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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 w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli1 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Dariusz Bienek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/29/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Karol Pastuszka, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/30/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Katowice2, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marcin Krupa3, Prezydent Miasta Katowic 

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

W Urzędzie zapewniono warunki organizacyjno-kadrowe pozwalające na 
przestrzeganie w latach 2015-2017 ustawowych wymogów podczas wydawania 
zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych i biegów ulicznych. Zezwolenia 
były wydawane na podstawie właściwych upoważnień Prezydenta Miasta. 
Postępowania o wydanie zezwoleń na przeprowadzenia imprezy masowej były 
przeprowadzane zgodnie z wdrożonymi w Urzędzie procedurami. Rzetelnie 
rejestrowane były wnioski o wydanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez 
masowych oraz biegów ulicznych, jak i opinie dołączane do nich. W przypadku 
braku wymaganych dokumentów wnioskodawcy byli wzywani do ich uzupełnienia. 

Zezwolenia były wydawane zgodnie z terminami określonymi w art. 29 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych5, a opłaty za wydanie 
ww. zezwoleń były pobierane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej6. Kopie zezwoleń na przeprowadzenie imprez 
masowych były przekazywane terminowo podmiotom wymienionym w art. 29 ust. 5 
uobim. 

                                                      
1 Dalej „NIK”. 
2 Dalej „Urząd”, 
3  Dalej „Prezydent Miasta”, 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
5 Dz. U. z 2017 poz. 1160, ze zm., dalej „uobim”  
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm., dalej „ustawa o opłacie skarbowej”. 
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Urząd w okresie objętym kontrolą przeprowadził kontrole wszystkich 13 imprez 
podwyższonego ryzyka oraz 175 kontroli pozostałych imprez masowych zgodnie 
z wdrożonymi procedurami w tym zakresie, a ustalenia dokumentowano 
w protokołach kontroli.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na wydaniu zezwolenia „na przeprowadzenie 
imprezy masowej rozrywkowej”, pomimo iż impreza ta nie była zaliczana do imprez 
masowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 uobim ze względu na wyłączenie określone 
w art. 3 pkt 1 lit. a uobim. 

W przypadku dwóch wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie biegu 
ulicznego, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym7, Urząd nie wystąpił do organizatorów o uzupełnienie 
dokumentacji dołączonej do wniosku o listy osób wchodzących w skład służby 
porządkowej (wymaganej art. 65a ust. 3 pkt 3 lit a w zw. z art. 65b ust. 4 pkt 4 Pord) 
oraz o zobowiązanie organizatora do przywrócenia pasa drogowego na trasie biegu 
do stanu poprzedniego (wymaganego art. 65b ust. 4 pkt 5 Pord).  

Urząd weryfikował spełnianie przez organizatorów biegów ulicznych wymogów 
określonych w art. 65a ust. 2 Pord, a w ramach sprawdzania tras biegu 
współpracował z Policją.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki organizacyjno-kadrowe  

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu8, komórką odpowiedzialną za 
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na organizację imprez 
masowych i biegów ulicznych, jak również ich kontrolę w latach objętych kontrolą, 
był Wydział Zarządzania Kryzysowego9. 

(dowód: akta kontroli str. 61-148, 355-407) 

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego10 obowiązki dotyczące rozpatrywana 
wniosków o wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych i biegów 
ulicznych były przypisane jednemu pracownikowi. Do przeprowadzania kontroli 
imprez masowych upoważnionych było sześciu pracowników Wydziału ZK,  
w tym Naczelnik Wydziału ZK11 i Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego 
i Monitorowania12. Osoby te wykazywały się odpowiednimi kwalifikacjami 
i doświadczeniem zawodowym13. Ponadto, w celu podniesienia swoich kwalifikacji 
zawodowych, pracownik odpowiedzialny za weryfikację wniosków ukończył studia 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz.1260, ze zm., dalej „Pord”. 
8 Wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowic nr 1914/2014 z dn. 31.12.2013 r., ze zmianami, 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowic nr 623/2015 z dn. 30.12.2015 r., ze zmianami oraz zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Katowice nr 1190/2016 z dn. 30.12.2016 r., ze zmianami. 
9 Zarządzenie wewnętrze ws. ustalenia zakresu działań poszczególnych komórek organizacyjnych UM Katowice: 
nr 423/2013 z dn. 31.12.2013 r., ze zmianami. oraz zarządzenie nr 492/2015 z dn. 30.12.2015 r., ze zmianami, 
dalej „Zarządzenie wewnętrzne”. 
10 Zwany dalej „Wydziałem ZK”, 
11 Zwany dalej „Naczelnikiem Wydziału”, 
12 Zwany dalej „Kierownikiem Referatu”, 
13 Wśród osób odpowiedzialnych za kontrolę znajdowali się pracownicy posiadający doświadczenie zawodowe 
zdobyte w czasie pełnienia pracy jako funkcjonariusz Policji oraz jako funkcjonariusz Straży Miejskiej (gdzie 
upoważnieni byli do kontroli ruchu drogowego i sprzedaży alkoholu). 
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podyplomowe w zakresie administracji oraz brał udział w projekcie pt. „Wymiana 
doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych”.  

(dowód: akta kontroli str. 8-12, 250-284, 285-287) 

Osobą upoważnioną przez Prezydenta Miasta do wydawania w jego imieniu 
zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych i biegów ulicznych był Naczelnik 
Wydziału14, a w czasie jego nieobecności Kierownik Referatu15.  

(dowód: akta kontroli str. 8-12, 255, 275) 

W latach objętych kontrolą w Urzędzie nie przeprowadzano kontroli ani audytów 
wewnętrznych w zakresie realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa imprez masowych. W Urzędzie opracowano i wdrożono16 pisemne 
procedury w zakresie postępowania administracyjnego w sprawie wydawania 
zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz przeprowadzenia kontroli 
zgodności imprez masowych z warunkami określonymi w wydanych zezwoleniach 
wraz z formularzem protokołu pokontrolnego, jak również wzmocniono nadzór nad 
jakością i sposobem gromadzenia dokumentacji dotyczącej postępowania 
administracyjnego w zakresie imprez masowych.  

Procedura postępowania w sprawie wydawania zezwoleń na organizację imprez 
masowych wskazywała m.in. dokumenty podlegające weryfikacji, działania  
jakie należy podjąć w przypadku ich braku oraz sprawdzenie dokonania opłaty  
za zezwolenie. 

Procedura kontroli imprezy masowej określała m.in. przygotowanie do kontroli 
obejmujące zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami, tok jej przeprowadzania, 
jak również postępowania w razie stwierdzenia nieprawidłowości. Wskazywała także 
na konieczność spisania w dwóch kopiach protokołu z kontroli zgodności przebiegu 
imprezy masowej17. 

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie biegów ulicznych odbywało się 
w Urzędzie na podstawie przepisów Pord, zakresów czynności oraz Zarządzenia 
wewnętrznego.  

 (dowód:  akta kontroli str. 8-12, 287-300, 336-342) 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęło łącznie sześć skarg18 dotyczących 
organizacji imprez masowych i biegów ulicznych19. Pięć skarg dotyczyło 
nadmiernego hałasu w godzinach nocnych, które towarzyszyły imprezom masowym 
zlokalizowanym w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Jedna ze skarg dotyczyła braku 
informacji o zmianie organizacji ruchu komunikacji miejskiej, w związku  
z przeprowadzonym biegiem ulicznym. Wszystkie skargi Urząd rozpatrzył rzetelnie  
i terminowo.  

(dowód: akta kontroli str. 22-23) 

Imprezy niemasowe na terenie Katowic były monitorowane przez Urząd na 
podstawie informacji o ich zgłoszeniu uzyskiwanych ze Straży Miejskiej oraz 
Komendy Miejskiej Policji. W przypadku wątpliwości, iż zgłoszona impreza 

                                                      
14 Upoważnienie nr OZ.II.01130-1167-1/09 z dnia 30.11.2009 r. 
15 Upoważnienie OZ-II.0052.58.2016 z dnia 12.04.2016 r. 
16 Z dniem 1 stycznia 2011 r. 
17 Wzór protokołu stanowił załącznik do tej procedury. 
18 W tym 2 skargi w 2015 r., 3 skargi w 2016 r. oraz jedna skarga w 2017 r., 
19 Skargi zostały wniesione bezpośrednio przez mieszkańców miasta nieuczestniczących w danej imprezie 
masowej jak i przez spółdzielnie mieszkaniową reprezentującą mieszkańców osiedli bezpośrednio sąsiadujących 
z terenami, na których odbywały się imprezy masowe. 
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niemasowa może mieć charakter masowy, Urząd informował organizatora 
o ustawowych wymaganiach dotyczących organizacji imprez masowych oraz 
wzywał do doprecyzowania w zgłoszeniu liczby uczestników lub podania 
powierzchni udostępnionego pod imprezę terenu20 (w celu oszacowania liczby 
uczestników imprezy). W przypadku oszacowania liczby uczestników imprezy, 
wskazującej na jej masowy charakter, Urząd zalecał zgłoszenie imprezy, jako 
masowej. 

(dowód:  akta kontroli str. 8-12, 343-345) 

W imieniu Miasta Katowice imprezy masowe i biegi uliczne w latach 2015-2017 
organizowały następujące jednostki organizacyjne: Instytucja Kultury im. Krystyny 
Bochenek21 (łącznie 5 imprez masowych), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Katowicach (łącznie 3 imprezy biegowe) oraz Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 
im. Roberta Oszka w Katowicach22 (łącznie 2 imprezy biegowe). W Urzędzie nie 
wyodrębniono dla jednostek organizacyjnych Urzędu, jak i Miasta osobnych 
uregulowań w zakresie postępowań o wydanie zezwoleń na przeprowadzanie 
imprez masowych lub biegu ulicznego. Każda z jednostek była zobowiązana  
do złożenia odpowiedniego wniosku oraz przejścia całej procedury na wydanie 
ww. zezwoleń, zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Wydziale ZK.      

(dowód:  akta kontroli str. 8-12, 13-59) 

W Urzędzie zapewniono warunki organizacyjno-kadrowe pozwalające na 
przestrzeganie ustawowych wymogów podczas wydawania zezwoleń na 
przeprowadzenie oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych 
i biegów ulicznych. Zezwolenia były wydawane na podstawie właściwych 
upoważnień Prezydent Miasta. Postępowania o wydanie zezwoleń na 
przeprowadzenia imprezy masowej były przeprowadzane zgodnie z wdrożonymi 
procedurami. Urząd monitorował także imprezy niemasowe. 

2. Przestrzeganie wymogów i procedur podczas 
wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych, 
w szczególności gdy ich organizatorem są gminy 

W wyniku badania dokumentacji przeprowadzonych postępowań o wydanie 
zezwolenia na organizację imprez masowych23 stwierdzono, że Urząd rzetelnie 
rejestrował składane wnioski oraz wydane decyzje zezwalające na przeprowadzenie 
tych imprez. 

Na podstawie przebadanej próby stwierdzono, że wnioski składane były w terminach 
zgodnych z art. 25 ust. 1 pkt 1 uobim, za wyjątkiem trzech24 (co stanowiło 10% 
przebadanej próby).  W żadnym  dokumencie  nie  wskazano, iż zachodzi wyjątkowy  

                                                      
20 Urząd przyjmował przelicznik: na każde 0,5 m2 udostępnionego terenu przypadał 1 uczestnik imprezy. 
21 Do stycznia 2016 r. instytucja funkcjonowała pod nazwą Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów 
22 Obecnie Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, 
23 Do badania wybrano próbę 30 postępowań (po 10 z każdego roku tj. 2015, 2016 i 2017). Kryteriami, którymi 
kierowano się w doborze próby były: imprezy masowe organizowane przez Urząd Miasta Katowice lub jej 
jednostki organizacyjne, imprezy podwyższonego ryzyka, imprezy cykliczne oraz inne, które odbyły się różnych 
lokalizacjach na terenie miasta Katowice. 
24 Imprezy masowe pn. „Piknik Zdrowia” z dnia 25 czerwca 2015 r.(złożony 29 dni przed terminem imprezy), 
„European Open Judo Men 2017” z dnia 4 marca 2017 r (złożony 29 dni przed terminem imprezy) oraz „Koncert 
WDR Sinfonieorchester Koln” z dnia 15 czerwca 2017 r. (złożony 15 dni przed terminem). 
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i uzasadniony przypadek skrócenia okresu złożenia wniosku do 14 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej, określony w art. 25 ust. 1a 
uobim.  

(dowód:  akta kontroli str. 24-59, 297) 

Część opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim, składanych było przez 
organizatorów później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej 
(tj. z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w art. 26 ust. 2 uobim). 
Opóźnienie to wystąpiło w przypadku opinii dotyczących trzech wydanych zezwoleń 
na przeprowadzenie imprez masowych25 (co stanowiło 26,7% przebadanej próby), 
które zostały złożone od dziewięciu do 11 dni przed terminem przeprowadzenia 
imprezy.  

Sekretarz Miasta Katowice26 wyjaśnił, iż trzy decyzje zostały wydane, mimo 
niedochowania terminów z art. 26 ust. 2 uobim, ponieważ część z opinii,  
zgodnie z art. 57 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego27 została złożona 
w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy. 

(dowód:  akta kontroli str. 151-249, 336-342) 

NIK zauważa, że przepisy art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 uobim mają na celu 
zapewnienie Urzędowi odpowiedniego czasu na przeprowadzenie postępowania 
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, co w przypadku ich 
nieprzestrzegania przez wnioskodawców (organizatorów imprez) może utrudnić 
rzetelne wykonanie tego zadania. 

W przypadku 29 zbadanych zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej 
stwierdzono, że do wniosków dołączono wszystkie wymagane dokumenty oraz 
opinie, o których mowa w art. 26 ust. 1 i art. 25 ust.1 pkt 2 uobim. Ponadto, 
w jednym przypadku wydano zezwolenie „na przeprowadzenie imprezy masowej 
rozrywkowej”, pomimo iż impreza ta nie była objęta przepisami uobim, gdyż nie była 
zaliczana do imprez masowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 uobim (objęta była 
wyłączeniem określonym w art. 3 pkt 1 lit. a uobim), a w związku z tym do wniosku 
o wydanie ww. zezwolenia nie zostały dołączone opinie, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 2 uobim (wymagane wg uobim przy wydawaniu zezwoleń na 
przeprowadzenie imprezy masowej), co opisano w dalszej części wystąpienia, 
w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

 (dowód:  akta kontroli str. 445-448) 

Urząd po wstępnej weryfikacji każdego wniosku i stwierdzeniu, iż nie zostały 
dołączone do niego wszystkie wymagane ustawą dokumenty, wzywał organizatora 
do jego uzupełnienia. Dalszej weryfikacji podlegały wnioski uzupełnione i kompletne. 

W przypadkach imprez cyklicznych, trwających dłużej niż sześć miesięcy, opinie 
uzyskane przez organizatora były każdorazowo ważne na dzień złożenia wniosku 
i wydania zezwolenia (nie wzywano organizatora do dostarczenia ich aktualizacji 
opinii służb). Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta, przyjęto, opierając się m.in. na opinii 

                                                      
25 Imprezy masowe, do których opinie służb zostały dostarczone po terminie wskazanym w art. 26 ust. 2 uobim: 
„Intel Extreme Masters” - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (w skrócie PPIS) 
dostarczone 9 dni przed terminem imprezy, „Piknik Zdrowia” - opinie Policji, Państwowej Straży Pożarne 
(w skrócie PSP), PPIS, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego (w skrócie WPR)  dostarczone 11 dni przed 
terminem imprezy, „Światowe Dni Młodzieży - Katowice Góra Karmel” - opinie Policji, PSP, PPIS i WPR 
dostarczone 11 dni przed terminem imprezy. 
26 Dalej „Sekretarz Miasta”. 
27 Przepis stanowi: Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny 
od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą 
 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej „kpa”). 
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prawnej wydanej przez Wydział Prawny Urzędu28, że „organizator powinien dołączyć 
ważną opinię do składanego wniosku o wydanie zezwolenia, natomiast nie jest 
wymagana ważność opinii w dniu przeprowadzania imprezy masowej”. 

(dowód:  akta kontroli str. 336-347) 

Wszystkie wnioski w okresie objętym kontrolą rozpatrywano według tych samych 
kryteriów i tych samych wymogów. 

(dowód:  akta kontroli str. 8-12, 151-242) 

Spełnianie przez organizatorów imprez masowych wymogów i obowiązków 
wynikających z art. 6 i art. 13 ust. 1 i 2 uobim było weryfikowane w Urzędzie poprzez 
analizę dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania administracyjnego przed 
wydaniem decyzji oraz w czasie wizji lokalnej podczas trwania imprezy masowej, 
w trakcie przeprowadzania kontroli przez upoważnionego pracownika. 

(dowód:  akta kontroli str. 151-242, 243-249, 349-354) 

W wyniku badania stwierdzono, że Urząd opierając się na opinii Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach29, w wydawanych decyzjach prawidłowo kwalifikował imprezy, 
jako imprezy podwyższonego ryzyka. 

(dowód:  akta kontroli str. 14-20, 151-242) 

Na podstawie przebadanej próby, stwierdzono, że zezwolenia na przeprowadzenie 
imprezy masowej, jak i odmowy ich wydania, były wydawane z upoważnienia 
Prezydenta Miasta przez Naczelnika Wydziału ZK. 

(dowód:  akta kontroli str. 151-242) 

W latach 2015-2017 w 94 decyzjach30 zezwalających na przeprowadzenie masowej 
imprezy, niekwalifikowanej do kategorii podwyższonego ryzyka, była wyrażona 
zgoda na sprzedaż napojów zawierających do 3,5% alkoholu. W wyniku badania  
10 takich decyzji (co stanowiło 33,3% badanej próby) stwierdzono, że we wnioskach 
były zawarte informacje zgodnie z art. 8a ust. 5 uobim, tj. dotyczące rozmieszczenia 
miejsc i czasu, w którym będą sprzedawane napoje alkoholowe.  

(dowód:  akta kontroli str. 14-20, 151-242) 

Skontrolowane wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 
masowej były rozpatrywane terminowo, a decyzje zawierały wszystkie elementy 
wskazane w art. 29 ust. 2 i 3 uobim i były wydawane w terminie określonym 
w art. 29 ust. 1 ww. ustawy, tj. co najmniej siedem dni przed terminem 
przeprowadzenia imprezy masowej.  

(dowód:  akta kontroli str. 14-21, 246) 

W latach 2015-2017 Urząd dwukrotnie31 odmówił wydania zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy masowej. Oba przypadki dotyczyły organizowania 
meczów finałowych Pucharu Polski w hokeju na lodzie. W obu przypadkach  
Urząd odmówił wydania zezwolenia w związku z negatywnymi opiniami Policji,  
w których to stwierdzono, że organizator nie spełnia wymogów dotyczących 
zapewnienia bezpieczeństwa podczas ww. imprez masowych. Organizator nie 
odwoływał się od decyzji Urzędu. 

(dowód:  akta kontroli str. 335, 336-342) 
                                                      
28 Opinia prawna Wydziału Prawnego UM Katowice z dnia 18 lutego 2013 r.  
29 Dalej „Policja”. 
30 Z czego w: 20 decyzjach w 2015 r., 30 decyzjach w 2016 r. i 44 decyzjach w 2017 r. 
31 Po jednej odmowie w roku 2015 r. i 2017 r. 
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W wyniku badania wybranych zezwoleń stwierdzono, że Urząd w latach objętych 
kontrolą, zgodnie z 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 o opłacie skarbowej, pobierał opłaty skarbowe z tytułu ich 
wydawania w wysokości 82 zł. W przypadku nieuiszczenia opłaty z góry Urząd 
w piśmie o uzupełnienie wniosku, zawierał informację o potrzebie wniesienia opłaty 
skarbowej. 

(dowód:  akta kontroli str. 151-242) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Wydano jedno zezwolenie „na przeprowadzenie imprezy masowej rozrywkowej”, 
pomimo iż impreza ta nie była objęta przepisami uobim, gdyż nie była zaliczana  
do imprez masowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 uobim (objęta była wyłączeniem 
określonym w art. 3 pkt 1 lit. a uobim). W związku z tym do wniosku o wydanie  
ww. zezwolenia nie dołączono opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim 
(wymaganych wg uobim przy wydawaniu zezwoleń na przeprowadzenie imprezy 
masowej)32.  

W dniu 8 czerwca 2017 r. została wydana decyzja33 zezwalająca na 
przeprowadzenie imprezy w obiekcie Narodowej Orkiestry Polskiego Radia 
w Katowicach34 pn. „Koncert WRD Sinfonieorchester Köln”. Zgodnie z art. 3 pkt 1 
lit. a uobim pojęcie imprezy masowej, o której mowa w tej ustawie, nie obejmuje 
imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, 
muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych 
obiektach, jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie 
ma się ona odbyć. W związku z powyższym ww. koncert, który wypełniał przesłanki 
tego wyłączenia, nie podlegał przepisom tej ustawy. Do dokumentacji dołączone 
było pismo Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego w Katowicach, w którym 
stwierdzono, że do dnia jego wysłania organizator nie złożył wniosku o wydanie 
stosownej opinii oraz że przedmiotowe wydarzenie w myśl art. 3 ust. 1 uobim 
podlega wyłączeniu ze względu na rodzaj imprezy, która odpowiada przeznaczeniu 
obiektu gdzie się będzie odbywać. 

(dowód:  akta kontroli str. 216-218, 445-448) 

Sekretarz Miasta wyjaśnił35, że decyzja została wydana na wniosek organizatora 
w związku z koniecznością umożliwienia transportu sprzętu muzycznego orkiestry, 
który przewożony miał być pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 12 ton na trasie z Litwy do Katowic, w dniach 14-15 czerwca 2017 r. 
W tych dniach, w związku z okresowym ograniczeniem oraz zakazem ruchu 
niektórych rodzajów pojazdów na drogach, ww. samochód nie mógł się poruszać36. 
Dodał również, że: „Po dokonaniu rozpoznania organizator nie znalazł innej 
możliwości zapewnienia bezproblemowego dostarczenia sprzętu muzycznego na 

                                                      
32 Natomiast dołączono wymagane dla imprez masowych objętych uobim dokumenty określone w art. 26 ust. 1 
pkt 1, 2, 4, 5, i 7. 
33 Nr ZK.5310.1.37.2017.CC. 
34 W obiekcie znajdują się dwie sale koncertowe, z czego jedna „duża sala koncertowa” przeznaczona jest  
do wszystkich rodzajów muzyki symfonicznej. Zwany dalej „NOSPR”. 
35 W odpowiedzi na pismo skierowane w toku kontroli przez kontrolera do Prezydenta Miasta. 
36 Stosownie do  rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń 
oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2013 r. poz. 839)  obowiązywały, 
m.in. w dniu Bożego Ciała od godziny 8.00 do godziny 22.00 oraz w dzień poprzedzający ten dzień od godziny 
18.00 do 22.00, okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 
12 ton, poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju. W 2017 r. święto  Bożego Ciała 
przypadało 15 czerwca. 
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imprezę do Katowic i jedynym rozwiązaniem było zorganizowanie koncertu jako 
imprezy masowej, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. f) Rozporządzenia Ministra 
transportu z dnia 31 lipca 2007 r.”. Zgodnie z ww. przepisem zakaz ruchu pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton nie ma zastosowania  
do pojazdów używanych do przewozu sprzętu do obsługi imprez masowych,  
w związku z organizacją tych imprez. Jak wyjaśnił dalej, uwzględniając powyższe 
uwarunkowania, uzgodniono, że NOSPR jako organizator niezwłocznie złoży 
wniosek do Urzędu o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy 
masowej, do którego dołączy podstawowe wymagane dokumenty. Wydana decyzja 
miała umożliwić bezproblemowe dostarczenie sprzętu muzycznego w celu 
przeprowadzenia koncertu. Kontynuując wyjaśnienia, Sekretarz Miasta stwierdził,  
że Urząd samego koncertu nie traktował jako imprezy masowej, gdyż podlegał  
on wyłączeniu na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a uobim. Stąd też nie wymagał  
od organizatora dostarczenia wszystkich wymaganych ustawą dokumentów, 
ograniczając się wyłącznie do dokumentów niezbędnych do organizowania 
i zabezpieczenia imprez w NOSPR.  

(dowód:  akta kontroli str. 410-411) 

Naczelnik Wydziału ZK wyjaśnił: „(…) po zaciągniętych konsultacjach m.in. 
z przedstawicielami Policji, jedynym rozwiązaniem umożliwiającym bezproblemowy 
przewóz sprzętu było uznanie koncertu za imprezę masową i wystawienie stosownej 
decyzji”. Na jego polecenie pracownik Wydziału ZK przyjął wniosek i przygotował 
decyzję, przekazując jednocześnie Naczelnikowi ZK, że z przeprowadzonych 
rozmów z przedstawicielami instytucji wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim 
wynikało, że opinie tych instytucji w tym przypadku nie są wymagane.  

(dowód:  akta kontroli str. 493-494) 

W związku z powyższym NIK wskazuje, że zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 
masowej należy wydawać jedynie w przypadku imprez odpowiadających pojęciu 
imprezy masowej, o której mowa w przepisach uobim. 

Urząd rzetelnie rejestrował wnioski o wydanie zezwoleń na przeprowadzenie  
imprez masowych i opinie dołączane do nich. W przypadku braku wymaganych 
dokumentów wnioskodawcy byli wzywani do ich uzupełnienia. Do wszystkich 
wniosków (za wyjątkiem wskazanego niżej jednego przypadku), załączono 
wymagane opinie wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim. Opłaty za wydanie  
ww. zezwoleń były pobierane zgodnie z przepisami ustawy o opłatach skarbowych, 
a ich kopie były przekazywane terminowo podmiotom wymienionym w art. 29 ust. 5 
uobim. Jedno zezwolenie zostało wydane, pomimo iż impreza, której dotyczyło,  
nie była objęta przepisami uobim.  

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

Zgodnie z art. 31 ust. 1 uobim, Urząd w latach 2015-2017 przeprowadził kontrole 
zgodności przebiegu wszystkich 13 imprez masowych podwyższonego ryzyka37  
z warunkami określonymi w zezwoleniu. Ponadto przeprowadzono kontrolę 175 
pozostałych imprez masowych38, na przeprowadzenie których wydano zezwolenia.  

(dowód:  akta kontroli str. 24-52) 
                                                      
37 Z czego: pięć w 2015 r., trzy w 2016 r. i pięć w 2017 r. 
38 Z czego: 51 w 2015 r., 54 w 2016 r. i 70 w 2017 r. 
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W wyniku badania dokumentacji pokontrolnych 30 wybranych39 imprez masowych 
stwierdzono, że: pracownicy Wydziału ZK, przeprowadzając kontrolę40, przestrzegali 
stosownych procedur kontroli (które zostały opisane w części pierwszej 
wystąpienia), kontrolami objęto wszystkie warunki określone w zezwoleniu na 
przeprowadzenie imprezy masowej, a ustalenia dokumentowano w protokołach 
kontroli41. 

(dowód:  akta kontroli str. 298-300, 349-354) 

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że Urząd współpracował z podmiotami uczestniczącymi 
w zapewnieniu  bezpieczeństwa imprez masowych, zwłaszcza przy wydarzeniach 
odbywających się pierwszy raz na terenie Katowic. W takim przypadku odbywały  
się spotkania organizacyjne z udziałem służb i podmiotów odpowiedzialnych  
za prawidłowy przebieg imprezy, na których określano zasady i warunki współpracy. 
Pracownicy Wydziału ZK dokonywali dwuetapowo lustracji obiektów, bądź terenów, 
na których odbywały się imprezy, tj. w fazie przygotowań do imprezy42 oraz w fazie 
kontroli przebiegu zgodności imprezy z zezwoleniem. Kontrolujący informacje 
potrzebne do przeprowadzenia otrzymywali od kierowników ds. bezpieczeństwa 
danej imprezy. Nie odnotowano także przypadków utrudniania kontrolującym wstępu 
na teren  imprezy lub do innych pomieszczeń związanych z przeprowadzeniem 
imprezy.   

(dowód:  akta kontroli str. 412-424) 

Żadna z przeprowadzonych kontroli nie wykazała naruszenia przez organizatorów 
warunków określonych w zezwoleniu na przeprowadzenie imprez masowych. 

(dowód:  akta kontroli str. 349-354) 

Kontrole czasu sprzedaży i rozmieszczenie miejsc, w których sprzedawany był 
alkohol na imprezach masowych, były przeprowadzane w ramach kontroli  
zgodności przebiegu imprez z wydanymi zezwoleniami. Powyższe czynności były 
odnotowywane w protokołach kontroli, tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności 
w tym zakresie w stosunku do informacji zawartych we wniosku.  

(dowód:  akta kontroli str. 349-351, 412) 

W latach objętych kontrolą w Katowicach nie stwierdzono przypadku 
przeprowadzania imprez masowych bez wymaganych zezwoleń. 

(dowód:  akta kontroli str. 247) 

W latach 2015-2017 Wydział Edukacji i Sportu Urzędu, w ramach otwartych 
konkursów ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i uprawianie 
sportu”, przydzielił dotacje w celu poprawy bezpieczeństwa obiektów w łącznej 
wysokości 5 820 tys. zł43. Powyższa kwota została przydzielona klubom 
sportowym44: KS Rozwój Katowice (piłka nożna) w wysokości łącznej 1 230 tys. zł, 
HC GKS  Katowice  (hokej na lodzie)  w wysokości 80 tys. zł, MUKS Naprzód Janów  

                                                      
39 Do badania wybrano 13 kontroli imprez masowych o podwyższonym ryzyku i 17 kontroli zwykłych imprez 
masowych. Na badaną próbę złożyły się: wszystkie imprezy podwyższonego ryzyka przeprowadzone w latach 
2015-2017, których w żadnym przypadku organizatorem nie było Miasto oraz po  trzy imprezy cykliczne 
i organizowane przez instytucję Miasta Katowice i 11 organizowanych na otwartym terenie. 
40 Kontrole były przeprowadzane przez dwóch inspektorów i dwóch głównych specjalistów Wydziału ZK. 
41 Wzór protokołu stanowił załącznik do procedury kontroli. 
42 Na prośbę organów opiniujących przed wydaniem opinii.  
43 Z czego 840 tys. zł w 2015 r., 1 900 tys. zł w 2016 r. i 3 080 tys. zł w 2017 r. 
44 Tryb przydzielenia dofinansowania, jak i sposób wydatkowania środków nie był objęty zakresem niniejszej 
kontroli. 



 

11 

(hokej na lodzie) w wysokości łącznej 1 030 tys. zł, KRS TKKF CZARNI (siatkówka 
męska) w wysokości 980 tys. zł i GKS „Gieksa” Katowice S.A. (siatkówka męska) 
w wysokości 2 500 tys. zł. 

(dowód:  akta kontroli str. 247-248) 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 uobim Urząd przeprowadził kontrole wszystkich 13 imprez 
masowych  podwyższonego ryzyka. Wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 31 
ust. 2 uobim, przeprowadzonych zostało 175 kontroli pozostałych imprez masowych. 
W procesie kontrolnym stosowano wprowadzone w Urzędzie procedury kontroli, 
a ustalenia dokumentowano w protokołach kontroli. Kontrolami objęto wszystkie 
warunki określone w zezwoleniach na przeprowadzenie imprez masowych. Urząd 
współpracował także z podmiotami uczestniczącymi w zapewnieniu bezpieczeństwa 
imprez masowych, zwłaszcza w przypadku imprez odbywających się po raz 
pierwszy w Katowicach. 

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

W latach objętych kontrolą do Urzędu złożono 35 wniosków o wydanie zezwolenia, 
o którym mowa w art. 65 Pord, na przeprowadzenie biegu ulicznego. W tym okresie 
nie odmówiono wydania, jak również nie cofnięto wydanego wcześniej zezwolenia, 
ze względu na okoliczności, o których mowa odpowiednio w art. 65c oraz art. 65d 
ust. 1 i ust. 2 Pord. 

W wyniku przeprowadzonego badania dokumentacji dotyczącej próby 15 
wniosków45, stwierdzono, że Urząd rzetelnie rejestrował zarówno składane wnioski, 
jak i wydane zezwolenia.  

(dowód:  akta kontroli str. 149-150b, 297) 

Wnioski o wydanie zezwolenia na organizację biegu ulicznego oraz dokumenty  
je uzupełniające były składane w terminach zgodnych z art. 65b ust 1 Pord, 
tj. co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Wyjątek 
stanowił wniosek o wydanie zezwolenia na organizację biegu pn. „XXIII Bieg uliczny 
im. Wojciecha Korfantego”, który to został złożony na 26 dni przed rozpoczęciem 
imprezy biegowej. Sekretarz Miasta wyjaśnił, że organizator ww. biegu przed 
złożeniem wniosku do Urzędu, złożył go do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Katowicach46, gdzie uzgodnił warunki przeprowadzenia tego biegu. MZUiM 
przesłał ww. uzgodnienia do Urzędu na 52 dni przed planowanym terminem biegu. 
Data wpływu tego dokumentu została uznana w Urzędzie za formalne rozpoczęcie 
procedury wydania zezwolenia na organizację biegu.  

 (dowód:  akta kontroli str. 149-150b, 335-342, 476-481) 

Urząd weryfikował spełnianie przez organizatorów obowiązków i wymogów, 
określonych w art. 65a ust. 2 i 3 Pord, w tym razem z Policją dokonywał oględzin 
tras biegu. 

(dowód:  akta kontroli str. 149-150b, 336-337, 343-345) 

                                                      
45 Do badania wybrano 5 zezwoleń na biegi uliczne organizowane przez jednostki organizacyjne Miasta 
Katowice oraz 10 zezwoleń na biegi uliczne organizowane przez inne podmioty. Stanowiło to 42,8% wszystkich 
złożonych w tym czasie wniosków i wydanych zezwoleń. 
46 Dalej „MZUiM” 
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Wobec wszystkich organizatorów biegów ulicznych stosowane były jednolite 
wymagania w ramach przeprowadzanych postepowań o wydanie zezwoleń. 

 (dowód:  akta kontroli str. 149-150b, 335-342, 470-481) 

Składane do Urzędu wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie biegów 
ulicznych były kompletne i zawierały niezbędne elementy opisane art. 65b ust 3 
i ust. 4 Pord, za wyjątkiem dwóch (co zostało opisane dalej, w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości).  

Wszystkie zbadane zezwolenia na przeprowadzanie biegów ulicznych zawierały 
elementy, o których mowa w art. 107 § 1 kpa w zw. z art. 65i Pord. Spośród  
30 zbadanych zezwoleń 29 było wydanych terminowo, natomiast w jednym 
przypadku47, stwierdzono, że decyzja została wydana z opóźnieniem wobec terminu 
określonego w art. 65e Pord, tj. na mniej niż siedem dni przed planowanym 
terminem przeprowadzenia biegu.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił, iż powodem wydania ww. decyzji było przekazanie przez 
prezydentów Mysłowic i Siemianowic Śląskich uzgodnień dotyczących przebiegu 
trasy maratonu przez te miasta dopiero w dniu 27 września 2017 r., tj. trzy dni przed 
terminem przeprowadzenia biegu. W związku z powyższym Urząd zezwolenie wydał 
w tym samym dniu. 

(dowód:  akta kontroli str. 149-150b, 336-342, 408-413, 482-492) 

NIK wskazuje, że ujęty w ww. przepisie termin wydania zezwolenia ma znaczenie 
dla realizacji zadań przez organizatora imprezy. Ze względu na zakres tych zadań 
organizator nie powinien być zaskakiwany decyzją w ostatniej chwili. W związku 
z powyższym konieczne jest podjęcie – w ramach współpracy z organami 
opiniującymi – działań w celu zachowania odpowiedniego terminu wydania 
zezwolenia. 

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

W przypadku dwóch biegów48 wydane zostały decyzje zezwalające na ich 
przeprowadzenie49 na podstawie wniosków, do których dołączono plany 
zabezpieczenia trasy nieobejmujące listy osób wchodzących w skład służby 
porządkowej, ich rozmieszczenia oraz elementów ubioru wyróżniających  
te osoby, (wymaganej art. 65a ust. 3 pkt 3 lit. a, w zw. z art. 65b ust. 4 pkt 4, Pord). 
Do ww. wniosków nie dołączono również zobowiązania organizatora do 
przywrócenia pasa drogowego na trasie biegu do stanu poprzedniego, 
a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego 
następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów 
tych napraw (wymaganego art. 65b ust. 4 pkt 5 Pord). Tymczasem w sytuacji 
braków w załączonej do wniosku dokumentacji, po przeprowadzeniu jej rzetelnej 
weryfikacji, organ powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków, 
zgodnie z art. 64 § 2 kpa w zw. z art. 65i Pord. 

Sekretarz Miasta wyjaśnił, iż organizator w obu przypadkach dołączył do wniosku 
plan graficzny tras, natomiast wszystkie niezbędne informacje zawarł w części 
opisowej, dołączonej do wniosków. Z kolei odnosząc się do kwestii zobowiązania 
organizatora do przywrócenia pasa drogowego na trasie biegu do stanu 

                                                      
47 „Bieg uliczny PKO Silesian Marathon wraz z biegami towarzyszącymi” z dnia 30.09.2017 r. 
48 „XXII i XXIII Biegu ulicznego im. Wojciecha Korfantego” przeprowadzonych odpowiednio w dniach 
18.04.2015 r. oraz 16.04.2016 r. 
49 Decyzje ZK.7230.1.2015.CC z dnia 10.04.2015 r. oraz ZK.7230.4.2016.CC z dnia 08.04.2016 r. 
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poprzedniego, stwierdził, że charakter imprezy, ze względu na dynamiczne 
przemieszczanie się uczestników, wymagał elastycznego podejścia do realnego 
zabezpieczenia wydarzenia. W związku z powyższym ruch był przywracany do 
stanu poprzedniego na bieżąco w trakcie przemieszczania się kolumny uczestników, 
zabezpieczanej przez Policję. Dodał również, że organizatorzy biegów ulicznych 
odbywających się na ulicach Katowic nie dołączali do wniosku listy osób 
wchodzących w skład służby porządkowej, wymaganej przepisem art. 65a  
ust. 3 pkt 3 lit. a Pord, ponieważ przekazywali ją bezpośrednio Policji, z którą 
uzgadniali sposób zabezpieczenia biegu oraz miejsca rozstawienia i zadania osób 
zabezpieczających imprezę.  

 (dowód:  akta kontroli str. 149-150b, 336-342, 408-413, 470-482) 

NIK wskazuje, że przedłożenie przez organizatora biegu wymaganej listy Policji, 
jako głównemu zabezpieczającemu imprezę, jak również sposób przywracania 
ruchu do stanu poprzedniego, w świetle obowiązujących przepisów nie zwalnia go 
od załączenia do wniosku o wydanie zezwolenia wszystkich wymaganych 
i kompletnych dokumentów wskazanych w art. 65b ust. 4 Pord. 

Wydane zezwolenia na zorganizowanie biegów ulicznych zawierały wszystkie 
wymagane elementy, o których mowa w art. 107 § 1 kpa. Rzetelnie rejestrowano 
wnioski i oraz wywiązywanie się przez organizatorów z ustawowych obowiązków 
związanych z organizacją i przeprowadzaniem biegów ulicznych, za wyjątkiem 
dwóch przypadków, w których nie wystąpiono o uzupełnienie dokumentacji. 
Zezwolenia wydawane były w terminach zgodnych z art. 65e Pord, za wyjątkiem 
jednego, na co wpływ miało opóźnienie w dostarczeniu niezbędnych do wydania 
zezwolenia opinii. Składane wnioski były kompletne, za wyjątkiem dwóch,  
do których nie dołączono listy osób wchodzących w skład służby porządkowej,  
ich rozmieszczenia oraz elementów ubioru wyróżniających te osoby, jak też 
zobowiązania organizatora do przywrócenia pasa drogowego na trasie biegu  
do stanu poprzedniego. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli50, wnosi o podjęcie działań zapewniających 
egzekwowanie od organizatorów biegów ulicznych wszystkich dokumentów 
i informacji wymaganych do wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie 
biegów ulicznych. 

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 Katowicach. 

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

Katowice, dnia  10 kwietnia 2018 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
Dariusz Bienek 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

 
  

  

 

 

 
 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


