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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 Artur Nierebiński – specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LBY/7/2018 z 16 
stycznia 2018 roku  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek2 
 (dowód: akta kontroli str. 5-7)  

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
realizację w okresie objętym kontrolą4 zadań Prezydenta związanych z organizacją 
na terenie Włocławka  imprez masowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych5 oraz biegów ulicznych,  
o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym6.  

Prezydent zapewnił warunki organizacyjno-kadrowe dla realizacji obowiązków 
związanych z organizacją imprez masowych oraz wydawania zezwoleń na 
wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Zadania związane z rozpatrywaniem 
wniosków i wydawaniem zezwoleń na organizację imprez masowych i biegów 
ulicznych zostały powierzone konkretnym komórkom organizacyjnym Urzędu.  
W Urzędzie opracowano i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu informacje 
zawierające wymogi oraz wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia 
na przeprowadzenie imprez masowych i biegów ulicznych. W sposób jednolity 
rozpatrywano wnioski o wydanie zezwoleń zarówno dla organizatorów 
zewnętrznych, jak i jednostek organizacyjnych miasta Włocławek, będących 
organizatorami imprez masowych i biegów ulicznych. Odnoszące się do procesu 
wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych nieprawidłowości dotyczyły: 

 wydania czterech zezwoleń przed dostarczeniem do Urzędu wszystkich 
wymaganych opinii wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim, z czego jedna 
decyzja została wydana przed sporządzeniem przedmiotowej opinii przez 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, 

                                                      
1 Dalej: „Urząd” lub „UM”. 
2 Od 8 grudnia 2014 r., 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 2017 r. poz. 1260, ze zm., dalej: „Pord”. 

Ocena ogólna 
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 nieudokumentowania we wszystkich zbadanych sprawach o wydanie zezwoleń 
na organizację imprez masowych, faktu 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, 

 niepodawania we wszystkich zbadanych zezwoleniach na przeprowadzenie 
imprez masowych, wydanych z upoważnienia Prezydenta w latach 2015-2017, 
liczby pracowników służby porządkowej i informacyjnej z wyszczególnieniem  
niezbędnej ich liczebności  oraz nieokreślania w 27 ww. decyzjach (90%) rodzaju 
imprezy masowej. Stanowiło to naruszenie odpowiednio art. 29 ust. 2 pkt 4 lit. d  
i art. 29 ust. 2 pkt 2 uobim,  

 przesłania dwóch decyzji dotyczących imprez masowych podmiotom 
wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim oraz Wojewodzie Kujawsko-
Pomorskiemu po upływie 3 dni od daty ich wydania, tj. z naruszeniem art. 29 ust. 
5 uobim, 

 wydawania decyzji z naruszeniem terminu zobowiązującego do ich wydania na 
co najmniej siedem dni przed planowanym terminem przeprowadzania imprezy 
masowej. Dotyczyło to siedmiu zezwoleń na organizację imprez masowych oraz 
dwóch decyzji na organizację biegu ulicznego. Stanowiło to naruszenie 
odpowiednio art. 29 ust. 1 uobim i art. 65e Pord.  

W analizowanym okresie na terenie Włocławka nie były organizowane imprezy 
masowe podwyższonego ryzyka, które podlegają obowiązkowej kontroli organu 
wydającego zezwolenie na jej przeprowadzenie. Prezydent w niewielkim stopniu 
korzystał natomiast z możliwości przeprowadzania kontroli imprez masowych innych 
niż imprezy podwyższonego ryzyka, w zakresie zgodności ich przebiegu 
z warunkami określonymi w zezwoleniu, co - w ocenie NIK - służyłoby zapewnieniu 
optymalnego poziomu bezpieczeństwa tych imprez. 

  III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym8 Urzędu w latach 2015-2017 
prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem organizatorom zezwoleń na 
przeprowadzanie imprez masowych oraz kontrolą ich przebiegu zajmował się 
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej9 -  w zakresie imprez  
o charakterze artystycznym i rozrywkowym oraz Biuro Sportu i Turystyki10  
– w zakresie imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-43) 

2. Wykonywaniem zadań związanych z zarządzaniem ruchem, w tym wydawaniem 
zezwoleń na przeprowadzanie imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej „KPA”. 
8 Ustanowionym zarządzeniem nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z 31 marca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu 
organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Włocławek: nr 
311/2016 z 2 listopada 2016 r., nr 85/2017 z 26 kwietnia 2017 r., nr  230/2017 z 31 sierpnia 2017 r., nr  318/2017 z 4 grudnia 
2017 r. Poprzednio obowiązujący regulamin ustanowiono zarządzeniem nr 143/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z 28 lipca 
2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, ze zmianami wprowadzonymi 
zarządzeniami Prezydenta Miasta Włocławek: nr 38/2012 z 1 marca 2012 r., 142/2012 z 27 lipca 2012 r., 5/2013 z 2 stycznia 
2013 r., 115/2013 z 25 kwietnia 2015 r., 220/2013 z 28 sierpnia 2013 r., nr 280/2013 z 26 listopada 2013 r., 311/2013 z 31 
grudnia 2013 r. 89/2014 z 26 marca 2014 r., 177/2014 z 21 lipca 2014 r., nr 194/2014 z  8 sierpnia 2014 r., 2/2015 z 16 
stycznia 2015 r., nr 45/2015 z 2 marca 2015 r., nr  372/2015 z 21 grudnia 2015 r. 
9 Dalej: „KSP”. 
10 Dalej: „BST”. 

Opis stanu 
faktycznego  
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wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny zajmował się od 1 kwietnia 
2016 Wydział Komunikacji11.  Do 31 marca 2016 r. zadania te12 realizował Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku13.  

 (dowód: akta kontroli str. 8-24, 44-70,492-495)  

3. Realizacją zadań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i wydawaniem decyzji 
na organizację imprez masowych oraz kontrolą ich przebiegu zajmowało się dwóch 
pracowników BST oraz jeden pracownik KSP, a rozpatrywaniem spraw dotyczących 
wykorzystania dróg w sposób szczególny oraz prowadzeniem dokumentacji w tym 
zakresie – jeden pracownik KM. Osoby te posiadały kwalifikacje i spełniały wymogi 
umożliwiające zatrudnienie ich na zajmowanych stanowiskach14. Dwoje 
pracowników uczestniczyło w 2017 r. w szkoleniu „Bezpieczeństwo imprez 
masowych – artystyczno – rozrywkowych”. Bezpośredni nadzór nad nimi sprawowali 
odpowiednio15: Dyrektor BST, Kierownik Referatu Kultury i Promocji16 oraz Dyrektor 
KM.   

 (dowód: akta kontroli str. 8-24, 71-95, 545-548)  

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

(dowód: akta kontroli str. 72-95)  

5. W wyniku szczegółowej kontroli 30 spraw zakończonych w badanym okresie 
wydaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz czterech spraw 
zakończonych wydaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, 
stwierdzono że wszystkie decyzje administracyjne zostały podpisane przez osoby 
posiadające upoważnienie Prezydenta w powyższym zakresie.  

 (dowód: akta kontroli str. 96-107, 195-474, 500-544)  

6. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej17 Urzędu zamieszczone były 
procedury informacyjne dla mieszkańców: KSP.K01 – „Wydanie zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy masowej18”, BST06 – „Wniosek o wydanie zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy masowej19” oraz KM.7230 – „Postępowanie w związku  
z uzyskaniem decyzji na wykorzystanie drogi w sposób szczególny20”. Wskazano  
w nich m.in.: terminy załatwienia spraw, wymagane dokumenty do złożenia, 
wniosek, podstawy prawne oraz osoby odpowiedzialne za ich prowadzenie. 
Powyższe procedury były jednolite dla wszystkich podmiotów. W badanym okresie 
miasto Włocławek nie było organizatorem imprez masowych, a także biegów 
ulicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 129-140,187,492-496)  

7. W Urzędzie nie opracowano procedur kontroli przebiegu imprez masowych.  
                                                      
11 Dalej: „KM” 
12 Statut stanowiący załącznik do uchwały nr VI/24/2015 Rady Miasta Włocławek z  30 marca 2015 r., zmieniony uchwałą nr 
X/80/2015 z 31 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą nr VII/35/2016 z 21 marca 2016 r. 
13 Dalej: „MZUKID”, który powstał 1 maja 2015 roku z połączenia Miejskiego Zarządu Dróg  we Włocławku i Miejskiego Zespołu 
Usług Komunalnych we Włocławku. Do czasu połączenia jednostek wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach zgodnie ze 
statutem stanowiącym załącznik do uchwały nr 64/L/2006 Rady Miasta Włocławek z 26 czerwca 2006 r. było przedmiotem 
działania Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku. 
14 Jak m.in.: wymagane wykształcenie oraz wieloletni staż pracy w Urzędzie. Pracownik KM zajmował się rozpatrywaniem 
wniosków na wykorzystanie dróg w sposób szczególny od momentu przydzielania tych obowiązków do tego wydziału. 
15 Każdy w ramach swojej komórki organizacyjnej. 
16 Dalej: „KSPK” 
17 Dalej: „BIP”. 
18 http://www.bip.um.wlocl.pl/ksp-k01-wydanie-zezwolenia-na-przeprowadzenie-imprezy-masowej/ [dostęp: 13 lutego 2018] 
19 http://www.bip.um.wlocl.pl/bst06-wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-przeprowadzenie-imprezy-masowej/ [dostęp:13 lutego 
2018]. 
20http://www.bip.um.wlocl.pl/km-7230-postepowanie-w-zwiazku-z-uzyskaniem-decyzji-na-wykorzystanie-drogi-w-sposob-
szczegolny/ [dostęp: 13 lutego 2018] 

http://www.bip.um.wlocl.pl/ksp-k01-wydanie-zezwolenia-na-przeprowadzenie-imprezy-masowej/
http://www.bip.um.wlocl.pl/bst06-wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-przeprowadzenie-imprezy-masowej/
http://www.bip.um.wlocl.pl/km-7230-postepowanie-w-zwiazku-z-uzyskaniem-decyzji-na-wykorzystanie-drogi-w-sposob-szczegolny/
http://www.bip.um.wlocl.pl/km-7230-postepowanie-w-zwiazku-z-uzyskaniem-decyzji-na-wykorzystanie-drogi-w-sposob-szczegolny/
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Dyrektorzy KSP oraz BST wyjaśnili, m.in., że w podległych im wydziałach podczas 
kontroli i sprawdzeń stosowano przepisy wynikające z uobim.  

 (dowód: akta kontroli str. 108-128)   

8. Przyjmowaniem zgłoszeń imprez plenerowych nie będących imprezami 
masowymi zajmował się KSPK. Jak wyjaśniła Dyrektor KSP w sytuacjach kiedy 
występowały wątpliwości co do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom danej 
imprezy Urząd organizował spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele służb 
mundurowych, Urzędu i organizatora.  

 (dowód: akta kontroli str. 108-127)   

10. W badanym okresie w ramach kontroli wewnętrznych i audytu nie 
przeprowadzano odrębnych zadań kontrolnych i audytowych związanych 
bezpośrednio z organizacją imprez masowych lub biegów ulicznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 141-168)  

11. W badanym okresie nie wpływały skargi i wnioski dotyczące organizowanych na 
terenie Włocławka imprez masowych lub biegów ulicznych.   

 (dowód: akta kontroli str. 169) 

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

Prezydent zapewnił warunki organizacyjno-kadrowe dla realizacji obowiązków 
związanych z rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem zezwoleń na organizację 
imprez masowych i biegów ulicznych. Opracowano i zamieszczono na stronie BIP 
Urzędu informacje zawierające wymogi oraz wzory dokumentów niezbędnych do 
uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych i biegów ulicznych.  

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

1. W badanym okresie wydano łącznie 53 decyzje - zezwolenia na przeprowadzenie 
imprez masowych, w tym osiem imprez, których organizatorem była gminna 
jednostka organizacyjna – Centrum Kultury „Browar B”. Nie wystąpiły decyzje 
odmowne na przeprowadzenie imprez masowych, ani decyzje o zakazie 
przeprowadzenia imprezy masowej lub o jej przerwaniu. Żadna z powyższych 
imprez nie była imprezą masową podwyższonego ryzyka. 

(dowód: akta kontroli str. 187)  

2. Szczegółową analizą przestrzegania wymogów i procedur w zakresie 
przyjmowania i analizowania wniosków oraz wydawania zezwoleń objęto 
dokumentację 30 imprez masowych, tj. 56,6% ogółu wydanych. Analiza ta wykazała 
m.in., że: 

 każdy wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 
został zarejestrowany i zawierał datę jego wpływu do Urzędu;  

 w przypadku 26 wniosków organizator uzupełnił brakujące dokumenty przed 
wydaniem zezwolenia, a w pozostałych przypadkach brakujące opinie wpłynęły 
do Urzędu dzień po (w trzech przypadkach) oraz trzy dni po (w jednym 
przypadku) wydaniu przedmiotowej decyzji; 

 nie wystąpiły przypadki wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 
masowej mimo negatywnych opinii właściwych służb; nie stwierdzono 
przypadków negatywnych opinii Policji, Państwowej Straży Pożarnej21, 

                                                      
21 Dalej: „PSP”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego  
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dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego22 na przeprowadzenie imprezy masowej; prawidłowo 
kwalifikowano imprezy masowe - w badanym okresie nie wystąpiła  impreza 
masowa podwyższonego ryzyka;  

 stosowano jednolite wymagania wobec wszystkich organizatorów imprez tego 
samego typu, organizowanych przez różne podmioty, w tym jednostki 
organizacyjne Miasta; 

 w przewidzianym w art. 25 ust. 1 uobim terminie (na 30 i więcej dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej) dostarczono  
25 wniosków; pozostałe wnioski dostarczono w odpowiednio: 29, 28, 13, 11 i 423 
dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy masowej;   

 dla 23 decyzji 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 pozostałych przypadkach decyzje 
wydawano od sześciu do trzech dni przez planowaną datą rozpoczęcia imprezy 
masowej;  

 w 28 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; w jednym przypadku wysłano decyzję sześć dni po jej wydaniu24,  
a w kolejnym – osiem dni25;     

 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 skarbowej26;  
w każdym przypadku do akt sprawy załączono kopię dowodu jej wniesienia.  

(dowód: akta kontroli str. 188- 474)  

Dyrektor BST oraz Kierownik KSPK w sprawie przyczyn rozpatrywania wniosków  
o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej złożonych przy 
niezachowaniu przez organizatorów terminu wskazanego w art. 25 ust. 1 uobim  
i wydaniu pomimo tego zgody na przeprowadzenie tych imprez wyjaśnili m.in., że 
organizatorzy dostarczyli wszystkie wymagane dokumenty i opinie potwierdzające 
spełnienie przez nich warunków określonych w art. 6 i 13 uobim. Po zweryfikowaniu 
spełnienia wszystkich wymogów ustawowych przez organizatorów ze względu na 
słuszny interes stron oraz dobro mieszkańców wydawano zgody na 
przeprowadzenie tych imprez.  

 (dowód: akta kontroli str. 475-480)  

3. W okresie objętym kontrolą w ramach wydanych zezwoleń na przeprowadzenie 
imprezy masowej Prezydent nie wydawał zgody na sprzedaż napojów alkoholowych 
na tych imprezach.  

(dowód: akta kontroli str. 481)  

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.  

                                                      
22 Dalej: „PPIS”. 
23 Dotyczyło to imprezy organizowanej 3 września 2016 r. (decyzja KSP.K.5310.1.12.2016 z 31 sierpnia 2016 r.). 
24 Dotyczyło to decyzji KSP.K.5310.1.8.2016. wydanej 15 czerwca 2016 r., a wysłanej 21 czerwca 2016 r. 
25 Dotyczyło to decyzji BST.5310.1.5.2015 wydanej 1 czerwca 2015 r., a wysłanej 9 czerwca 2015 r. 
26 Dz. U. z 2016 r. poz.1827, ze zm. 
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Z wyjaśnienia złożonego w powyższej sprawie przez Prezydenta wynikało m.in., że: 
kontrola i egzekwowanie przestrzegania przepisów zarządzania środkami 
pirotechnicznymi na terenie Włocławka, zgodnie z uchwałą nr 46/VII/94 Rady 
Miejskiej z 31 grudnia 1994 r. leży w gestii Straży Miejskiej we Włocławku i Policji. 
Rola Urzędu ogranicza się wyłącznie do wydania decyzji administracyjnej. Po 
wydaniu decyzji UM nie ma możliwości skontrolowania Organizatora. W związku  
z tym Urząd nie posiada dokumentacji Organizatora z przeprowadzonych czynności 
dot. sprawdzenia terenu/obiektu, na którym się ona odbywała.   

 (dowód: akta kontroli str. 108-128, 475-480,482-488) 

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

1. Cztery decyzje spośród 30 zbadanych zezwoleń na przeprowadzenie imprez 
masowych (13%), wydanych z upoważnienia Prezydenta w latach 2015-2017, 
zostało udzielonych przed dostarczeniem do Urzędu wszystkich wymaganych opinii,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim, z czego w jednym przypadku 
przedmiotowa opinia została wystawiona już po wydaniu zgody na przeprowadzenie 
imprezy. I tak:  

 decyzja BST.5310.5.2017 została wydana 27 kwietnia 2017 r.27, pomimo że 
opinia PSP została wydana i dostarczona do Urzędu dopiero 28 kwietnia 2017 r., 
tj. jeden dzień po wydaniu zgody na przeprowadzenie imprezy, 

 decyzja K.5310.1.7.2015 została wydana 19 sierpnia 2015 r.28, pomimo że  
opinie: Policji (wystawiona 3 sierpnia 2015 r.) i dysponenta zespołów ratownictwa 
medycznego (wystawiona 6 sierpnia 2015 r.) wpłynęły do Urzędu 20 sierpnia 
2015 r., tj. jeden dzień po wydaniu ww. decyzji, 

 decyzja KPS.K.5310.1.13.2016 została wydana 12 września 2016 r.29, pomimo 
że  opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (wystawiona 26 
sierpnia 2016 r.) wpłynęła do Urzędu 15 września 2016 r., tj. trzy dni po wydaniu 
ww. decyzji,  

 decyzja KPS.K.5310.1.1.2017 została wydana 1 lutego 2017 r.30, pomimo że  
opinia PSP (wystawiona 24 stycznia 2017 r.) wpłynęła do Urzędu 2 lutego 2017 
r., tj. jeden dzień po wydaniu ww. decyzji. 

Wszystkie wyżej wymienione, uzupełnione opinie31 były pozytywne.  

(dowód: akta kontroli str.188-204,317-328,378-386,429-437)  

Kierownik KSPK wyjaśniła, że przed przygotowaniem projektów wskazanych decyzji 
pracownik przygotowujący projekt decyzji, zapoznał się z treścią przedmiotowych 
opinii. Organizatorzy telefonicznie poinformowali, że otrzymali brakujące opinie,  
które obecnie są w trakcie wysyłania do Urzędu. Organizatorzy poinformowali także, 
że powyższe opinie są pozytywne i przedstawili w rozmowie ich treść. Pracownik 
Referatu potwierdził prawdziwość powyższych informacji u organów, które wystawiły 
przedmiotowe opinie i na tej podstawie przygotował projekt decyzji dotyczący zgody 
na przeprowadzenie imprezy masowej.   

Dyrektor BST wyjaśnił, że pracownik przed sporządzeniem projektu decyzji 
BST.5310.5.2017 dotyczącej zgody na przeprowadzenie tej imprezy konsultował się 
z przedstawicielem Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i otrzymał zapewnienie, 

                                                      
27 Planowana data przeprowadzenia imprezy masowej: w okresie od 4 maja do 30 czerwca 2017 r. 
28 Planowana data przeprowadzenia imprezy masowej: 23 sierpnia 2015 r. 
29 Planowana data przeprowadzenia imprezy masowej: 1 października 2016 r. 
30 Planowana data przeprowadzenia imprezy masowej: 11 lutego 2017 r. 
31 Przed planowaną datą rozpoczęcia imprez wskazana we wnioskach i decyzjach. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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że przedmiotowa opinia jest pozytywna i czeka na podpis Komendanta. 
Jednocześnie zapewniono, że zostanie ona wydana i dostarczona do Urzędu 
niezwłocznie. Ze względu na słuszny interes stron oraz dobro mieszkańców 
przygotowano projekt decyzji pozytywnej, który następnie został podpisany przez 
Zastępcę Prezydenta Miasta Włocławek.   

(dowód: akta kontroli str.475-480) 

Zdaniem NIK powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Obowiązkiem 
organizatora imprezy jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, 
potwierdzających zapewnienie przez niego bezpieczeństwa podczas imprez 
masowych, w terminie umożliwiającym Urzędowi ich zweryfikowanie. Z kolei 
obowiązkiem Prezydenta jest wydanie decyzji w oparciu o pełną dokumentację 
przedłożoną przez organizatora. 

2. Siedem spośród 30 zbadanych zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych 
(23%), wydanych z upoważnienia Prezydenta w latach 2015-2017, zostało 
udzielonych z naruszeniem terminu wskazanego w art. 29 ust. 1 uobim, 
zobowiązującego do ich wydania na co najmniej siedem dni przed planowanym 
terminem przeprowadzania imprezy masowej. Dotyczyło to: decyzji: KPS.K. 
5310.1.7.2017 – wydana 4 dni przed imprezą, KPS.K.5310.1.12.2016 – wydana na 
3 dni przed imprezą, KPS.K.5310.1.7.2016 – wydana 3 dni przed imprezą, 
KPS.K.5310.1.11.2016 – wydana 5 dni przed imprezą, KPS.K.5310.1.7.2015 – 
wydana 4 dni przed imprezą, KPS.K.5310.1.4.2015 – wydana 5 dni przed imprezą 
oraz KPS.K.5310.1.1.2015 – wydana 6 dni przed imprezą.  

(dowód: akta kontroli str.192-474) 

Dyrektor BST oraz Kierownik KSPK wyjaśnili m.in., że opóźnienia w wydawaniu 
decyzji wynikały z opóźnień w dostarczaniu dokumentacji przez organizatora. 
Komplet złożonych dokumentów pozwalał na rzetelne zweryfikowanie spełnienia 
wymogów przez organizatora imprezy. Pomimo tak późnego dostarczenia 
dokumentów przez organizatora Urząd wyrażał zgody na przeprowadzenie tych 
imprez z uwagi na słuszny interes stron przez wzgląd na mieszkańców miasta.    

Ponadto Kierownik KSPK podała, że w odniesieniu do KSP.K.5310.1.12.2016 na 
wniosek Policji (z 29 sierpnia 2016 r.) zmieniono charakter imprezy na masowy ze 
względu na przewidywana liczbę uczestników. Organizator w dniu następnym  
(tj. 4 dni przed planowaną datą imprezy dostarczył komplet wymaganych 
dokumentów i opinii. Prezydent Miasta po weryfikacji spełnienia wymogów przez 
organizatora wyraził zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej na 3 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia tej imprezy ze względu na słuszny interes stron.  

(dowód: akta kontroli str.475-480) 

3. Dwie spośród 30 zbadanych decyzji o wydaniu zezwoleń na przeprowadzenie 
imprez masowych, wydanych z upoważnienia Prezydenta w latach 2015-2017, 
wysłano podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim oraz Wojewodzie 
Kujawsko-Pomorskiemu z naruszeniem terminu wskazanego w art. 29 ust. 5 uobim, 
obligującego organ wydający zezwolenie do wysłania decyzji ww. podmiotom nie 
później niż w trzy dni od dnia jej wydania. I tak decyzję nr KSP.K.5310.1.8.2016. 
wydaną 15 czerwca 2016 r, wysłano po upływie sześciu dni, a decyzję 
BST.5310.1.5.2015 wydaną 1 czerwca 2015 r. –  po upływie ośmiu dni od daty jej 
wydania.  

(dowód: akta kontroli str.192-474) 

Dyrektor BST jako przyczynę opóźnienia w wysłaniu decyzji BST.5310.1.5.2015, 
wskazał, że wnioskujący pierwotnie deklarował odbiór decyzji osobiście, w związku 
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z czym nie przygotowywano jej do wysłania. Po przekroczeniu terminu odbioru 
decyzja została wysłana pocztą. Kierownik KPSK wskazała, że przyczyną wysłania 
decyzji z opóźnieniem był natłok innych obowiązków pracowników KSPK. Dodała 
także, że organizatorowi przekazano informacje telefonicznie (w dniu wydania 
decyzji), że jest ona pozytywna.   

(dowód: akta kontroli str.475-480) 

4. We wszystkich 30 zbadanych zezwoleniach na przeprowadzenie imprez 
masowych, wydanych z upoważnienia Prezydenta w latach 2015-2017, nie 
wyszczególniono liczby pracowników służby porządkowej i informacyjnej podając 
jedynie liczbę łączną pracowników ochrony. Stanowiło to naruszenie art. 29 ust. 2 
pkt 4 lit. d uobim. Ponadto w 27 ww. decyzjach (90%) nie określono rodzaju imprezy 
masowej, co stanowi naruszenie 29 ust. 2 pkt 2 uobim.  

Z wyjaśnień Dyrektora BST i kierownik KSPK wynikało m.in., że  zgodnie z zapisami 
ustawy w decyzjach wskazywano liczbę członków służby porządkowej  
i informacyjnej łącznie, tak jak jest to zapisane w art. 29  ust. 2 pkt 4) ppkt d) uobim. 
Podział służb na informacyjne i porządkowe określano w dokumentach złożonych 
przez organizatorów wraz z wnioskiem o przeprowadzenie imprezy. Każdorazowo 
liczba pracowników służby porządkowej była weryfikowana w zakresie spełnienia 
wymogów określonych w art. 6 ust. 2 uobim, czyli minimum 20% służb stanowią 
służby porządkowe. Zapis wskazany w art. 29  ust. 2 pkt 4 lit. d uobim potraktowano 
literalnie, w związku z czym nie wskazywano rozbicia rodzajów służb w wydawanych 
decyzjach. Pracownicy przygotowywali decyzje w ramach swoich zakresów 
obowiązków (BST decyzje dotyczące imprez sportowych, a KPSK dotyczące imprez 
rozrywkowych) stąd też nie umieszczano tej informacji w przygotowywanych 
projektach decyzji.  

    (dowód: akta kontroli str. 188-480) 

Zdaniem Izby w zezwoleniu powinien znajdować się precyzyjny zapis, wskazujący 
ile osób należących do poszczególnych służb powinno być na imprezie. W związku 
z faktem, że inne są uprawnienia tych służb i wymagania, którym muszą sprostać, 
Jest to niezbędne także w celu zweryfikowania przez organ, czy organizator 
zapewnił odpowiednią liczbę poszczególnych służb. 

5. We wszystkich 30 zbadanych postępowaniach o wydanie zezwolenia na 
organizację imprez masowych prowadzonych w Urzędzie w latach 2015-2017, nie 
udokumentowano 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 Dyrektora BST i kierownik KSPK wynikało m.in., że potwierdzeniem 
wykonania powyższych czynności przez pracownika było przygotowanie projektu 
decyzji (zgody lub odmowy na zorganizowanie imprezy masowej), który następnie 
był akceptowany przez Kierownika Referatu, Dyrektora Wydziału i Zastępcę 
Prezydenta Miasta. Ostatecznie tak zaaprobowany projekt decyzji trafiał do podpisu 
do Prezydenta. W decyzjach zawierana była informacja o spełnieniu przez 
organizatora wszystkich wymogów zawartych w uobim.    

 (dowód: akta kontroli str. 188-480) 

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 
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protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się  
w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych 
czynności. 

W dwóch zbadanych decyzjach dotyczących imprez organizowanych cyklicznie, 
złożone przez organizatora opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim 
utraciły ważność przed datą zakończenia imprez masowych. Dotyczyło to 
następujących decyzji: 

 BST.5310.5.2016 – zakończenie imprezy przewidziano na 30 czerwca 2017 r., 
tymczasem zgodnie z art. 25 ust. 4 uobim opinie wydane przez Policję, PSP, 
dysponenta zespołu ratownictwa medycznego i PPIS utraciły ważność 
odpowiednio: 9 lutego 2017 r., 26 stycznia 2017 r., 19 stycznia 2017 r. i 18 
stycznia 2017 r.;      

 BST.5310.1.4.2015 – zakończenie imprezy przewidziano na 30 czerwca 2016 r.,  
tymczasem zgodnie z art. 25 ust. 4  opinie wydane przez Policję, PSP, 
dysponenta zespołu ratownictwa medycznego i PPIS utraciły ważność 
odpowiednio: 3 marca 2016 r., 2 marca 2016 r., 27 lutego 2016 r. i 26 lutego 
2016 r. 

Dyrektor BST wyjaśnił m.in., że w uobim nie wskazano obowiązku do uzupełnienia 
opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2. Wystawione opinie zawierały zapisy, że 
dotyczą one całego okresu przewidzianego w terminarzach rozgrywek, na które 
wydawane było pozwolenie na organizacje imprez masowych. W związku z tym 
uznano, że są one ważne do końca terminu przewidzianego w składanych 
wnioskach.    

(dowód: akta kontroli str. 188-480) 

NIK zwraca uwagę, że znaczący upływ czasu może zdezaktualizować okoliczności 
będące podstawą wydania opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim  
i sformułowanych w nich konkluzji. W tym kontekście, w przypadku gdy 
sześciomiesięczny termin ważności opinii, określony w art. 25 ust. 4 ww. ustawy, 
upłynie w trakcie okresu na jaki zostało wydane zezwolenie dotyczące imprez 
masowych organizowanych cyklicznie (art. 30 ust. 1), uzasadnione jest podjęcie 
działań mających na celu zweryfikowanie aktualności ustaleń zawartych w tych 
opiniach. Przemawia za tym m.in. konieczność zapewnienia właściwego poziomu 
bezpieczeństwa uczestnikom tych imprez. 

Kontrola 56,6% wydanych w latach 2015-2017 zezwoleń na organizowanie imprez 
masowych wykazała, że 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 Miasta. Wszystkie decyzje wydano po uzupełnieniu dokumentów, 
informacji i opinii, wymaganych art. 26 ust. 1 i 2 uobim.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: nieprzestrzegania przepisów KPA w 
zakresie dotyczącym obowiązku dokumentowania faktu zweryfikowania, czy 
organizator spełnił obowiązki i wymogi, o których mowa w art. 6 i art. 13 ust. 2 
uobim; niewskazywania w decyzjach odrębnej liczby osób służby porządkowej i 
liczby osób służby informacyjnej; wydania czterech decyzji przed uzupełnieniem 
przez organizatora wymaganych opinii; nieprzestrzegania w części zbadanych 
spraw terminów na wydanie decyzji oraz przesłanie jej Wojewodzie Kujawsko-
Pomorskiemu oraz podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

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

1.  W okresie objętym kontrolą nie były organizowane na terenie miasta Włocławka 
imprezy masowe podwyższonego ryzyka, których zgodność przebiegu z warunkami 
określonymi w zezwoleniu organ jest zobowiązany kontrolować na podstawie art. 31 
ust. 1 uobim. W tym okresie przeprowadzono jedną kontrolę na podstawie art. 31 
ust 2 uobim – tj. imprezy masowej nie będącej imprezą podwyższonego ryzyka. 
Kontrola ta  nie wykazała nieprawidłowości.   

(dowód: akta kontroli str. 188-191,489-491)  

2. W latach 2015-2017 na terenie Włocławka nie stwierdzono przypadków 
przeprowadzania imprez masowych bez wymaganych zezwoleń. 

 (dowód: akta kontroli str. 483-488)  

3. W badanym okresie Urząd nie przydzielał organizatorom imprez masowych 
dotacji w celu poprawy stanu bezpieczeństwa obiektów, na których je organizowano. 

 (dowód: akta kontroli str. 483-488) 

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 
tj. kontroli imprez masowych nie będących imprezami podwyższonego ryzyka. Na  
57 takich imprez zorganizowanych w latach 2015-2017 kontrolą objęto jedną z nich 
(1,7%). 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. 

Prezydent wyjaśnił, że w latach 2015-2017 nie docierały do Urzędu sygnały  
o incydentach podczas imprez masowych, nie wpływały również żadne skargi.    

   (dowód: akta kontroli str. 164-183)  

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

W okresie objętym kontrolą na terenie miasta Włocławka nie organizowano imprez 
masowych podwyższonego ryzyka, wobec czego nie wystąpił obowiązek ich 
kontrolowania. NIK zwróciła uwagę na znikome korzystanie przez Prezydenta 
z możliwości kontroli przebiegu imprez masowych innych niż podwyższonego 
ryzyka. W ocenie Izby prowadzenie takich kontroli sprzyjałoby zapewnieniu ich 
uczestnikom optymalnego poziomu bezpieczeństwa.  

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

1. Z uzyskanej z MZUKID, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli32, 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 2015-2016 (do 31 marca) Dyrektor 

                                                      
32 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej „ustawa o NIK”. 

Opis stanu 
faktycznego  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego  
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MZUKID wydał zezwolenia na zorganizowanie trzech biegów ulicznych. 
Organizatorem żadnego z nich nie było miasto Włocławek. 

(dowód: akta kontroli str. 492-495) 

2. Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Dyrektor KM wydał cztery zezwolenia 
na organizację biegów ulicznych. Kontrola ww. zezwoleń wykazała m.in., że:  

 każdy z czterech wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 
masowej został zarejestrowany i zawierał datę jego wpływu do Urzędu;  

 we wszystkich przypadkach pracownik Urzędu dokonywał sprawdzenia 
organizatora pod kątem spełnienia obowiązków wynikających z art. 65a ust. 2 i 3 
Pord. Czynności kontrolne prowadzone były w oparciu przedstawione 
dokumenty. W celu uzgodnienia zabezpieczeń w ruchu drogowym na 
okoliczność biegu, każdorazowo organizowano spotkanie, w którym 
uczestniczyli: organizator, zarząd drogi (MZUKID), zarządzający ruchem 
(przedstawiciel KM) oraz przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji we Włocławku;  

 pracownicy Urzędu niezwłocznie tj. do czterech dni po otrzymaniu wniosku 
występowali do podmiotów wymienionych w art. 65b ust 5 Pord, z prośbą  
o wydanie opinii w przedmiotowych sprawach; 

 wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji i organ zarządzający ruchem (MZUKID); 

 dwa  wnioski o wydanie zezwoleń były złożone, jak zakłada to art. 65b  
ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym33 (tj. na co 
najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy); pozostałe 
dwa wnioski dostarczono w odpowiednio 27 i 17 dni przed planowaną datą 
biegu; 

 dwie decyzje zostały wydane z zachowaniem terminu określonego w art. 65e 
Pord, tj. na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem 
przeprowadzenia imprezy; w pozostałych dwóch przypadkach decyzje wydano 
na dwa i sześć dni przez planowaną datą rozpoczęcia imprezy;  

 żaden ze zorganizowanych biegów ulicznych nie stanowił imprezy o charakterze 
masowym;   

 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; 

 organizatorem żadnego z ww. czterech biegów ulicznych nie było miasto 
Włocławek. 

(dowód: akta kontroli str. 496-543) 

3. Proces zarządzania drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta 
Włocławka, w tym wydawania przez MZUKID lub przez KM decyzji 
administracyjnych w zakresie wykorzystania dróg w sposób szczególny, nie był  
w latach 2015-2017 objęty kontrolą ani audytem. 

 (dowód: akta kontroli str. 141-168)   

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

1. Dwa z czterech zbadanych zezwoleń na przeprowadzenie biegów ulicznych, 
wydanych przez Dyrektora KM od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., zostało 
udzielonych z naruszeniem terminu wskazanego w art. 65e Pord, który stanowi że 

                                                      
33 Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm., dalej „Pord”. 
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decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się 
co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. I tak:  

 decyzję nr KM.7230.11.2017 z 2 października 2017 r., dotyczącą biegu 
organizowanego 8 października 2017 r. wydano na 6 dni przed rozpoczęciem 
imprezy, 

 decyzję nr KM.7230.7.2017 z 22 czerwca 2016 r., dotyczącą biegu 
organizowanego 24 czerwca 2016 r. wydano na 2 dni przed rozpoczęciem 
imprezy. 

(dowód: akta kontroli str. 507-531) 

Pracownik KM odpowiedzialny za przygotowanie projektów decyzji wyjaśnił, że brak 
zachowania terminu w odniesieniu do obu decyzji wynikał z potrzeb złożenia 
dodatkowych wyjaśnień przez organizatora biegu w zakresie sposobu 
zabezpieczenia ruchu przedstawionych w dołączonych do wniosków projektów 
czasowej organizacji ruchu. Mając na uwadze szczególny interes społeczny 
związany z pozytywnym wizerunkiem Włocławka zdecydowano o wydaniu zezwoleń 
bez zachowania wymaganego terminu. 

 (dowód: akta kontroli str. 541-543) 

2. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. wydawanie zgód na 
wykorzystanie dróg w sposób szczególny należało do MZUKID. Kontrola 
przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w IV kwartale 2015 r. 
wskazała, że przekazanie zadań Prezydenta jako organu odpowiedzialnego za 
organizację ruchu na terenie Miasta innemu podmiotowi było nieuprawnione.  
W związku z tym zalecono podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do 
stanu, w którym prowadzenie spraw związanych organizacją ruchu drogowego,  
w imieniu organu ustawowo uprawnionego34, dokonywane będzie przez podmioty  
i osoby, których upoważnienie nie będzie pozostawało w kolizji z obowiązującymi 
przepisami prawa materialnego i proceduralnego. Powyższa nieprawidłowość 
została usunięta 31 marca 2016 r. poprzez powierzenie KM obowiązków w zakresie 
organizacji ruchu na terenie Miasta Włocławek. Dotrzymano tym samym terminu 
wskazanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W kontrolowanym przez NIK 
okresie Dyrektor MZUKID wydał trzy zgody na organizację biegów ulicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. . 9-24,170-196, 492-495) 

Kontrola wszystkich wydanych od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zezwoleń 
na organizowanie biegów ulicznych wykazała, że nie zaistniały przypadki wydania 
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej mimo negatywnych opinii 
właściwych organów. Wszystkie decyzje wydano organizatorom po spełnieniu przez 
nich wymogów wskazanych w art. 65a ust. 2 Pord, jednakże w dwóch przypadkach 
nie zachowano terminu wydania zezwolenia na co najmniej na 7 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. W związku z ustaleniami Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego trzy wydane decyzje w zakresie organizacji biegów 
ulicznych były wydane z naruszeniem art. 65b Pord.  

 

 

 

                                                      
34 Czyli Prezydenta. 

Ocena cząstkowa 
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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) wydawanie decyzji zezwalających na organizację imprez masowych dopiero po 
złożeniu przez organizatora wymaganych opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 2 uobim;  

2) zamieszczanie w wydawanych decyzjach zezwalających na organizację imprez 
masowych wszystkich wymaganych elementów wskazanych w art. 29 ust. 2 
uobim;  

3) wdrożenie obowiązku dokumentowania w aktach poszczególnych spraw 
wyników weryfikacji spełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, 
określonych w art. 6 i w art. 13 ust. 2 uobim; 

4) wydawanie decyzji dotyczących organizacji imprez masowych oraz biegów 
ulicznych na co najmniej siedem dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy; 

5) przekazywanie decyzji zezwalających na organizację imprez masowych 
podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz Wojewodzie Kujawsko-
Pomorskiemu najpóźniej w terminie trzech dni od daty ich wydania. 

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 
wykorzystania uwagi i 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 Artur Nierebiński - specjalista kontroli 

państwowej 
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