30 października 2013 r. w sprawie nadania regulaminu 
organizacyjnego Urzędowi miasta Torunia, ze zmianami zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 312 z dnia 
21 października 2014 r., nr 149 z dnia 19 czerwca 2015 r., nr 273 z dnia 21 sierpnia 2015 r., nr 391 z dnia 4 grudnia 2015 r., 
nr 397 z dnia 14 listopada 2016 r., nr 40 z dnia 17 lutego 2017 r., nr 130 z dnia 23 maja 2017 r., nr 254 z dnia 18 września 
2017 r., nr 319 z dnia 31 października 2017 r. oraz 353 z dnia 1 grudnia 2017 r. 
9 Dalej „WOL”. 
10 http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php [dostęp: 6 lutego 2018 r.] 
11 Dalej odpowiednio: WK, WSiT, WP, 
12 Statut stanowiący załącznik do uchwały nr 18/10 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2010 r. 
13 Dalej „MZD”. 
14 http://www.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=181%20title [dostęp: 6 lutego 2018 r.] 

Opis stanu 
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7. Prezydent ustanowił także procedurę kontroli zgodności przebiegu imprez 
masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu, o której mowa w art. 31 ust. 1 i 2 
uobim. Zagadnienia te uregulował w zarządzeniu z 17 lutego 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania kontroli zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami 
określonymi w wydanych przez Prezydenta Miasta Torunia zezwoleniach na 
przeprowadzenie imprez masowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 20-29; 373-408)   

8. W Urzędzie funkcjonował system monitorowania organizacji na terenie Gminy 
imprez innych niż masowe, w szczególności takich, które nie zostały zgłoszone, jako 
masowe, a nosiły ich znamiona. Głównymi elementami tego systemu były: 

 powszechnie dostępna informacja w rocznym kalendarzu imprez na stronie 
internetowej15 o wszystkich imprezach odbywających się w Toruniu; 

 wymiana informacji o imprezach odbywających się na terenie Torunia pomiędzy 
dyrektorami poszczególnych wydziałów Urzędu na comiesięcznych naradach 
dyrektorów z udziałem kierownictwa Urzędu; 

 bieżąca współpraca WOL z Komendą Miejską Policji w Toruniu oraz Strażą 
Miejską; 

 nadzór i monitorowanie organizacji imprez na terenie Torunia realizowany przez 
wydziały merytoryczne Urzędu: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta – imprezy na 
terenie Toruńskiej Starówki; Wydział Kultury – imprezy kulturalne odbywające się 
w instytucjach kultury; Wydział Sportu i Rekreacji – imprezy sportowe; MZD - 
imprezy odbywające się na drogach publicznych; 

 stały monitoring miasta przez 298 kamer monitoringu wizyjnego funkcjonujący 
i obsługiwany całodobowo we wszystkie dni w roku. 

Dyrektor WOL wyjaśnił, że w świetle przyjętych rozwiązań przeprowadzenie na 
terenie Torunia imprez masowych bez wymaganych zezwoleń jest praktycznie 
niemożliwe; w latach objętych kontrolą nie stwierdzono takich przypadków. 

 (dowód: akta kontroli str. 164-183)   

9. W badanym okresie w Urzędzie przyjęte zostały m.in. następujące rozwiązania  
w zakresie wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
imprez masowych i biegów ulicznych:  

 przeprowadzenie w 2013 i 2014 r. przez WOL z udziałem organów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim, dwóch szkoleń dla głównych organizatorów 
imprez masowych, szczególnie artystyczno-rozrywkowych i sportowych; 

 wystąpienie 5 listopada 2014 r. z pismem instruktażowym do 35 organizatorów 
imprez masowych; 

 organizowanie corocznie przed sezonem sportowym spotkań dotyczących 
bezpieczeństwa masowych imprez sportowych z przedstawicielami klubów 
sportowych, z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej oraz PSP; 

 coroczne wsparcie finansowe udzielane przez Gminę jednostkom Policji i Straży 
Miejskiej na zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców, m.in. w trakcie 
imprez masowych; polegało to na współfinansowaniu zakupu radiowozów dla 
Policji na łączną kwotę 330 tys. zł (w badanym okresie), dofinansowanie 
dodatkowych patroli Policji na łączną kwotę 385 tys. zł oraz wspólnych patroli 
Policji i Straży Miejskiej na łączną kwotę 934 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 164-183; 373-408)   

                                                      
15 www.torun.pl [dostęp: 6 lutego 2018 r.] 
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10. W badanym okresie w ramach kontroli wewnętrznych i audytu realizacji 
obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych 
przeprowadzono w WOL wewnętrzne audyty jakości w latach 2015 i 2016 -  
w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. Zostały one 
przeprowadzone m.in. w zakresie działań i procesów wydawania zezwoleń na 
przeprowadzenie imprez masowych. Nie sformułowano uwag w audytowanym 
obszarze. Ponadto audytor wewnętrzny w 2017 r. przeprowadził zadanie dotyczące 
„Oceny wzrostu liczby decyzji ostatecznie uchylonych w latach 2013-2016  
w wydziałach Urzędu Miasta Torunia wykazanych w raporcie wyników przeglądu 
Systemu Zarządzania Jakością”; również nie sformułowano uwag w audytowanym 
obszarze. Nie przeprowadzano odrębnych zadań kontrolnych i audytowych 
związanych bezpośrednio z organizacją imprez masowych, gdyż coroczne analizy 
ryzyk do planu kontroli/audytu nie wykazywały wysokiego ryzyka w tym obszarze.  

 (dowód: akta kontroli str. 95; 345-351)  

11. Analiza danych z prowadzonego przez Biuro Kontroli Urzędu Centralnego 
Rejestru Skarg wykazała, że w badanym okresie nie wpłynęły skargi i wnioski 
dotyczące organizowanych na terenie Torunia imprez masowych i biegów ulicznych.   

 (dowód: akta kontroli str. 345-351; 373-408) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Prezydent stworzył właściwe warunki 
organizacyjno-kadrowe dla realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa imprez masowych i biegów ulicznych, a także udzielił stosownych 
upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. Zapewnił 
funkcjonowanie odpowiednich procedur dotyczących trybu i zasad składania 
wniosków i wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych oraz procedur 
kontroli zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi  
w zezwoleniu, o której mowa w art 31 ust. 1 i 2 uobim. W badanym okresie  
w Urzędzie wypracowano rozwiązania, które w ocenie NIK korzystnie wpływały na 
wykonywanie zadań związanych z organizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa 
imprez masowych i biegów ulicznych. 

II. Przestrzeganie wymogów i procedur podczas wydawania zezwoleń na 
organizację imprez masowych 

1. Pracownicy WOL w badanym okresie w imieniu Prezydenta wydali łącznie 134 
decyzje - zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych, w tym jedną imprezę 
podwyższonego ryzyka oraz 17 imprez, których organizatorem było Miasto Toruń. 
Nie wystąpiły decyzje odmowne na przeprowadzenie imprez masowych, ani decyzje 
o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej lub o jej przerwaniu.  

2. Szczegółową analizą przestrzegania wymogów i procedur w procesie 
przyjmowania i analizowania wniosków oraz wydawania zezwoleń objęto 
dokumentację 30 imprez masowych, tj. 22,4% ogółu wydanych. Analiza ta wykazała 
m.in., że: 

 każdy wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej był 
zarejestrowany w sekretariacie WOL, w systemie elektronicznym EZD, oraz 
dodatkowo w rejestrze Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych;  

 wszystkie wnioski w dniu złożenia były niekompletne, tj. nie załączono do nich 
żadnej z czterech wymaganych opinii organów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 2 uobim; posiadały natomiast dokumenty i załączniki, o których mowa 
w art. 26 ust. 1 i 2 uobim; 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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 brakujące dokumenty uzupełniono przed wydaniem zezwolenia; 

 nie wystąpiły przypadki wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 
masowej mimo negatywnych opinii właściwych służb; nie stwierdzono 
przypadków negatywnych opinii Policji lub Państwowej Straży Pożarnej na 
przeprowadzenie imprezy masowej; prawidłowo kwalifikowano imprezy masowe 
- w badanym okresie wystąpiła jedna impreza masowa podwyższonego ryzyka;  

 organ stosował jednolite wymagania wobec wszystkich organizatorów imprez 
tego samego typu, organizowanych przez różne podmioty, w tym imprez 
masowych, których organizatorami były jednostki organizacyjne Gminy; 

 w przewidzianym w art. 25 ust. 1 uobim terminie (na 30 i więcej dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej) dostarczono 29 
wniosków; jeden wniosek dostarczono na 26 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia imprezy masowej; 

 w 29 decyzjach spełniono wymóg określony w art. 29 ust. 1 uobim i wydano je  
w terminie, tj. na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem 
przeprowadzenia imprezy masowej; w dziewięciu z nich termin ten był 
równy/dłuższy niż 10 dni; 

 we wszystkich badanych przypadkach kopię decyzji przekazano nie później niż  
w terminie 3 dni od dnia ich wydania podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 
pkt 2 uobim oraz wojewodzie, czym spełniono postanowienia art. 29 ust. 5 
uobim;  

 we wszystkich badanych przypadkach przed wydaniem decyzji wniesiono opłaty, 
o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 6 ust. 1 pkt 3 w zw. z częścią III 
pkt 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej16;  
w każdym przypadku do akt sprawy załączono kopię dowodu wniesienia  
ww. opłaty; 

 decyzje spełniały wymogi i zawierały wszystkie wymagane elementy określone  
w art. 29 ust. 2 uobim oraz art. 107 § 1 KPA; określano w nich także dodatkowe 
obowiązki do spełnienia przez organizatora dla zapewnienia bezpieczeństwa 
imprez masowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 115-120; 151-155; 373-408)  

3. W 15 spośród 30 badanych decyzji – zezwoleń organ wydał zgodę na sprzedaż, 
podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% 
alkoholu. Trzy kontrole zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami 
określonymi w zezwoleniu, przeprowadzone w trybie art. 31 ust. 2 uobim  
w badanym okresie, wykazały, że podawanie i spożywanie napojów alkoholowych 
odbywało się na dwóch z nich. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 30-34; 151-155; 373-408)  

Kierownik Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych WOL udzielił wyjaśnień  
w sprawie postępowania organu przed wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie 
imprezy masowej, w trakcie której mają być sprzedawane, podawane i spożywane 
napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu, w celu sprawdzenia, 
czy podmiot, który będzie prowadził na imprezie masowej sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych, posiadał zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi17:  

                                                      
16 Dz. U. z 2016 r. poz.1827, ze zm. 
17 Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm. 
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 ponieważ uobim nie nałożyła na organizatora imprezy masowej niebędącej 
imprezą masową podwyższonego ryzyka (w trakcie, której mają być 
sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej 
niż 3,5% alkoholu), obowiązku załączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy masowej zezwolenia, o którym mowa wyżej, to organ 
wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie ma podstawy 
prawnej do żądania, aby organizator imprezy zezwolenie takie przedłożył; 

 pracownik merytoryczny Wydziału przed wydaniem zezwolenia na 
przeprowadzenie takiej imprezy masowej sprawdzał, czy Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w wydanej opinii zawarł zapis dotyczący możliwości 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie 
więcej niż 3,5% alkoholu i nie wniósł zastrzeżeń do warunków tej sprzedaży. 

 (dowód: akta kontroli str. 334-340) 

4. W badanym okresie w Urzędzie nie posiadano udokumentowanych informacji, 
czy przed wydaniem zezwolenia na organizację imprezy masowej z użyciem 
materiałów pirotechnicznych organizator dokonywał sprawdzenia terenu/obiektu, na 
którym miała zostać zorganizowana ta impreza, pod kątem poszukiwania materiałów  
i urządzeń wybuchowych.  

Z wyjaśnienia złożonego w powyższej sprawie przez Dyrektora WOL wynikało m.in., 
że:  

 organ (…) nie posiadał powyższej informacji, gdyż zgodnie z uobim, organizator 
imprezy masowej, podczas której ma być przeprowadzony pokaz pirotechniczny 
(przez specjalistyczną firmę działającą na zlecenie organizatora imprezy 
masowej), nie ma obowiązku – przed wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie 
imprezy masowej – informowania organu wydającego zezwolenie na 
przeprowadzenie imprezy masowej o tym, czy poszukiwał na terenie imprezy 
masowej bądź w obiekcie imprezy masowej materiałów i urządzeń 
wybuchowych; 

 w przypadku imprezy masowej, podczas której ma być przeprowadzony pokaz 
pirotechniczny (przez specjalistyczną firmę działającą na zlecenie organizatora 
imprezy masowej), WOL Urzędu sprawdzał natomiast, czy organizator takiej 
imprezy masowej załączył do wniosku o wydanie zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy masowej: 

a) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego 
zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej oraz czy do tej instrukcji załączył 
dokumentację organizacyjno-techniczną pokazu pirotechnicznego, wykonaną 
zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia prac z użyciem materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, gdyż zgodnie z art. 26 ust. 1 
pkt 2 uobim, organizator imprezy masowej do wniosku o wydanie zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy masowej dołącza instrukcję postępowania w przypadku 
powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy 
masowej;  

b) opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu  
o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy 
masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz  
o przewidywanych zagrożeniach oraz czy w tej opinii Komendant Miejski (…) wyraził 
zgodę na przeprowadzenie pokazu pirotechnicznego podczas imprezy masowej. 

Ponadto Dyrektor WOL podkreślił, że w związku z art. 8 ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 3  
i art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. f uobim w każdym zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy 
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masowej organizator (…) zostaje zobowiązany do niedopuszczenia do wnoszenia 
na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

(dowód: akta kontroli str. 164-183; 373-408) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) Opinie organów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uobim, nie były w Urzędzie 
rejestrowane i nie nanoszono na nie dat ich wpływu do Urzędu. Stanowiło to 
naruszenie postanowień § 40 i 42 instrukcji kancelaryjnej. Z 30 wniosków 
objętych badaniem tylko na pięciu opiniach (ze 120 przyjętych) naniesiono daty 
ich wpływu do Urzędu. Brak rejestracji i nanoszenia dat wpływu uniemożliwiał 
ustalenie terminu ich dostarczenia do Urzędu. Należy jednak przy tym dodać, że 
możliwe było stwierdzenie, że opinie wpłynęły przed wydaniem zezwolenia, gdyż 
w każdej decyzji zobowiązywano organizatora do przestrzegania warunków 
opinii, wskazując ich cechy (numery i daty).  
Z wyjaśnień trzech pracowników weryfikujących wnioski organizatorów imprez 
masowych oraz kierownika Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych18 
WOL wynikało m.in., że pieczęci wpływu na w/w opiniach nie umieszczano, 
ponieważ taką praktykę przyjął ówczesny dyrektor WOL, który uważał, że skoro 
opinie stanowią (…) załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy masowej, to nie jest konieczne dodatkowe 
rejestrowanie tych opinii w rejestrze przesyłek wpływających do Urzędu (…).  

 (dowód: akta kontroli str. 102-103; 115-120; 255-266; 334-340; 373-408) 

2) W żadnej z badanych 30 spraw pracownicy WOL podczas rozpatrywania 
wniosków nie udokumentowali faktu sprawdzenia/zweryfikowania, czy 
organizator spełnił obowiązki i wymogi, o których mowa w art. 6 i art. 13 ust. 2 
uobim. Stanowiło to naruszenie postanowień art. 67 § 1 i art. 72 § 1 i 2 KPA. 
Z wyjaśnień pracowników weryfikujących wnioski organizatorów imprez 
masowych oraz kierownika Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych WOL 
wynikało m.in., że po sprawdzeniu i ustaleniu, że organizator imprezy spełnił 
powyższe obowiązki i wymogi, przygotowywano projekt decyzji administracyjnej, 
który zawierał podpis i pieczęć imienną sprawdzającego ww. warunki; projekt 
decyzji przekazywano dyrektorowi WOL w celu ostatecznego zaakceptowania 
(wydania) decyzji administracyjnej; w przypadku niespełnienia wymogów przez 
organizatora przygotowany byłby (…) projekt decyzji administracyjnej 
odmawiającej wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (art. 29 
ust. 4 uobim). 
Zdaniem NIK przyjęty sposób postępowania nie wyczerpuje powyższych 
postanowień KPA, według których organ administracji publicznej sporządza 
zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na 
piśmie; czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się 
protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się 
w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych 
czynności.  

                                                      
18 Zajmującego to stanowisko od 1 kwietnia 2017 r. 
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3) W jednym przypadku (z 30 badanych) zezwolenie wydano na 5 dni przed 
planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej19; spowodowane to 
było późnym dostarczeniem wszystkich czterech opinii przez organizatora; 
decyzję wydano w dniu dostarczenia opinii. Zgodnie z art. 29 ust. 1 uobim organ 
wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie, co najmniej siedem 
dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. 

(dowód: akta kontroli str. 151-155; 373-408; 255-266; 334-340)  

Dyrektor WOL podał m.in., że nie zdawał sobie sprawy, iż pracownicy WOL nie 
przestrzegają instrukcji kancelaryjnej i przepisów KPA; był przekonany, że 
potwierdzenie faktu sprawdzenia spełnienia przez organizatora imprezy masowej 
w/w obowiązków i wymogów jest oczywiste dla pracowników WOL. Ponadto dodał, 
że stanowisko dyrektora wydziału objął 1 sierpnia 2017 r. i na początku zajął się 
najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez Wydział, w tym między innymi 
przygotowaniami do kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych, 
zarządzonej przez Prezesa Rady Ministrów na 23-27 października 2017 r. 

W czasie kontroli NIK Dyrektor WOL: 

 zorganizował spotkanie, w trakcie którego pouczył podległych pracowników 
odnośnie ścisłego przestrzegania instrukcji kancelaryjnej; 

 wydał polecenie służbowe, w którym od 5 lutego 2018 r. polecił rejestrować 
w rejestrze przesyłek wpływających do Wydziału opinie, o których mowa  
w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim, i umieszczać pieczęć wpływu na pierwszych 
stronach tych opinii; 

 wydał dla pracowników WOL „Procedurę dotyczącą rozpatrywania wniosków  
o wydanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz wydawania 
zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych”, w której określił szczegółowe 
obowiązki w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 164-196; 373-408) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w badanym okresie Prezydent zapewnił 
wydawanie prawidłowych decyzji - zezwoleń na organizowanie imprez masowych. 
Nie zaistniały przypadki wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 
mimo negatywnych opinii właściwych służb. Organ prawidłowo kwalifikował imprezy 
masowe i stosował jednolite wymagania wobec wszystkich organizatorów imprez 
tego samego typu, organizowanych przez różne podmioty, w tym imprez masowych, 
których organizatorami były jednostki organizacyjne Gminy. Wszystkie decyzje 
wydano po uzupełnieniu dokumentów, informacji i opinii, wymaganych art. 26 ust. 1  
i 2 uobim. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieprzestrzegania przez 
pracowników WOL niektórych postanowień instrukcji kancelaryjnej i przepisów KPA. 

III. Kontrola zgodności przebiegu imprez masowych, w tym podwyższonego 
ryzyka, z warunkami określonymi w zezwoleniu  

1. Zarządzeniem z 17 lutego 2017 r.20 w sprawie przeprowadzania kontroli 
zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w wydanych przez 
Prezydenta zezwoleniach na przeprowadzenie imprez masowych21 Prezydent 

                                                      
19 Dotyczyło to imprezy masowej „LuxFest 2017” organizowanej przez Toruńską Agendę Kulturalną 9 grudnia 2017 r.  
20 http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1247978 [dostęp: 6 lutego 2018 r.] 
21 Poprzednio obowiązywało zarządzenie nr 353 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 października 2009 r. w sprawie 
powołania zespołu pracowników Urzędu Miasta Torunia do kontrolowania zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami 
określonymi w zezwoleniach na ich przeprowadzanie - wydanych przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do wydawania decyzji 
administracyjnych o przerwaniu imprez masowych. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego  
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ustanowił procedury przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 31 ust. 1-5 
uobim. Zarządzenie regulowało m.in.:  

 skład zespołu kontrolnego, wyznaczanego odrębnie dla każdej kontroli przez 
Dyrektora WOL, spośród dziewięciu pracowników Urzędu wymienionych  
w zarządzeniu; pracownicy posiadali stosowne upoważnienia Prezydenta do 
przeprowadzania kontroli oraz wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnej 
o przerwaniu imprezy masowej; 

 wzór protokołu z kontroli bezpieczeństwa imprezy masowej; 

 możliwość wydania przez przewodniczącego zespołu kontrolnego w imieniu 
Prezydenta decyzji administracyjnej o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej 
rygor natychmiastowej wykonalności, w przypadku stwierdzenia niespełnienia 
przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu na jej 
przeprowadzenie; 

 obowiązek przewodniczącego zespołu kontrolnego po wydaniu decyzji 
administracyjnej o przerwaniu imprezy masowej niezwłocznego powiadomienia 
dyżurnego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego22, który z kolei 
informował Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem dyżurnego 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy oraz 
Prezydenta za pośrednictwem Dyrektora WOL. 

(dowód: akta kontroli str. 20-29)  

2. Wśród 134 imprez masowych, które odbyły się w badanym okresie, jedna 
(zawody piłkarskie III ligi – mecz 29 kwietnia 2017 r. pomiędzy TKP Elana i Pogonią 
Lębork) była imprezą masową podwyższonego ryzyka. 

Urząd, stosownie do postanowień art. 31 ust. 1 uobim, przeprowadził kontrolę 
zgodności przebiegu tej imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu z 10 marca 
2017 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości; przebieg imprezy podwyższonego 
ryzyka był zgodny z warunkami określonymi w zezwoleniu. 

Poza ww. kontrolą pracownicy Urzędu przeprowadzili w trybie art. 31 ust. 2 uobim 
kontrole dwóch innych imprez masowych: zawodów żużlowych przeprowadzonych 
31 maja 2015 r. oraz 17 kwietnia 2017 r. Przebieg tych imprez był zgodny  
z warunkami określonymi w zezwoleniach (z 5 marca 2015 r. i 20 marca 2017 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 17-19; 30-34) 

3. Wśród opisanych wyżej trzech kontroli: 

 wyniki wszystkich udokumentowano stosownymi protokołami kontroli; 

 w przypadku obu kontroli przeprowadzonych w trybie art. 31 ust. 2 uobim  
w zezwoleniach wyrażono zgodę na podawanie i spożywanie napojów 
alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu; 

 nie wystąpiły przypadki naruszenia przez organizatorów warunków określonych 
w zezwoleniach; 

 pracownicy Urzędu nie korzystali z sił i środków Komendanta Miejskiego Policji, 
Komendanta Miejskiego PSP, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz 
dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 17-19; 30-34; 373-408)  

4. W badanym okresie na terenie Torunia nie stwierdzono przypadków 
przeprowadzania imprez masowych bez wymaganych zezwoleń. 

 (dowód: akta kontroli str. 164-183; 373-408)  

                                                      
22 Dalej „TCZK”. 
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5. W badanym okresie organy Miasta Toruń nie przydzielały organizatorom imprez 
masowych dotacji w celu poprawy stanu bezpieczeństwa obiektów, na których 
organizowano takie imprezy. 

 (dowód: akta kontroli str. 341) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Urząd w kontrolowanym okresie  
w niewielkim stopniu korzystał z uprawnień, o których mowa w art. 31 ust. 2 uobim. 
Uwzględniając kontrolę imprezy masowej, której przeprowadzenie było 
obowiązkowe, z pozostałych 133 imprez masowych zorganizowanych w okresie 
trzech lat kontrolą objęto dwie z nich, tj. 1,5% ogółu. W ocenie Izby zwiększenie 
liczby kontroli zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi  
w zezwoleniach, a także zapewnienie udziału w tych kontrolach sił i środków 
właściwych miejscowo służb, o których mowa w art. 31 ust. 2a uobim, sprzyjałoby 
podniesieniu bezpieczeństwa imprez masowych oraz w sposób pozytywny 
oddziaływałoby na organizatorów w zakresie zapewnienia właściwego 
przygotowania zaplecza tych imprez. 

Dyrektor WOL wyjaśnił, że z uwagi na objęcie stanowiska 1 sierpnia 2017 r. nie zna 
przyczyn zarządzania niewielkiej liczby kontroli przez poprzedniego dyrektora 
wydziału (przebywającego na emeryturze).  

   (dowód: akta kontroli str. 164-183)  

W trakcie niniejszej kontroli Dyrektor WOL wydał polecenie służbowe, w którym 
zarządził przeprowadzenie w 2018 r. (poza imprezami masowymi podwyższonego 
ryzyka) 10 kontroli zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi 
w zezwoleniach. Jedną z tych kontroli przeprowadzono w trakcie niniejszej kontroli 
NIK (15 lutego 2018 r.); objęto nią „COPERNICUS CUP – IV Halowy Europejski 
Miting Lekkoatletyczny”; kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 164-196; 342-344)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania podejmowane przez 
Prezydenta w zakresie ustanowienia i przestrzegania procedur przeprowadzania 
kontroli zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi  
w wydanych przez Prezydenta zezwoleniach. Pozytywnie ocenia się także działania 
podejmowane przez pracowników i dyżurnych TCZK, w tym w zakresie monitoringu, 
które doprowadziły do stanu, że w badanym okresie na terenie Torunia nie 
stwierdzono przypadków przeprowadzania imprez masowych bez wymaganych 
zezwoleń.  

IV. Przestrzeganie wymogów i procedur wydawania zezwoleń na organizację 
biegów ulicznych oraz weryfikowanie zagrożeń związanych z ich przebiegiem 

1. Z uzyskanej z MZD, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli23, informacji o działaniach podejmowanych  
w imieniu Prezydenta w zakresie przestrzegania wymogów i procedur wydawania 
zezwoleń na organizację biegów ulicznych oraz weryfikowania zagrożeń związanych 
z ich przebiegiem, wynikało m.in., że:  

 w latach 2015-2017 MZD wydał zezwolenia na zorganizowanie 16 biegów 
ulicznych. Organizatorem żadnego z nich nie było Miasto Toruń; 

                                                      
23 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej „ustawa o NIK”. 
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 wnioski o wydanie zezwoleń nie były składane i uzupełniane terminowo, jak 
zakłada to art. 65b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym24 (tj. na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
imprezy); pięć wniosków organizatorzy biegów złożyli z opóźnieniem 
wynoszącym od 10 do 20 dni. Dyrektor MZD podkreślił, że możliwości 
oddziaływania MZD na organizatorów biegów w zakresie zachowania terminu 30 
dni składania wniosku o przeprowadzenie imprezy biegowej są znikome. 
W trakcie niniejszej kontroli Dyrektor MZD wystosował pismo mobilizujące 
organizatorów biegów ulicznych do przestrzegania obowiązujących przepisów; 

 we wszystkich przypadkach w MZD dokonywano sprawdzenia organizatora pod 
kątem spełnienia obowiązków wynikających z art. 65a ust. 2 i 3 Pord. Czynności 
kontrolne prowadzone były w oparciu o przyjęte procedury, m.in. organizowano 
spotkanie robocze, na którym uzgadniano przebieg trasy biegu oraz dokonywano 
jej objazdu. W czynnościach tych obowiązkowo uczestniczyli przedstawiciele: 
Policji, Straży Miejskiej, MZD, organu zarządzającego ruchem i WOL;  

 w badanym okresie nie wystąpiły przypadki, o których mowa w art. 65c oraz 
art. 65d ust. 1 i 2 Pord, tj. odmowy wydania zezwolenia lub jego cofnięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 121-150) 

2. Proces zarządzania drogami publicznymi w granicach administracyjnych Miasta 
Torunia, w tym wydawania przez MZD decyzji administracyjnych zajęcia pasa 
drogowego, był objęty auditem zewnętrznym przeprowadzonym 30 października 
2017 r. w ramach nadzoru nad spełnieniem wymagań zawartych w systemie 
zarządzania jakością w normie PN-EN ISO 9001: 2009. Podmiot certyfikujący nie 
stwierdził nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 138-144)  

3. Biuro Kontroli Urzędu, z uwagi na powyższy audit, brak skarg w zakresie 
kontrolowanej działalności oraz wyniki prowadzonych w badanym okresie analiz 
arkuszy identyfikacji ryzyk, nie przeprowadzało dodatkowych kontroli MZD. 
Coroczne zbiorcze raporty zidentyfikowanych ryzyk związanych z wykonywaniem 
zadań w zakresie realizacji obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa imprez 
masowych i biegów ulicznych, nie wykazały, aby w zadaniach tych występowało 
ryzyko poważne bądź umiarkowane, podlegające weryfikacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 345-351)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie powierzenia 
MZD przez Prezydenta zadań i obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń 
na organizowanie biegów ulicznych oraz udzieleniem stosownych upoważnień 
Dyrektorowi MZD do wydawania decyzji administracyjnych – zezwoleń na 
organizowanie tych biegów. NIK, z uwagi na zasadę podmiotowości i wobec 
nieprowadzenia kontroli w MZD, odstępuje od formułowania ocen w zakresie działań 
tej jednostki. 

 

 

                                                      
24 Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm., dalej „Pord”. 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli oraz 
uwzględniając działania podjęte w czasie jej trwania, Najwyższa Izba Kontroli na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1) dokumentowanie czynności podejmowanych w toku postępowań 
administracyjnych dotyczących rozpatrywania wniosków o wydanie zezwoleń na 
organizację imprez masowych, zgodnie z przepisami KPA; 

2) rejestrowanie wpływu dokumentów przesyłanych przez organizatorów imprez 
masowych, stosownie do przepisów instrukcji kancelaryjnej.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.  

 
Bydgoszcz,            marca 2018 r. 
 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

kontroler: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Ryszard Lutyński - główny specjalista 

kontroli państwowej 
 
 

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

podpis                                                    podpis 
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