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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach1 

Kontrolerzy 1. Wojciech Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/68/2018 z dnia 2 marca 2018 r. 

2. Waldemar Góra, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/71/2018 z dnia 5 marca 2018 r.  

(Dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Częstochowy2, ul. Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy3 od dnia 10 grudnia 2010 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

W Urzędzie zapewniono warunki organizacyjno-kadrowe pozwalające w latach 
2015-2017 na przestrzeganie ustawowych wymogów podczas wydawania zezwoleń 
na przeprowadzenie imprez masowych5. Ich wydawanie powierzono osobom 
posiadającym upoważnienia wydane przez Prezydenta. 

Rzetelnie rejestrowano wnioski składane do Urzędu o wydanie Zezwolenia. 
Weryfikowano kompletność złożonych wniosków, ich załączników i opinii oraz 
spełnianie przez organizatorów obowiązków i wymogów, o których mowa w ustawie 
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych6. Do wszystkich 
wniosków załączono opinie7, wymagane art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim. Zezwolenia - 
oprócz czterech - wydawano w terminie określonym w art. 29 ust. 1 uobim. Kopie 
Zezwoleń były terminowo przekazywane podmiotom wymienionym w art. 29 ust. 5 
uobim. Opłaty skarbowe z tytułu wydania Zezwolenia były pobierane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej8.  

Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wydaniu w okresie objętym kontrolą  
29 Zezwoleń na podstawie wniosków, do których organizatorzy dołączyli dokumenty 

                                                      
1 Dalej „NIK”. 
2 Dalej: „Urząd”. 
3 Dalej: „Prezydent”. 
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 Dalej: „Zezwolenie”. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, ze zm., dalej: „uobim”. 
7 Dalej „Opinie służb”: Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie (dalej „Policja”), Komendanta Miejskiego 
Straży Pożarnej w Częstochowie (dalej „PSP”), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Częstochowie (dalej „PPIS”) oraz Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacja 
Pogotowia Ratunkowego (dalej „Pogotowie”). 
8 Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm., dalej: „ustawa o opłacie skarbowej”.  
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(graficzne plany obiektu/terenu) niezawierające części wymaganych informacji. 
Nie przeprowadzono także kontroli zgodności przebiegu pięciu (spośród ośmiu) 
imprez masowych podwyższonego ryzyka, pomimo obowiązku określonego 
w art. 31 ust. 1 uobim.  

Decyzje administracyjne zezwalające na przeprowadzenie biegów ulicznych były 
wydawane w latach 2015-2017 przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg 
i Transportu w Częstochowie9. Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na 
niezapewnieniu przez Prezydenta Miasta, jako organu zarządzającego ruchem, 
wydawania zezwoleń na przeprowadzanie biegów ulicznych w oparciu 
o prawidłowe, w tym wydane na właściwych podstawach prawnych, upoważnienia 
do wydawania decyzji administracyjnych w ww. zakresie. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki organizacyjno-kadrowe 

Według Regulaminu organizacyjnego Urzędu10, w latach 2015-2017 wydawanie 
Zezwoleń należało do zadań Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu11. Zadania 
w zakresie rozpatrywania wniosków i wydawania zezwoleń na przeprowadzenie 
biegów ulicznych na terenie Częstochowy realizował MZDiT12, jednostka 
organizacyjna Miasta Częstochowy, działająca w formie jednostki budżetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 26-59, 176-180) 

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym13 Naczelnika Wydziału KPS, obowiązki 
związane z wydawaniem Zezwoleń zostały przypisane Referatowi Kultury 
(w zakresie imprez masowych artystyczno-rozrywkowych) oraz Referatowi Sportu 
i Turystyki (w zakresie imprez sportowych).  

(dowód: akta kontroli str. 57-59) 

Dwoje pracowników Wydziału KPS zajmujących się rozpatrywaniem wniosków 
o wydanie Zezwoleń, osobno dla imprez sportowych i dla imprez artystyczno-
rozrywkowych, posiadało odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania 
tych zadań14.  

(dowód: akta kontroli str. 60-64, 124-125) 

                                                      
9 Dalej: „MZDiT”. 
10 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy stanowił załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr k/15/12 Prezydenta 
Miasta Częstochowy z dnia 1 czerwca 2012 r. 
11 Dalej: „Wydział KPS”. 
12 Statut MZDiT został nadany uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 674/LIX/2010 z 26 kwietnia 2010 r., z kolei regulamin 
organizacyjny MZDiT został zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1670/13 z 11 września 2013 r. Z dniem  
15 lutego 2018 r., na mocy Zarządzenia nr k.1.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 stycznia 2018 r., w Urzędzie 
utworzone zostało Biuro Inżyniera Ruchu, do którego zakresu działania należą m.in. zadania organu zarządzającego ruchem, 
wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, ze zm.), w tym 
wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. 
13 Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2016 z 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Wydziału. 
14 Pracownik rozpatrujący wnioski o wydanie decyzji na organizację imprez sportowych zatrudniony na stanowisku Głównego 
specjalisty w Wydziale KPS ukończył studia na kierunku pedagogika z wychowaniem fizycznym oraz podyplomowe studia na 
kierunku menedżera sportu (obejmujące swoim zakresem m.in. organizację imprez i zarządzanie obiektami sportowymi). 
Ponadto posiadał ponad dwudziestoletni staż pracy na stanowisku ds. sportu szkolnego i rekreacji, sportu niepełnosprawnych  
i obiektów sportowych, w tym pięcioletnie doświadczenie w przygotowywaniu Zezwoleń na imprezy sportowe. Ponadto brał 
udział w spotkaniach z udziałem władz województwa oraz Policji dotyczących zabezpieczenia i organizacji meczów piłki 
nożnej. Z kolei pracownik rozpatrujący wnioski o wydanie decyzji na organizację imprez artystyczno-rozrywkowych zatrudniony 
na stanowisku Inspektora w Wydziale KPS posiadał 19-letni staż pracy na obecnym stanowisku z zakresem obejmującym 
wydawanie Zezwoleń na imprezy artystyczno-rozrywkowe, a w celu podniesienia swoich kwalifikacji brał udział w szkoleniach  
i kursach (m.in.: „Uwarunkowania prawne imprez artystycznych i rozrywkowych – nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez 
masowych”, „Tryb i zasady organizowania imprez masowych i zgromadzeń” oraz „Nowelizacja Kpa od czerwca 2017 – skutki 
prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego”, organizowane m.in. przez Ośrodek Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wszystkie Zezwolenia zostały wydane przez osoby posiadające odpowiednie 
upoważnienia15.  

(dowód: akta kontroli str. 65-73, 353-356) 

Upoważnienia Prezydenta do kontrolowania zgodności przebiegu imprez masowych 
z warunkami określonymi w Zezwoleniu posiadało czterech pracowników Wydziału 
KPS (w tym: dla dwóch Kierowników Referatów, dla osoby pełniącej obowiązki 
Kierownika oraz pracownika merytorycznego). 

(dowód: akta kontroli str. 70-73) 

W okresie objętym kontrolą zezwolenia na organizację biegów ulicznych wydawali 
Dyrektor MZDiT (20 zezwoleń) i Zastępca Dyrektora ds. Drogownictwa (jedno 
zezwolenie)16, którzy posiadali imienne upoważnienia Prezydenta do wydawania 
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zarządzania 
drogami publicznymi oraz do wykonywania czynności związanych z zarządzaniem 
ruchem na drogach publicznych w Częstochowie, wydane na podstawie art. 21  
ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych17, tj. przepisu 
nieodnoszącego się do zadań organu zarządzającego ruchem na drogach, 
określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym18, w tym 
w zakresie wydawania wskazanych wyżej zezwoleń (co przedstawiono także 
w dalszej części wystąpienia, w sekcji Ustalone nieprawidłowości). 

 (dowód: akta kontroli str. 13-16, 82-87) 

Procedury wydawania Zezwoleń na organizację imprez masowych, sportowych  
oraz artystyczno-rozrywkowych zostały opublikowane na stronie internetowej 
Urzędu19 wraz ze wzorem wniosku o wydanie Zezwolenia. Na tej stronie podano 
również informację o wymaganych załącznikach, obowiązujących opłatach, miejscu 
i terminie załatwienia sprawy czy trybie odwoławczym. W procedurach zawarto m.in. 
wymagania dotyczące: 
− złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty skarbowej na 30 dni przed planowaną 

imprezą, wraz z wyszczególnionymi załącznikami, m.in. graficznym planem 
obiektu lub terenu imprezy, 

− określenia planowanej liczby uczestników i przewidywanych zagrożeń,  
− powiadomienia o rozmieszczeniu punktów sprzedaży i spożywania napojów 

alkoholowych (wyłącznie w przypadku imprez sportowych), 
− dołączenia na 14 dni przed planowaną imprezą opinii. Policji, straży pożarnej, 

pogotowia ratunkowego i inspektora sanitarnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 105-117) 

Weryfikacja spełniania przez wnioskodawców obowiązków i wymogów, o których 
mowa w art. 6 i art. 13 ust. 2 uobim, odbywała się na podstawie analizy złożonej 
dokumentacji, w oparciu o Opinie służb, a także m.in. na podstawie graficznego 
planu i regulaminu obiektu/terenu imprezy oraz jej regulaminu opracowanego przez 
organizatora. 

(dowód: akta kontroli str. 120) 

                                                      
15 W okresie objętym kontrolą do wydawania Zezwoleń upoważnionych przez Prezydenta było czterech 
pracowników Wydziału KPS (w tym: Naczelnik Wydziału, dwoje zastępców oraz Kierownik Referatu Sportu 
i Turystyki). 
16 Dyrektor MZDiT posiadał upoważnienie z 9 maja 2011 r.; Zastępca Dyrektora ds. Drogownictwa posiadał 
upoważnienie z 13 stycznia 2014 r. 
17 Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm., dalej: „ustawa o drogach”. 
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm., dalej: „Pord”. 
19 Adres strony: www.czestochowa.um.gov.pl 
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W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie przeprowadzono kontroli wewnętrznej 
ani audytu w zakresie realizacji obowiązków związanych z wydawaniem Zezwoleń 
oraz zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych. Prezydent Miasta wyjaśnił: 
Corocznie dokonywana analiza ryzyka obszarów działalności Urzędu Miasta 
wskazywała, że obszar kultury i sportu kształtował się na niskim lub średnim 
poziomie ryzyka. Tematy zadań audytowych do planu audytu dotyczyły głównie 
obszarów o wysokim stopniu ryzyka, stąd też zagadnienia dotyczące realizacji 
obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych, nie 
były objęte planami audytów na rok 2015, 2016, 2017 i 2018. Ponadto Prezydent 
dodał, że do Wydziału Kontroli Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski, czy informacje 
o potrzebie przeprowadzenia tego typu kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 22) 

W latach 2015-2017 do Urzędu wpłynęły: petycja20 i skarga21 dotyczące 
zorganizowanych na terenie Częstochowy imprez masowych, które zostały 
terminowo i rzetelnie rozpatrzone przez pracowników Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 74-78) 

W Urzędzie opracowany został „Protokół z kontroli przeprowadzenia imprezy 
masowej organizowanej na terenie miasta Częstochowy”, stanowiący wzór 
dokumentu pokontrolnego, w którym osoby przeprowadzające takie kontrole od 
sierpnia 2017 r. podawały szczegółowe informacje dotyczące imprezy, m.in. dane 
organizatora, nazwę, termin i miejsce imprezy, charakter imprezy, liczbę widzów, 
obecne służby porządkowe i informacyjne, informację o zabezpieczeniu przez 
służby medyczne i straż pożarną. Poza ww. wzorem protokołu w Urzędzie nie 
ustalono pisemnych procedur dotyczących przeprowadzania kontroli przebiegu 
imprez masowych. 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że mimo braku ustalonych procedur przeprowadzania 
kontroli imprez, prowadzono analizy i obserwacje przebiegu imprezy w centrum 
dowodzenia (również za pomocą monitoringu), przy ścisłym współudziale Policji 
oraz służb porządkowych (w tym kierownika ds. bezpieczeństwa), co jego zdaniem 
ma świadczyć o prowadzeniu określonych w art. 31 ust. 1 uobim kontroli zgodności 
przebiegu imprez masowej z warunkami określonymi w Zezwoleniu. Ponadto 
Prezydent stwierdził: Takie postępowanie przyjęto za wystarczające, gdyż 
umożliwiało ewentualną natychmiastową reakcję w przypadku łamania przepisów 
prawa, co wiązałoby się np. z koniecznością przerwania imprezy masowej. Wskazał 
ponadto, że przedstawiciele Policji dokonują stosownych kontroli przygotowania 
imprezy, rozstawienia służb porządkowych oraz analizy zabezpieczeń przed ich 
rozpoczęciem22.  

 (dowód: akta kontroli str. 23, 120, 126-130) 

W zakresie monitorowania organizowanych na terenie miasta imprez innych  
niż masowe Prezydent wyjaśnił23, że w ww. kwestiach stosowano ogólne zasady 

                                                      
20 W listopadzie 2017 r. do Urzędu wpłynęła petycja grupy mieszkańców o zaprzestanie używania materiałów 
pirotechnicznych w trakcie imprez organizowanych na terenie Częstochowy. Prezydent Miasta poinformował 
wnoszących petycję, że w 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne, w trakcie których mieszkańcy miasta będą 
mogli wypowiedzieć się w tym zakresie. 
21 W czerwcu 2016 r. wpłynęła do Urzędu skarga (z dnia 3 czerwca 2016 r.) mieszkańca na zbyt głośną i długą 
imprezę. W udzielonej odpowiedzi, Prezydent Miasta wyjaśnił skarżącemu, że przyczyną przedłużenia imprezy 
były warunki atmosferyczne i poinformowało tym, że kolejne planowane koncerty odbędą się poza Placem 
Biegańskiego, 
22 Kontrolerom nie przedstawiono w trakcie niniejszej kontroli dokumentacji (za okres do 19 sierpnia 2017 r.) 
potwierdzającej wykonywanie kontroli, o których mowa w art. 31 ust. 1 lub ust. 2 uobim, co przedstawiono 
w rozdziale 3 wystąpienia. 
23 Tożsame w treści wyjaśnienia złożył również Naczelnik Wydziału KPS. 
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organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych zawarte w rozdziale czwartym 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej24. Naczelnik Wydziału KPS wyjaśnił, że imprezy tego typu są 
monitorowane przez pracowników Wydziału KPS na podstawie danych zawartych 
przez organizatora w zgłoszeniu, dotyczących charakteru imprezy, miejsca, ilości 
uczestników czy sposobu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. 

(dowód: akta kontroli str. 23, 120) 

W okresie objętym kontrolą Urząd nie był organizatorem imprez i biegów ulicznych. 
Imprezy kulturalne realizowane były przez instytucje kultury (np. Ośrodek Promocji 
Kultury GAUDE MATER) lub inne podmioty, z kolei imprezy sportowe przez kluby 
sportowe: RKS Raków (mecze piłkarskie), CKM Włókniarz (mecze żużlowe) lub AZS 
Częstochowa (mecze siatkówki), co opisano szczegółowo w punkcie 2 niniejszego 
wystąpienia. Biegi uliczne na terenie Gminy organizowały m.in. częstochowskie 
szkoły, uczelnie i stowarzyszenia sportowe. 

(dowód: akta kontroli str. 13-16, 351-352) 

W ramach wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
podczas imprez masowych, w Urzędzie organizowano m.in. spotkania robocze 
w Wydziale KPS, podczas których omawiane były możliwe do przewidzenia 
zakłócenia przebiegu imprezy, metody zapobiegania zdarzeniom niepożądanym 
oraz przydzielano zadania wszystkim służbom zabezpieczającym imprezę 
masową25. 

 (dowód: akta kontroli str. 23, 131-140, 181-182) 

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

Prezydent Miasta nie zapewnił wydawania zezwoleń na przeprowadzanie biegów 
ulicznych, o których mowa w art. 65 Pord, w oparciu o prawidłowe, w tym wydane  
na właściwych podstawach prawnych, upoważnienia do wydawania decyzji 
administracyjnych w ww. zakresie.  

W kontrolowanym okresie ww. zezwolenia wydawali Dyrektor MZDiT (20 zezwoleń) 
i jego Zastępca26 (jedno zezwolenie), którzy posiadali imienne upoważnienie27 
Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach z zakresu zarządzania drogami publicznymi w Częstochowie oraz  
do wykonywania czynności związanych z zarządzaniem ruchem na drogach 
publicznych w mieście Częstochowa. Upoważnienia wydane były na podstawie 
art. 21 ust. 1a ustawy o drogach, tj. przepisu nieodnoszącego się do zadań organu 
zarządzającego ruchem na drogach, określonych w Pord, w tym w zakresie 
wydawania wskazanych wyżej zezwoleń. 

Stosownie do art. 65b ust. 1 Pord, zezwolenia, o których mowa w art. 65 Pord, 
wydaje w drodze decyzji administracyjnej organ zarządzający ruchem na drodze,  

                                                      
24 Dz. U. z 2017 r. poz. 862, ze zm. 
25 W okresie objętym kontrolą zorganizowano spotkania mające na celu omówienie bezpieczeństwa w trakcie 
m.in. Festiwalu Kolorów w 2015 r. (spotkanie 7 sierpnia 2015 r.), imprez sylwestrowych na Placu Biegańskiego 
(spotkania 7 grudnia 2015 r., 19 grudnia 2016 r. i 28 grudnia 2017 r.), festiwalu muzycznego „Frytka Off-jazd” 
(9 czerwca 2017 r.) oraz imprez organizowanych w 2016 r., w tym w szczególności „Dni Częstochowy” (4 lutego 
2016 r.). W spotkaniach tych uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizatora, policji, straży miejskiej, stacji 
pogotowia ratunkowego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz przedstawiciele firm 
odpowiedzialnych za technikę sceniczną i obsługę imprezy. 
26 Zastępca Dyrektora ds. Drogownictwa. 
27 Upoważnienie dla Dyrektora MZDiT Nr NA.0052.1.267.2011 z dnia 9 maja 2011 r. oraz upoważnienie dla 
Zastępcy Dyrektora ds. Drogownictwa MZDiT Nr BDG.0052.1.18.2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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na której odbywa się impreza28. Stosownie natomiast do art. 10 ust. 6 Pord, 
prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach 
na prawach powiatu29.  

Tymczasem powołany w ww. upoważnieniach art. 21 ust. 1a ustawy o drogach 
odnosi się do wykonywania zadań zarządcy drogi30, a nie zadań organu 
zarządzającego ruchem na drogach. Wydane upoważnienia nie stanowiły zatem 
prawidłowego upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych (zezwoleń), 
o których mowa31. 

Według art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego32, organ administracji publicznej może upoważniać, w formie 
pisemnej, pracowników obsługujących ten organ33 do załatwiania spraw w jego 
imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji 
administracyjnych (przy czym, zgodnie z art. 21 ustawy o drogach, zarząd drogi jest 
jednostką, przy pomocy której Prezydent może wykonywać swoje obowiązki jako 
zarządca drogi, a nie jako organ zarządzający ruchem na drogach, a tym samym 
pracownicy zarządu drogi nie obsługują go w zakresie wskazanych wyżej zadań, 
należących do niego jako do organu zarządzającego ruchem na drogach)34.  

(dowód: akta kontroli str. 13-16, 82-87) 

Prezydent, w złożonych wyjaśnieniach, przywołał przepis art. 21 ust. 1a ustawy 
o drogach, powołany w ww. upoważnieniach, podając, iż z przepisu tego wynika, 
że Zarządca drogi może upoważnić pracowników (…) jednostki organizacyjnej 
będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym 
zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych. Jak wyjaśnił, 
W/w przepis stanowi formalno-prawną przesłankę do udzielania upoważnień 
pracownikom utworzonej jednostki organizacyjnej (MZDiT) do wykonywania zadań 
objętych zakresem działalności przypisanych Prezydentowi Miasta, a wynikających 
z przepisów prawa. Dodał również, że Upoważnienia oprócz podstaw prawnych 
zawierają tzw. materialne treści, które faktycznie potwierdzają i obejmują zakres 

                                                      
28 Jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:  w przypadku 
dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii; w przypadku dróg tej samej 
kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy. 
29 Z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. 
30 Wg art. 21 ust. 1 ustawy o drogach zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 5 tej 
ustawy, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, 
utworzonej przez radę powiatu lub radę gminy, a według art. 21 ust. 1a ww. ustawy zarządca drogi może 
upoważnić pracowników odpowiednio starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki 
organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, 
a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych. 
31 Wskazana wyżej podstawa prawna wydania tych upoważnień nie dotyczyła bowiem upoważnienia do 
załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, w tym zezwoleń na przeprowadzanie biegów 
ulicznych, w zakresie należącym do zadań organu zarządzającego ruchem na drogach. W treści tych 
upoważnień wyraźnie wskazano, że obejmuje ono wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach z zakresu zarządzania drogami publicznymi, natomiast w pozostałym zakresie zamieszczono jedynie 
sformułowanie dotyczące wykonywania „czynności” z zakresu zarządzania ruchem na drogach publicznych 
w mieście. 
32 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej „kpa”. 
33 Pracowników organu, w tym pracowników kierowanego przez siebie urzędu, a nie innych jednostek 
organizacyjnych Miasta. 
34 Z kolei, wg art. 38 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1868, ze zm., dalej „usp”), gdy chodzi o indywidualne sprawy z zakresu 
administracji publicznej należące do właściwości powiatu (miasto na prawach powiatu wykonuje zadania powiatu 
na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, rozdział 2 tej ustawy dotyczy zakresu działania 
i zadań powiatu), prezydent miasta może upoważnić pracowników urzędu miasta, powiatowych służb, inspekcji 
i straży (o których mowa w art. 33a usp) oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania 
w jego imieniu decyzji, o których mowa w art. 38 ust. 1 usp (zaznaczyć przy tym należy, że przepisu tego nie 
powołano w żadnym z przedłożonych w toku kontroli upoważnień, o których mowa, dotyczących wykonywania 
zadań Prezydenta, jako organu zarządzającego ruchem). 
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przekazanych kompetencji, oraz że Pominięcie w podstawie prawnej zapisów 
wynikających z przepisów szczególnych nie ogranicza zakresu udzielonych 
upoważnień.  

Prezydent wskazał ponadto, że do dnia 14 lutego 2018 r. zadania w zakresie 
wydawania kontrolowanych zezwoleń, o których mowa w art. 65 Pord, należały  
do kompetencji MZDiT, co - jak podał - wynikało ze Statutu MZDiT35 oraz 
Regulaminu Organizacyjnego MZDiT36.  

Jednocześnie, według wyjaśnień Dyrektora MZDiT37 w zakresie biegów ulicznych 
(do których zamieszczono odesłanie w ww. wyjaśnieniach Prezydenta, 
przedkładając je w załączeniu), decyzje były podpisywane przez Dyrektora MZDiT 
i jego Zastępców na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Częstochowy 
(również w załączeniu). 

W związku z powyższym należy zauważyć, że według ww. Statutu MZDiT38 
przedmiotem działania MZDiT było zarządzanie drogami publicznymi (§ 3 pkt 1) 
oraz publiczny transport drogowy (§ 3 pkt 2). Wśród zadań z zakresu zarządzania 
drogami publicznymi wymieniono tam zarządzanie ruchem na drogach publicznych 
i wykorzystanie dróg w sposób szczególny39, co jednak nie mogło obejmować zadań 
należących do kompetencji organu zarządzającego ruchem na drogach, 
określonych w Pord (zadania te nie są zadaniami z zakresu zarządzania drogami 
publicznymi), w tym stanowić podstawy do wykonywania przez MZDiT zadań 
polegających na wydawaniu zezwoleń w imieniu tego organu, z jego upoważnienia. 
Z kolei według ww. Regulaminu organizacyjnego MZDiT40, do zakresu działania 
jednej z komórek organizacyjnych MZDiT (Referatu Inżynierii Ruchu Drogowego) 
należało wydawanie uzgodnień na przeprowadzenie imprez w pasie drogowym. 
Nie mogło to jednak stanowić odpowiedniego upoważnienia do wydawania 
w imieniu Prezydenta, jako organu zarządzającego ruchem, zezwoleń, o których 
mowa w art. 65 Pord. Upoważnienia takie, do załatwiania indywidualnych spraw 
i wydawania decyzji administracyjnych, powinny być bowiem imienne, wydawane 
przez organ zarządzający ruchem konkretnemu pracownikowi, a nie komórce 
organizacyjnej, jak też w oparciu o właściwe przepisy, objętym nimi osobom. 

(dowód: akta kontroli str. 17, 20-21, 26-44, 79-81, 82-87, 348-349) 

                                                      
35 Nadanego uchwalą nr 674/LIX/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
36 Zatwierdzonego zarządzeniem nr 1670/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11 września 2013 r. 
37 P.o. Dyrektora MZDiT, który uprzednio zajmował stanowisko ww. Zastępcy Dyrektora ds. Drogownictwa 
MZDiT. 
38 Uchwała Rady Miasta w sprawie jego nadania, podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 usg,  
art. 12 pkt 8 lit. i i pkt 11 w zw. z art. 92 usp, art. 21 ust. 1 ustawy o drogach oraz art. 11, 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (aktualnie: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 
39 Zauważyć przy tym należy, że niektóre zadania związane z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny 
wykonuje zarząd drogi, w tym wg art. 65a ust. 3 pkt 7 Pord organizator imprezy jest obowiązany uzgodnić  
z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu 
poprzedniego, a wg pkt 7a - uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych 
wyposażonych w opony z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi. 
Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784), zarząd drogi - odpowiednio do swoich kompetencji (które nie są kompetencjami 
organu zarządzającego ruchem) - może również realizować niektóre działania, w tym podejmować czynności 
organizacyjno-techniczne, w zakresie zarządzania ruchem, jak np. sporządzanie projektów organizacji ruchu 
drogowego, przedstawianie ich do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem, a także ich opiniowanie 
(jeśli nie jest on jednostką składającą projekt - § 7 ust. 2 pkt 4 tego rozporządzenia), wdrażanie zatwierdzonych 
projektów, itp. 
Nie oznacza to jednak, że zarząd drogi wykonuje zadania, które należą do kompetencji organu zarządzającego 
ruchem na drogach. Wydawanie decyzji, o których mowa w art. 65 Pord, należy do kompetencji organu 
zarządzającego ruchem na drogach. 
40 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie jego zatwierdzenia wydane zostało na podstawie art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz.1875 ze zm.), w zw. z ww. uchwałą 
w sprawie nadania Statutu MZDiT. 
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Zadania organu zarządzającego ruchem na drogach, którym w mieście na prawach 
powiatu, zgodnie z art. 10 ust. 6 Pord, jest Prezydent Miasta, należą do kompetencji 
tego organu. Zgodnie z art. 65b ust. 1 Pord, wydając zezwolenia, o których mowa 
w art. 65 Pord, Prezydent działa jako organ zarządzający ruchem na drogach, a nie 
jako zarządca drogi. W związku z tym NIK podkreśla, że upoważnienia do 
wydawania ww. zezwoleń, tj. do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 
należącym do zadań Prezydenta jako organu zarządzającego ruchem na drogach, 
powinny być udzielane przez niego w oparciu o właściwe przepisy, jak również 
powinny one być jasne, jednoznaczne i konkretne, tj. sformułowane w sposób 
nienasuwający wątpliwości co do ich zakresu. Osoby wydające ww. zezwolenia 
powinny dysponować w tym zakresie stosownymi, prawidłowymi, imiennymi 
upoważnieniami wydanymi przez Prezydenta, jako przez organ zarządzający 
ruchem na drogach. 

Dodać należy, iż w złożonych wyjaśnieniach Prezydent zaznaczył, że zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 stycznia 2018 roku 
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy od dnia 
15.02.2018 r. sprawy związane z zarządzaniem ruchem na drogach nie są 
prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, a przez Biuro 
Inżyniera Ruchu w Urzędzie Miasta Częstochowy (do zakresu działania tej komórki 
Urzędu należą m.in. zadania organu zarządzającego ruchem, wynikające z ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). Zauważyć przy tym należy, 
że Prezydent wydał Kierownikowi ww. Biura, będącemu pracownikiem Urzędu, 
pisemne, imienne upoważnienie do załatwiania spraw w jego imieniu, w którym 
wymieniono m.in. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób 
szczególny, a upoważnienie to wydano m.in. na podstawie art. 65 Pord i art. 268a 
kpa. 

(dowód: akta kontroli str. 180, 349) 

W Urzędzie zapewniono warunki organizacyjno-kadrowe pozwalające na 
przestrzeganie ustawowych wymogów podczas wydawania Zezwoleń oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez. Wydawanie powyższych Zezwoleń 
powierzono osobom poprzez upoważnienia wydane przez Prezydenta. W okresie 
objętym kontrolą nie przeprowadzono kontroli wewnętrznych i audytów w zakresie 
realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez 
masowych. 

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niezapewnienia przez Prezydenta Miasta, 
jako organu zarządzającego ruchem, wydawania zezwoleń na przeprowadzanie 
biegów ulicznych, o których mowa w art. 65 Pord, w oparciu o prawidłowe, w tym 
wydane na właściwych podstawach prawnych, upoważnienia do wydawania decyzji 
administracyjnych w ww. zakresie. 

2. Przestrzeganie wymogów i procedur podczas wydawania 
Zezwoleń. 

W Częstochowie w latach 2015-2017 złożono 130 wniosków o wydanie Zezwoleń41, 
po   rozpatrzeniu   których  wydano  124  takie  Zezwolenia42.  W  przypadku  pięciu  

 

 

                                                      
41 Odpowiednio w kolejnych latach: 43, 34 i 53. 
42 Odpowiednio w kolejnych latach: 42, 32 i 50. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zezwoleń, dotyczących meczów piłkarskich43, do imprez podwyższonego ryzyka 
zakwalifikowano osiem spotkań44.  

(dowód: akta kontroli str. 350) 

Szczegółowym badaniem objęto dokumentację 30 wniosków i wydanych Zezwoleń 
w latach 2015-201745. Zbadane wnioski o wydanie Zezwolenia rejestrowano 
rzetelnie w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)46. 
Ponadto wnioski o wydanie Zezwolenia opatrywano pieczęcią z datą wpływu 
i numerem kancelaryjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 184-211, 350-356) 

W ośmiu przypadkach47 na 30 zbadanych, wnioski o wydanie Zezwolenia składane 
były na krócej niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, 
tj. po terminie określonym w art. 25 ust. 1 uobim48. W czterech przypadkach49 
organizatorzy zwrócili się o przywrócenie terminu na złożenie wniosku, natomiast 
w trzech przypadkach50 w dokumentach wskazano, iż zachodzi wyjątkowy 
i uzasadniony przypadek opisany w art. 25 ust. 1a uobim, wskazujący na możliwość 
skrócenia okresu złożenia wniosku do 14 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia imprezy masowej. Część Opinii służb złożonych zostało przez 
organizatorów z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w art. 26 ust. 2 
uobim (tj. później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej). 
Opóźnienie to wystąpiło w przypadku: 10 Opinii PSP51 (tj. w 33%), 10 Opinii Policji52 
(tj. 33%), 11 Opinii PPIS53 (tj. w 37%), 11 Opinii Pogotowia54 (tj. w 37%).  

                                                      
43 Odpowiednio w kolejnych latach: 1, 2 i 2 Zezwolenia, 
44 Odpowiednio w kolejnych latach:  1, 2 i 5 meczy. 
45 Badaniem objęto następujące imprezy masowe, które oznaczono odpowiednio kolejnymi numerami: 
1. Spotkanie Sylwestrowe 2014/2015, 2. XXIII Finał WOŚP w Częstochowie; 3. Mecze piłki nożnej w II lidze 
runda wiosenna sezonu rozgrywkowego 2014/2015 oraz mecze Pucharu Polski, 4. Mecz barażowy piłki nożnej 
o udział w I lidze: RKS Raków - Pogoń Siedlce; 5. Mecze piłki nożnej w II lidze runda jesienna sezonu 
rozgrywkowego 2015/2016 oraz mecze Pucharu Polski; 6. Rozgrywki Ekstraligi Żużlowej faza Play Off, 
7. I runda finałowa Play-Off PGE Ekstraligi: Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno; 8. Mecze piłki siatkowej 
w ramach fazy zasadniczej PLS (Polskiej Ligi Siatkówki) oraz fazy play-off PLS, meczów Pucharu Polski 
i turniejów w sezonie 2015/2016, 9. Częstochowski Festiwal Kultury Alterantywnej Frytka OFF, 
10. Dni Częstochowy - 23 Urodziny, 11. Mecze piłki nożnej w II lidze runda wiosenna sezonu rozgrywkowego 
2015/2016 oraz ewentualne mecze barażowe o udział w pierwszej lidze, 12. Rozgrywki NICE Polskiej Ligi 
Żużlowej oraz imprezy dodatkowe, 13. Wiosna Studentów 2016, 14. Strefa Kibica Euro 2016 – Częstochowa, 
15. Festiwal Retro Częstochowa, 16. Hip Hop Elements, 17. Mecze piłki nożnej w II lidze runda jesienna sezonu 
rozgrywkowego 2016/2017 oraz mecze w ramach rozgrywek o Puchar Polski, 18. Festiwal Kolorów 
w Częstochowie, 19. Mecze piłki siatkowej w ramach fazy zasadniczej PLS oraz fazy play-off PLS, meczów 
Pucharu Polski i turniejów w sezonie 2016/2017, 20. Jasne że Święta, 21. Prezentacja Drużyny CKM Włókniarz, 
22. Mecze piłki nożnej w II lidze runda wiosenna sezonu rozgrywkowego 2016/2017 oraz ewentualny mecz 
barażowy o udziała w I lidze, 23. Rozgrywki PGE Ekstraligi Żużlowej oraz ewentualne imprezy w ramach rundy 
finałowej, 24. Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych Juwenalia Fest 2017, 25. Mecze piłki 
nożnej w I lidze runda jesienna sezonu rozgrywkowego 2017/2018 oraz mecze w ramach rozgrywek o Puchar 
Polski, 26. FolkFest nad Bałtykiem, 27. Leżak Fortum, 28. Mecze piłki siatkowej w ramach fazy zasadniczej I Ligi 
oraz fazy play - off I Ligi, meczów Pucharu Polski i turniejów w sezonie 2017/2018, 29. Gala Boksu, 
30. Noc Sylwestrowa. 
46 W systemie OO Document Manager, wersja 4.5.1 wpisywano: sygnaturę, liczbę porządkową, nr kancelaryjny, 
typ dokumentu, datę i godzinę utworzenia, referenci pisma, opis i status. 
47 Imprezy nr 3, 4, 6, 7, 12, 13, 17, 22. 
48 Odpowiednio na 29, 11, 24, 5, 16, 11, 29 i 29 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem imprezy. 
49 Imprezy nr 4, 7, 12 i 13 organizatorzy zwrócili się o przywrócenie terminu na złożenie wniosku. 
50 Imprezy nr 4, 6 i 12. 
51 Imprez nr 4, 5, 6, 7, 12, 13, 18, 20, 24 i 28, opinie dostarczono na 2 do 13 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia imprezy. 
52 Imprez nr 2, 4, 5, 6, 7, 12,13, 18, 23 i 28, opinie dostarczono na 3 do 13 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia imprezy. 
53 Imprez nr 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 18, 23, 27 i 28, opinie dostarczono na 3 do 13 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia imprezy. 
54 Imprez nr 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 23 i 28, opinie dostarczono na 4 do 12 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia imprezy. 
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Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału KPS: Zarówno kancelaria ogólna Urzędu, 
jak i pracownicy sekretariatu Wydziału KPS, nie mają możliwości nieprzyjęcia 
jakichkolwiek pism. Pracownicy mają obowiązek przyjęcia każdej korespondencji 
adresowanej do Urzędu Miasta. Wnioski wymienione w tym pytaniu zostały 
rozpatrzone pozytywnie (wydano Zezwolenia), ponieważ, ani w art. 25 ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych (uobim), ani w innych przepisach tej ustawy 
(np. art. 29 ust. 4) nie określono jaki charakter ma ten termin, ani jakie są skutki 
niedotrzymania go przez organizatora. Można zatem stwierdzić, że termin 
z art. 25 ust. 1 uobim ma zatem charakter wyłącznie instrukcyjny. Oznacza to, 
że jego nieprzestrzeganie nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji dla 
organizatora, a w szczególności nie może stanowić samodzielnej podstawy  
odmowy wydania Zezwolenia. Wskazaną interpretację co do charakteru terminu  
30-dniowego, należy odnieść również do charakteru terminu 14-dniowego, ponieważ 
i w tym przypadku ustawodawca nie wskazał konsekwencji jego niedochowania 
przez organizatora. Niezależnie od powyższych argumentów, pamiętać trzeba 
o specyfice poszczególnych szczebli rozgrywek sportowych oraz braku wiedzy 
przez organizatorów o poszczególnych zawodach w terminie określonym w ustawie 
(np. mecze barażowe, mecze play-off, mecze przeprowadzone w systemie 
pucharowym etc.). Ponadto przepisy art. 29 ust. 4 cytowanej ustawy zawierają 
zamknięty katalog przypadków, w których organ może odmówić wydania 
Zezwolenia. Przepis ten nie przewiduje przesłanki upływu 30 dniowego terminu. 

(dowód: akta kontroli str. 184-196, 351-356) 

We wszystkich objętych kontrolą przypadkach dokumentacja dołączona do 
wniosków była kompletna, z wyjątkiem części informacji wymaganych w planie 
graficznym obiektu/terenu (co opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji 
Ustalone nieprawidłowości).  

(dowód: akta kontroli str. 184-196, 351-356) 

Urząd stosował jednolite wymagania wobec organizatorów imprez tego samego 
typu. W analizowanej dokumentacji imprez masowych odnotowano siedem 
przypadków wydania negatywnych opinii służb (Policji), we wszystkich 
ww. przypadkach wydano Zezwolenia. Opinie pozostałych organów były zawsze 
pozytywne.  

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału KPS: Decyzje (Zezwolenia) na przeprowadzenie 
siedmiu imprez masowych (mecze piłkarskie z udziałem drużyny RKS RAKÓW 
Częstochowa SA) wydano zgodnie z zapisami ustawy, po przedstawieniu przez 
organizatora wszelkich niezbędnych dokumentacji i opinii w tym zakresie. Ustawa 
o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 25 ust. 1 pkt 2) nie precyzuje natomiast, 
czy opinie te muszą być pozytywne. Ponadto zastrzeżenia Policji dot. w dużej 
mierze infrastruktury wokół stadionu na prywatnych posesjach, na które organizator 
nie ma jakiegokolwiek wpływu. Natomiast uwagi dot. infrastruktury samego 
Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków, na które wpływu nie miał również 
organizator, były na bieżąco przekazywane Miejskiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji w Częstochowie (administrator obiektu) i w miarę możliwości 
eliminowane poprzez realizację przez niego niezbędnych inwestycji i modernizacji. 
Pozostałe uwagi zawarte w opiniach Policji, na które wpływ miał organizator, były 
umieszczane w wydanych Zezwoleniach, jako niezbędne do realizacji przy 
organizacji imprezy. 

(dowód: akta kontroli str. 184-196, 250-336, 351-356) 
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W okresie objętym kontrolą wydano jedno55 Zezwolenie na przeprowadzenie 
imprezy cyklicznej trwającej dłużej niż sześć miesięcy. Opinie służb były ważne56 na 
dzień złożenia wniosku i wydania zezwolenia (nie wzywano organizatora do 
dostarczenia ich aktualizacji opinii służb). Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału KPS: 
W momencie składania wniosku o wydanie Zezwolenia na przeprowadzenie 
masowej imprezy sportowej (nr 19 w zestawieniu), organizator dopełnił wszelkich 
formalności, w tym przedstawił stosowne opinie. Zgodnie z zapisami ustawy, 
obowiązek dostarczenia opinii (aktualnych) spoczywa na organizatorze imprez. 
Nadmienić należy również, że warunki przeprowadzenia imprez po okresie 
obowiązywania opinii nie uległy zmianie (mecze odbywały się w tym samym 
obiekcie, w takich samych warunkach, jakie określone zostały w Zezwoleniu 
i opiniach wcześniej przekazanych przez organizatora imprez). 

(dowód: akta kontroli str. 346-349, 351-356) 

Urząd weryfikował m.in. spełnianie przez organizatora imprezy masowej wymogów 
określonych w art. 6 oraz art. 13 ust. 1 i 2 uobim na podstawie dokumentacji 
załączonej do wniosku o wydanie Zezwolenia, w szczególności w oparciu 
o instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej, 
graficzny plan i regulamin obiektu lub terenu imprezy, Opinie służb, regulamin 
imprezy opracowany przez organizatora. Ponadto brano pod uwagę ustalenia 
przeprowadzanych przez służby wizji lokalnych opisanych w ich opiniach. 

(dowód: akta kontroli str. 213-342, 351-356, 343-345) 

Urzędowi nie przekazywano informacji o przeprowadzonych na zlecenie 
organizatora kontrolach obiektu bądź terenu, na których mają być przeprowadzone 
imprezy masowe, pod kątem zabezpieczenia pirotechnicznego. Prezydent uzasadnił 
to brakiem takich zaleceń w opiniach wydanych przez Policję w latach 2015-2017. 
Ponadto podkreślił, że służby porządkowe zapewniające bezpieczeństwo 
uczestników danej imprezy masowej, zgodnie z przepisami i regulaminem imprezy 
masowej, zobowiązane są do kontrolowania osób wchodzących na teren imprezy 
masowej, czy osoby te nie wnoszą materiałów wybuchowych, niebezpiecznych lub 
alkoholu. 

(dowód: akta kontroli str. 17-117) 

Na 30 objętych badaniem imprez masowych, 16 było imprezami płatnymi. 
Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, był zobowiązany do 
zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
osobom w niej uczestniczącym (art. 53 ust. 1 uobim). W przypadku siedmiu 
wniosków57 o wydanie Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy odpłatnej (mecze 
piłkarskie oraz imprezy sportowe), wnioskodawca nie przedstawił Urzędowi 
potwierdzenia zawarcia ww. umowy ubezpieczenia. Jak wyjaśnił Naczelnik 
Wydziału, Zgodnie z przepisami zapisami uobim (art. 53 ust. 1), to organizator 
imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej 
uczestniczącym. Organ wydający Zezwolenie może zażądać od organizatora 
(art. 27 pkt 2) dodatkowej dokumentacji m.in. w postaci dokumentu 
poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym 
mowa w art. 53 ust. 1. W przypadkach wymienionych w pytaniu organ nie skorzystał 

                                                      
55 Impreza nr 19 przeprowadzana w okresie od 7 października 2016 r. do 12 kwietnia 2017 r. 
56 Termin ważności wynosił sześć miesięcy.  
57 W przypadku imprez nr 3, 11, 12, 17, 19 i 25 wnioskodawcy nie przedłożyli do Urzędu potwierdzeń zawarcia 
umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 53 ust. 1 uobim, a w przypadku imprezy nr 28 wnioskodawca 
przestawił potwierdzenie tylko dotyczącej pierwszego meczu. 
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z tej możliwości i wydał Zezwolenia na organizację imprez masowych, na które 
wstęp był odpłatny. 

(dowód: akta kontroli str. 184-196, 351-356) 

W Zezwoleniach prawidłowo zakwalifikowano imprezy, jako zaliczane albo nie 
zaliczane do grupy podwyższonego ryzyka. Opierano się przy tym na opiniach 
wystawianych przez Policję, która każdorazowo przeprowadzała analizę zagrożeń 
dla danej imprezy. 

(dowód: akta kontroli str. 184-196, 213-342, 351-356) 

Zezwolenia wydane zostały przez Naczelnika Wydziału albo jego Zastępców, którzy 
posiadali odpowiednie upoważnienie Prezydenta do ich wydawania. 

(dowód: akta kontroli str. 65-69) 

W przypadku 23 imprez masowych zorganizowanych w latach 2015-2017 Prezydent 
wydał zezwolenia na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych, 
przy czym nie dokonywał, podczas ww. imprez, kontroli sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych.  

(dowód: akta kontroli str. 212, 17-117, 353-356) 

W czterech przypadkach58 Zezwolenie wydano na dwa do sześciu dni przed 
planowanym dniem przeprowadzenia imprezy masowej, podczas gdy zgodnie 
z art. 29 ust.1 uobim Zezwolenie wydaje się w terminie co najmniej 7 dni przed tym 
terminem. Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że takie terminy wydania Zezwoleń wynikały 
z tego, że wnioski złożone zostały w terminach od 16 do 9 dni przed planowanym 
rozpoczęciem imprezy. Powodem tak późnego złożenia wniosków były m.in. wyniki 
sportowe osiągnięte przez drużynę piłki nożnej oraz drużynę żużlową z Wrocławia59, 
które spowodowały konieczność rozegrania dodatkowych meczy/zawodów 
umożliwiające im awans do wyższej ligi rozgrywkowej. Wskazał także, że 
wnioskodawcy dopełnili pozostałych formalności oraz przedstawili wraz z wnioskiem 
wszystkie wymagane opinie, a w trzech przypadkach przywrócono termin na 
złożenie wniosków w trybie art. 58 kpa.  

(dowód: akta kontroli str. 184-196, 351-356) 

NIK zauważa, że wydanie Zezwolenia w terminie siedmiu dni przed planowanym 
przeprowadzeniem imprezy ma na celu m.in. umożliwienie zapoznania się 
z odpowiednim wyprzedzeniem z decyzją przez podmioty wskazane w art. 29 ust. 5 
uobim, w tym m.in. przez wojewodę, co może mieć znaczenie dla ewentualnego 
skorzystania przez niego z uprawnień wynikających z art. 34 ust. 1 i  art. 34a ust. 1 
uobim. 

Zgodnie z art. 29 ust. 5 uobim kopie Zezwoleń były przekazywane nie później niż 
w ciągu trzech dni od dnia ich wydania, podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 
pkt 2 uobim oraz Wojewodzie Śląskiemu. 

 (dowód: akta kontroli str. 343-356) 

Urząd pobrał opłaty w wysokości 82 zł z tytułu wydania wszystkich objętych 
badaniem Zezwoleń, co było zgodne 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. 

(dowód: akta kontroli str. 343-356) 

                                                      
58 Imprez masowych nr 4, 7, 12 i 13. 
59 W tym czasie stadion, na którym drużyna z Wrocławia rozgrywała swoje zawody przechodził gruntowną 
modernizację, a jedynym obiektem, na jakim mógł odbyć się tego typu mecz, był obiekt w Częstochowie. 
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Gmina nie udzielała organizatorom imprez masowych dotacji w celu poprawienia 
stanu bezpieczeństwa obiektów, na których organizowane są takie imprezy. 
Jak wyjaśnił Prezydent: Nie ma takich możliwości formalno-prawnych, ponieważ 
organizatorzy imprez masowych nie są administratorami zarządzającymi tymi 
obiektami. Niezależnie jednak, Gmina realizuje zadania dostosowania obiektów 
znajdujących się na jej terenie do wymogów bezpieczeństwa, w tym np. do 
wymogów licencyjnych, jakie stawiane są podmiotom biorącym udział 
w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe i inne ogólnopolskie 
organizacje. 

(dowód: akta kontroli str. 17-25, 351-351) 

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

W 29 przypadkach60 na graficznym planie załączanym do wniosku o wydanie 
Zezwolenia nie wskazano lokalizacji hydrantów, przeciwpożarowych, zaworów, 
przyłączy wody (co było wymagane  26 ust. 1 pkt 1 lit. c uobim), a w sześciu61 
dodatkowo nie oznaczono lokalizacji punktów pomocy medycznej (co było 
wymagane art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. b uobim). 

Naczelnik Wydziału KPS wyjaśnił: Przyczyną wydania Zezwoleń, pomimo braku 
zaznaczenia punktów pomocy medycznej, hydrantów etc. na planach graficznych 
terenu lub obiektu imprezy masowej, były pozytywne opinie służb uprawnionych do 
kontroli i wnoszenia zastrzeżeń w tym zakresie (pogotowie, straż pożarna itd.). 
Powyższe służby, najbardziej kompetentne w tym względzie, swoje opinie wydają 
na podstawie lustracji obiektów, analizy dokumentów, w tym planów graficznych 
terenów i obiektów, na których organizowane były masowe imprezy sportowe. 

(dowód: akta kontroli str. 184-196, 351-356) 

NIK zauważa, że przedłożenie przez organizatora imprezy wymaganych 
dokumentów i informacji innym podmiotom, w celu wydania przez nie opinii 
w świetle obowiązujących przepisów, nie zwalnia go z obowiązku podania 
wszystkich wymaganych informacji w dokumentach załączonych do wniosku 
o wydanie Zezwolenia. W przypadku niezawarcia wszystkich wymaganych 
informacji w dokumentach dołączonych do wniosku, o których mowa w art. 26 ust. 1 
uobim, po przeprowadzeniu rzetelnej ich weryfikacji, organ powinien wezwać 
wnioskodawcę do ich uzupełnienia. 

Rzetelnie rejestrowano wnioski składane do Urzędu o wydanie Zezwolenia. 
Weryfikowano kompletność złożonych wniosków, załączonych do nich załączników 
i opinii oraz spełnianie przez organizatorów obowiązków i wymogów, o których 
mowa w uobim. Do wszystkich wniosków załączono opinie, wymagane art. 25 ust. 1 
pkt 2 uobim. Kopie Zezwoleń były terminowo przekazywane podmiotom 
wymienionym w art. 29 ust. 5 uobim. Opłaty skarbowe z tytułu wydania Zezwolenia 
były pobierane zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej. Cztery Zezwolenia 
wydano po upływie siedmiu dni do planowanego terminu przeprowadzenia imprezy. 
Stwierdzono dodatkowo nieprawidłowość polegającą na wydaniu 29 Zezwoleń na 
podstawie wniosków, do których organizatorzy dołączyli dokumenty (graficzne plany 
obiektu/terenu) niezawierające wszystkich wymaganych przepisami informacji. 

                                                      
60 Z wyjątkiem imprezy nr 13. 
61 Imprezy nr 3, 8, 19, 21, 28 i 29. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 

15 

3. Kontrola zgodności przebiegu imprez masowych 
z warunkami określonymi w Zezwoleniu.  

Pracownicy Wydziału KPS przeprowadzili kontrole trzech spośród ośmiu  
imprez masowych podwyższonego ryzyka zorganizowanych na terenie 
Częstochowy w latach 2015-2017. Wszystkie trzy kontrole zostały przeprowadzone 
w trakcie meczów piłkarskich drużyny RKS Raków zorganizowanych w 2017 r.  
(19 i 26 sierpnia oraz 21 października). Kontrole te zostały udokumentowane 
„Protokołami z kontroli przeprowadzenia imprezy masowej organizowanej na terenie 
miasta Częstochowy”.  

Zgodnie z art. 31 ust. 1 uobim, w trakcie ww. trzech kontroli sprawdzano zgodność 
przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w Zezwoleniu, m.in. liczbę 
kibiców obecnych na meczach, w tym kibiców drużyny przyjezdnej, liczbę obecnych 
służb porządkowych i informacyjnych, informację o urządzeniach rejestrujących 
obraz i dźwięk oraz o zabezpieczeniu przez służby medyczne i straż pożarną. 

W myśl art. 31 ust. 2a uobim, w trakcie ww. kontroli, pracownicy Wydziału  
KPS współpracowali z przedstawicielami: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
ratownictwa medycznego oraz służb porządkowych, które były obecne na imprezie 
i na bieżąco informowały przedstawicieli Urzędu o przebiegu imprezy62.  

Jak wyjaśnił Naczelnik KPS, w trakcie kontroli tych imprez, kontrolujący mieli pełen 
dostęp do informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do przeprowadzenia 
kontroli oraz swobodny dostęp do wszystkich miejsc związanych z ich organizacją. 
W trakcie żadnej z kontrolowanych imprez nie prowadzono sprzedaży alkoholu  
oraz nie stwierdzono naruszenia przez organizatora warunków określonych 
w Zezwoleniu. 

W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy, 
o których mowa w art. 32 uobim, ani decyzji o przerwaniu imprezy masowej,  
o których mowa  w art. 31 ust. 4 uobim. W latach 2015-2017 na ternie Gminy nie 
stwierdzono organizacji imprez masowych przeprowadzanych bez Zezwolenia.  

(dowód: akta kontroli str. 23-25, 121-122, 127-130) 

Jak wyjaśnił Zastępca Prezydenta imprezy masowe niezaliczone do grupy 
podwyższonego ryzyka, zorganizowane w latach 2015–2017, były sprawdzane 
przez pracowników Wydziału KPS w trakcie „wizji lokalnych”63 prowadzonych 
wspólnie z przedstawicielami m.in. organizatora, Policji, PSP, Pogotowia, straży 
miejskiej czy służb sanitarnych.  

(dowód: akta kontroli str. 23, 120, 126-130) 

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

W przypadku pięciu spośród ośmiu imprez masowych podwyższonego ryzyka 
zorganizowanych w latach 2015-2017 nie przeprowadzono kontroli zgodności ich 
przebiegu z warunkami określonymi w Zezwoleniu, co było niezgodne z art. 31  
ust. 1 uobim.  

Naczelnik Wydziału KPS wyjaśnił, że kontrole te nie były prowadzone, ponieważ 
pracownicy Wydziału KPS nie posiadali upoważnień Prezydent do realizacji tych 
czynności. 

                                                      
62 Pomimo nieopracowania pisemnych procedur w tym zakresie. 
63 Wizje lokalne nie były dokumentowane. 
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Z kolei Prezydent wyjaśnił, że upoważnienia dla pracowników Wydziału KPS zostały 
wydane po otrzymaniu pisemnych wniosków o wydanie takich upoważnień. Ponadto 
dodał, że kontrole imprez masowych podwyższonego ryzyka prowadzone były na 
podstawie art. 31 ust. 2a uobim, tj. z wykorzystaniem sił i środków właściwych 
miejscowo służb: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, 
państwowego inspektora sanitarnego oraz Straży Miejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 70-73, 127-130, 343-344, 348-349) 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień, ponieważ wg art. 31 ust. 1 uobim to organ 
wydający Zezwolenie kontroluje zgodność przebiegu imprezy z warunkami 
określonymi w nim. Wprawdzie wykonując te czynności kontrolne, organ może, na 
podstawie art. 31 ust. 2a uobim, korzystać z sił i środków wymienionych tam, 
właściwych miejscowo służb, jednak to on, jak wskazują ww. przepisy, wykonuje 
wspomniane czynności kontrolne, co w pięciu przypadkach opisanych powyżej nie 
miało miejsca. Dopiero od 2017 r. ww. kontrole przeprowadzali pracownicy Wydziału 
KPS, którym Prezydent wydał pisemne upoważnienia, a z czynności kontrolnych 
sporządzali protokół kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 70-73, 127-130) 

Ponadto NIK zauważa, że na powyższą nieprawidłowość mógł mieć wpływ fakt 
nieopracowania w Urzędzie wewnętrznych uregulowań określających zasady 
przeprowadzania kontroli przebiegu imprez masowych (co opisano w punkcie 
pierwszym niniejszego wystąpienia pokontrolnego). 

W ramach trzech kontroli imprez masowych podwyższonego ryzyka, 
przeprowadzonych na terenie Częstochowy od sierpnia 2017 r., pracownicy 
Wydziału KPS sprawdzali zgodność przeprowadzania imprez masowych ze 
wszystkimi warunkami określonymi w Zezwoleniu, a przeprowadzone czynności 
dokumentowali w protokołach kontroli opracowanych przez Urząd. Od stycznia  
2015 r. do sierpnia 2017 r. nie przeprowadzono pięciu kontroli imprez, pomimo 
obowiązku określonego w art. 31 ust. 1 uobim. 

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

W latach 2015-2017 zadania w zakresie wydawania zezwoleń na przeprowadzanie 
biegów ulicznych, o których mowa w art. 65 Pord, wykonywał MZDiT (jak już 
wskazano wcześniej, zezwolenia wydawał Dyrektor MZDiT, a w jednym przypadku 
jego Zastępca)64. 

(dowód: akta kontroli str. 26-44, 176-180) 

Na podstawie informacji uzyskanej z MZDiT ustalono, że w latach 2015-2017 
Dyrektor MZDiT i jego Zastępca wydali 21 zezwoleń na organizację biegów 
ulicznych, w tym pięć w 2015 r., dziewięć w 2016 r. oraz siedem w 2017 r. 
Nie wystąpiły przypadki odmowy wydania lub cofnięcia zezwolenia na 
przeprowadzenie biegu. Nie wpłynęło żadne odwołanie od wydanego zezwolenia. 
Nie było także przypadku, aby bieg uliczny został potraktowany jako impreza 
masowa. Żadnemu z przeprowadzonych biegów ulicznych nie towarzyszyła impreza 
masowa. 

(dowód: akta kontroli str. 11-16, 173) 

                                                      
64 Od lutego 2018 r. zadania dotyczące wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 
realizowało Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu. 
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W związku z faktem nierealizowania w Urzędzie w latach 2015-2017 zadań 
z zakresu wydawania zezwoleń na przeprowadzanie biegów ulicznych65, NIK 
odstępuje od oceny w tym zakresie. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli66, wnosi o podjęcie działań dla zapewnienia: 

1. Przeprowadzania kontroli wszystkich imprez podwyższonego ryzyka, 
stosownie do obowiązku określonego w art. 31 ust. 1 uobim. 

2. Egzekwowania od wnioskodawców ujmowania wszystkich wymaganych 
informacji w dokumentach dołączanych do wniosków o wydanie zezwolenia 
na przeprowadzenie imprez masowych.  

 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli 
Delegatury w Katowicach, 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 nadzorujący  
Dariusz Bienek 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

 
  
  

  
 

 

                                                      
65 Prezydent powierzył zadania w zakresie wydawania zezwoleń na przeprowadzanie biegów ulicznych MZDiT 
66 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 
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