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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Magdalena Śleziak, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/51/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Żywcu, Rynek 2, 34-300 Żywiec1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywca2 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W Urzędzie zapewniono warunki organizacyjno-kadrowe pozwalające na 
przestrzeganie w latach 2015-2017 ustawowych wymogów podczas wydawania 
zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych3.  

Postępowania, mające na celu wydanie Zezwolenia, jak i weryfikacja spełniania 
przez organizatorów imprez masowych wymogów określonych w ustawie z dnia 
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych4 przeprowadzane były  
w oparciu o ww. ustawę, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego5, Regulamin Organizacyjny Urzędu oraz Zintegrowany System 
Zarządzania Jakością. Wszystkie złożone w okresie objętym kontrolą wnioski  
o wydanie Zezwolenia6 były kompletne, jak również były do nich dołączone 
wymagane art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim opinie. W sposób rzetelny prowadzono 
rejestrację wniosków, natomiast na wszystkich ww. opiniach nie zamieszczono dat 
wpływu do Urzędu, co było niezgodne z  przepisami rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych7. 

Urząd pobierał opłaty z tytułu wydania Zezwolenia oraz prawidłowo kwalifikował 
imprezy do grupy o niepodwyższonym ryzyku. Rzetelnie rozpatrywał Wnioski, 
a wszystkie Zezwolenia zostały wydane terminowo oraz  zawierały elementy 
wymagane przepisami uobim. W trzech na 20 Zezwoleń kopie decyzji zostały 

                                                      
1 Dalej; ”Urząd”. 
2 Dalej „ Burmistrz”. 
3 Dalej : „Zezwolenie”. 
4 Dz. U. z 2017 r., poz. 1160, ze zm., dalej: „uobim”. 
5 Dz. U. z 2017, poz. 1257, zwana dalej „kpa”. 
6 Dalej: „Wniosek”. 
7 Dz. U. nr 14 poz. 67 ze zm., dalej „instrukcja kancelaryjna”. 
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przekazane właściwym miejscowo organom8 z 1-2 dniowym opóźnieniem 
w stosunku do terminu wynikającego z uobim, a jedna z ww. kopii została 
przekazana Wojewodzie Śląskiemu z jednodniowym opóźnieniem.  
W przypadku wydania sześciu Zezwoleń, pomimo przedstawienia przez 
wnioskodawców polis ubezpieczeniowych nieobejmujących swoim zakresem imprez 
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, Urząd nie podjął działań w celu 
zweryfikowania, czy organizator spełnia wymogi wynikające z art. 53 ust 1. uobim. 
W szczególności nie skorzystano z uprawnień, o których mowa w art. 27  
pkt 2 uobim, do wezwania organizatorów do przedstawienia odpowiedniego 
ubezpieczenia.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki organizacyjno-kadrowe 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu9, wydawanie Zezwoleń, o których 
mowa w art. 3 pkt 18 uobim zostało przypisane do zadań Wydziału Spraw 
Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu10. Prowadzeniem spraw 
związanych z przeprowadzaniem postępowań o wydanie Zezwoleń oraz 
kontrolowaniem przestrzegania przez organizatorów przepisów uobim, zajmował się 
jeden pracownik Wydziału SPW11, który posiadał wykształcenie wyższe oraz 
odpowiednie doświadczenie zawodowe12. Naczelnik Wydziału SPW posiadał 
wykształcenie wyższe w zakresie administracji publicznej, a w 2012 r. uczestniczył 
w dwudniowym szkoleniu dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, 
realizujących zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. 
Zezwolenia były wydawane przez Burmistrza i jego zastępcę, posiadającego 
stosowne upoważnienie Burmistrza13. 

(dowód: akta kontroli str. 12-14, 22-25,109 -133) 

Weryfikacja spełniania przez organizatorów imprez masowych obowiązków 
i wymogów, o których mowa w art. 6 uobim14 oraz wydawanie Zezwoleń odbywało 
się w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa (uobim, kpa), jak  
i Regulamin. Urząd nie posiadał dodatkowych pisemnych procedur w ww. zakresie 
działania. W ramach wdrożonego Zintegrowanego systemu zarządzania jakością 
ISO 9001 ustalono ścieżkę procesu wydawania decyzji administracyjnych, w tym 
w sprawach dotyczących organizowania imprez masowych. W latach 2015-2017 

                                                      
8 Tj. Powiatowej Policji w Żywcu (dalej „Policja”), Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu (dalej „PSP”), 
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu (dalej „PPIS”) oraz Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Żywcu jako dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego (dalej „ZZOZ”). 
9 Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 16 lipca 2015 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żywcu ze zmianami, które nie dotyczyły zakresu 
objętego tematyką kontroli. Obowiązywał od 3 sierpnia 2015 r. do nadal, dalej „Regulamin”.  
Do 2 sierpnia 2015 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 139/2012 Burmistrza Miasta 
Żywca z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żywcu ze zmianami, 
które nie dotyczyły zakresu objętego tematyką kontrolą.   
10 Zwanego dalej: Wydziałem SPW. 
11 W przypadku nieobecności zastępstwo pełnił do 4 czerwca 2017 r. jeden pracownik, a od dnia 5 czerwca 2017 r. dwóch 
pracowników. 
12 Wcześniej pracował w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (m.in. w Biurze Organizacji i Kontroli). W okresie 
objętym kontrolą nie uczestniczył w szkoleniu związanym z bezpieczeństwem imprez masowych.. 
13 Upoważnienie Nr 93/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.  
14 W okresie objętym kontrolą w Żywcu nie były organizowane imprezy, które podlegałyby pod przepisy art. 13 ust 2. uobim.  
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realizacja ww. zadania odbywała się zgodnie z ww. ścieżką. Ponadto w Urzędzie 
opracowano wzór Wniosku (zawierający wykaz wszystkich niezbędnych 
dokumentów określonych w art. 25 ust. 2 uobim), a informacje związane z jego 
uzyskaniem zamieszczano na stronach BIP Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 12-14, 22-25, 40, 58-60, 68-71, 86, 144-165, 180-182) 

W badanym okresie, w Urzędzie nie były przeprowadzane kontrole wewnętrzne oraz 
audyty w zakresie realizacji obowiązków związanych z wydawaniem Zezwoleń  
oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych. 

(dowód: akta kontroli str.144-147) 

W latach 2015 - 2017 do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące 
organizowanych na terenie Żywca imprez masowych i biegów ulicznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 174, 407) 

W Żywcu, w okresie objętym kontrolą, nie stwierdzono przeprowadzania  
imprez takich, które nie zostały zgłoszone jako masowe, a nosiły znamiona  
imprez masowych. Burmistrz wyjaśnił, że wszystkie imprezy organizowane są 
w „Amfiteatrze pod Grojcem”, a w realiach 30-tysięcznego miasta nie było możliwe 
zorganizowanie imprezy masowej bez wiedzy Urzędu oraz wydanego Zezwolenia.  

(dowód: akta kontroli str. 144-147, 150, 188-345) 

W latach 2015 - 2017 Urząd nie był organizatorem imprez masowych i biegów 
ulicznych. W Żywcu działało Miejskie Centrum Kultury15, któremu Rada Miejska 
powierzyła organizowanie m.in. imprez masowych. Z kolei imprezy sportowe 
i rekreacyjne organizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu. MCK 
ubiegając się o Zezwolenie, podlegał takim samym zasadom postępowania jak inne 
ubiegające się podmioty. Urząd nie posiadał dodatkowych regulacji w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str.144-163, 188-343) 

W Urzędzie zapewniono warunki organizacyjno-kadrowe pozwalające na 
przestrzeganie wymogów związanych z wydawaniem Zezwoleń. Urząd prawidłowo 
weryfikował spełnianie przez organizatorów imprez masowych wymogów 
określonych w art. 6 w zw. z art. 26 uobim. Burmistrz wydawał Zezwolenia w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawa, Regulamin oraz Zintegrowany System Zarządzania 
Jakością.  

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

W latach 2015-2017 do Urzędu wpłynęło 20 wniosków o wydanie Zezwolenia16  
i dla wszystkich wydano decyzje pozytywne.  

(dowód: akta kontroli str. 134-143, 188-343 )  

                                                      
15 Dalej „MCK”. Imprezy masowe były organizowane przez MCK w kompleksie „Amfiteatru pod Grojcem”. 
16 Odpowiednio: sześć w 2015, sześć w 2016 i osiem w 2017 r., dalej: „Wnioski”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji wszystkich postępowań w sprawie 
wydania Zezwoleń17 stwierdzono, że każdorazowo  organizatorzy imprez masowych 
zwrócili się do Burmistrza z Wnioskiem w terminie przewidzianym w art. 25 ust. 1 
uobim, tj. na min. 30 dni przed datą planowanej imprezy. Wszystkie Wnioski  
były kompletne i zawierały dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 uobim,  
oraz były rzetelnie rejestrowane.  

Na opiniach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 uobim, nie były odnotowywane 
daty ich wpływu do Urzędu (co zostało opisane w dalszej części wystąpienia, 
w sekcji Ustalone nieprawidłowości). W związku z powyższym Najwyższa Izba 
Kontroli18 nie mogła ustalić, kiedy dokładnie wpłynęły opinie, w tym czy, było to  
w terminie określonym w art. 26 ust 2 uobim. Stwierdzono natomiast, że wpłynęły 
one przed wydaniem decyzji, gdyż zostały powoływane w ich uzasadnieniach. 

 (dowód: akta kontroli str.135-137, 144-147, 173-174, 188-343) 

Na podstawie opinii Policji oraz Wniosków, prawidłowo kwalifikowano imprezy do 
kategorii imprez masowych, z których żadna w okresie objętym kontrolą, nie była 
imprezą podwyższonego ryzyka, o której mowa w art. 3 pkt 5 uobim. 

(dowód: akta kontroli str. 188-343) 

W okresie objętym kontrolą, Burmistrz nie wydawał Zezwoleń zawierających zgody 
na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas imprez 
masowych. 

(dowód: akta kontroli str. 144-147, 188-343) 

W latach 2015-2017 w przypadku wszystkich wydanych Zezwoleń pobierano  
opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł z tytułu ich wydania, co było zgodne  
z art. 1 ust.1 pkt 1 lit c i art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  
o opłacie skarbowej19.w związku z cz. III, pkt 44 ppkt 2) załącznika do tej ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 144-147, 188-343) 

Spełnianie przez organizatorów wymogów określonych w art. 6 uobim było 
weryfikowane na podstawie złożonych dokumentów przez organizatorów imprez 
masowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w metrykach spraw. W przypadku 
sześciu Zezwoleń na organizację odpłatnych imprez masowych nierzetelnie 
zweryfikowano obowiązek posiadania przez organizatorów odpowiednich polis 
ubezpieczeniowych oraz nie skorzystano z uprawnień do wyegzekwowania od nich 
dokumentów potwierdzających zawarcie wymaganych ubezpieczeń (co zostało 
opisane w dalszej części wystąpienia, w sekcji Ustalone nieprawidłowości). 

(dowód: akta kontroli str. 188-345, 356-357, 367-368, 377-378, 399-400) 

Wszystkie Zezwolenia zostały wydane w terminie zgodnym z art. 29 ust. 1 uobim  
i zawierały elementy, o których mowa w art. 29 ust. 2 uobim.  

                                                      
17 Z czego sześć Zezwoleń wydano MCK (w 2015 r. - dwa, w 2016 r. – jedno, w 2017 r. - trzy), a 14 innym podmiotom. 

 
18 Dalej „NIK”. 

19 Dz. U. z 2016, poz. 1827 t. jedn. ze zm., dalej „ustawa skarbowa”. 
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Kopie 17 Zezwoleń były przekazywane zgodnie z art. 29 ust. 5 podmiotom 
wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 220 oraz Wojewodzie Śląskiemu, natomiast  
kopie trzech Zezwoleń zostały dostarczone ww. podmiotom z 1-2 dniowym 
opóźnieniem (co zostało opisane w dalszej części wystąpienia, w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości).  

(dowód: akta kontroli str. 188-343) 

W okresie objętym kontrolą Urząd stosował jednolite wymagania wobec wszystkich 
wnioskodawców o Zezwolenie.  

(dowód: akta kontroli str. 188-343)  

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

1. Na dołączonych do Wniosków opiniach wskazanych w art. 25 ust. 2 uobim nie 
odnotowano dat wpływu do Urzędu. Naruszony tym przepis § 42 ust. 2 instrukcji 
kancelaryjnej, zgodnie z którym na przesyłkach papierowych, po zarejestrowaniu, 
punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma 
lub na kopercie, w przypadku gdy nie ma możliwości jej otwarcia21.  

(dowód: akta kontroli str. 104-108) 

Burmistrz wyjaśnił, że: (…) po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym 
punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie 
pisma. Z uwagi na to, załączniki dołączone do pisma (w rzeczonym przypadku 
wniosku) nie mogą być traktowane jako osobne pisma i stemplowane. W niektórych 
podmiotach utarła się praktyka odnotowywania pod pieczęcią wpływu adnotacji 
o ilości załączników do pisma. Oczywiście w sytuacji, kiedy to załączniki do wniosku 
przedkładane są w innym terminie niż sam wniosek, to należy je potraktować jako 
nowe pisma, rejestrować na zasadach określonych § 42 ust. 1 wspomnianego 
rozporządzenia. Tymczasem w niektórych przypadkach będących przedmiotem 
kontroli załączniki takie przyjęto bezpośrednio w wydziale merytorycznym 
z pominięciem obiegu kancelaryjnego. Dodał także: Pracownicy, którzy przyjmowali 
w taki sposób dokumenty, zostali pouczeni i zobowiązani do natychmiastowego 
zaniechania wspomnianej praktyki oraz do ścisłego stosowania obowiązujących  
w tym zakresie przepisów prawa, które precyzyjnie regulują te kwestie. 

 (dowód: akta kontroli str. 169-175)  

2. Urząd  nierzetelnie przeprowadził weryfikację spełniania przez organizatorów 
odpłatnych imprez masowych obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej.  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 uobim organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest 
odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym. Ponadto art. 52 

                                                      
20 Tzn. Powiatowej Policji w Żywcu (dalej „Policja”), Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu (dalej „PSP”), 
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu (dalej „PPIS”) oraz Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Żywcu jako dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego (dalej „ZZOZ”). 
21 Do stosowania ww. przepisów zobowiązywały także zapisy § 8 Zarządzenia nr 27/2011 Burmistrza Miasta Żywca z dnia  
28 marca 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie, dalej „Zarządzenie Burmistrza w sprawie instrukcji kancelaryjnej”. 
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ust. 1 uobim stanowi, że organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, 
odpowiada za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego 
mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), 
Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba 
zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. 

W uzasadnieniach sześciu Zezwoleń stwierdzono m.in., że „Dodatkowo organizator 
dostarczył również polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności (…)”. Pięć Zezwoleń dotyczyło biletowanych imprez 
masowych organizowanych przez: MCK (w 2015 r. „Koncert Andrzeja 
Piasecznego”22, „Koncert Dni Żywca” w 2016 r.23 oraz imprezy w 2017 r.: „Teatr 
Narodowy Operetki Kijowskiej”, „Koncert Dni Żywca” i „Koncert Muzyki Filmowej”24). 
W dokumentacji ww. Zezwoleń znajdowały się kopie polis ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem lub prowadzoną 
działalnością, obejmujące swoim zakresem ubezpieczeniowym działalność obiektów 
kulturalnych z rozszerzeniem na: „OC pracodawców” (klauzula nr 5), „OC najemcy 
nieruchomości i ruchomości” (klauzula nr 7), „OC za szkody w mieniu 
przechowywanym” (klauzula nr 10) oraz „OC organizatora imprez nie podlegających 
obowiązkowi ubezpieczenia” (klauzula nr 16). Szóste Zezwolenie dotyczyło  
biletowanej imprezy masowej organizowanej przez Spółkę z o.o. pn. „Hip-Hop na 
Żywca” w 2015 r.25. 

Przedmiotowe polisy nie obejmowały ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
organizatora w związku z organizacją odpłatnych imprez masowych podlegających 
zgodnie z art. 53 ust.1 uobim obowiązkowemu ubezpieczeniu, jak również 
odpowiedzialności za szkody określone w art. 52 ust. 1 uobim. Powyższego faktu 
nie opisano w uzasadnieniach przedmiotowych Zezwoleń. 

 (dowód: akta kontroli str. 196, 204, 241, 297, 313, 329, 346-355, 362-366, 369-376, 
383-389, 392-398, 405-406) 

Wyjaśniając powyższe Burmistrz stwierdził, że: (…) Prawdą jest, że w treści 
uzasadnienia do decyzji odnotowywano sam fakt przedłożenia przez wnioskodawcę 
rzeczonych polis, co pozostawało bez jakiegokolwiek wpływu na treść danego 
rozstrzygnięcia. Fakt spełniania lub nie spełniania przez wnioskodawcę obowiązku 
wynikającego z art. 53 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie był 
bowiem, przedmiotem zainteresowania w toku postepowania administracyjnego 
(…). Dodał także: (…) W treści wydawanych decyzji odnotowywano fakt posiadania 
przez Miejskie Centrum Kultury w Żywcu ubezpieczenia o charakterze majątkowym 
(wyłącznie jako informację o przedłożonej kopii dokumentu). 

 (dowód: akta kontroli str. 174, 179, 408) 

                                                      
22 MCK w Żywcu do wniosku przedłożyło Polisę PZU o nr 1002793558 za okres ubezpieczenia: od 1 lutego 2015 r. – 
31 grudnia 2015 r. 
23 MCK w Żywcu do wniosku przedłożyło przedłużenie Polisy PZU o nr 1002793558 na okres ubezpieczenia: od 1 lutego  
2016 r. – 31 grudnia 2016 r. 
24 MCK w Żywcu przedłożyło przedłużenie Polisy PZU o nr 1002793558 na okres ubezpieczenia: od 1 lutego 2017 r. – 
31 grudnia 2017 r. 
25 Piwiarnia Żywiecka Sp. z o.o. przedłożyła Polisę Allianz o nr 383-15-430-05014304 na okres ubezpieczenia od dnia 20 maja 
2015 r. do 19 maja 2016 r. 
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NIK zwraca uwagę, iż dokonując rzetelnej analizy przedstawionych polis 
ubezpieczeniowych Urząd powinien był zauważyć, że organizatorzy nie spełnili 
obowiązku wynikającego z art. 53 ust 1 uobim, a tym samym powinien wykorzystać 
uprawnienia wynikające z art. 27 pkt 2 uobim, tj. zażądać od organizatorów 
dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia odpowiedniej umowy 
ubezpieczenia, o której mowa w art. 53 ust. 1 uobim.  

Burmistrz wyjaśnił, że: W okresie objętym kontrolą nie stosowano art. 27 ust. 2 
uobim ponieważ nie istniał i nie istnieje obowiązek jego stosowania. Taki stan rzeczy 
wynika wprost z normatywnej treści przywołanego przepisu, w którym ustawodawca 
użył następującego zwrotu, cyt.: ‘…może zażądać od organizatora dodatkowej 
dokumentacji’. Przepis ten (jak każdy przepis typu ius dispositivum) uprawnia  
do skorzystania z jego dobrodziejstwa, jak również do nieskorzystania z jego 
dobrodziejstwa - w obu przypadkach bez konieczności jakiegokolwiek uzasadnienia 
wyboru dokonanego przez podmiot uprawniony. Innymi słowy, organ nie żądał, gdyż 
do żądania nie był zobowiązany.  

(dowód: akta kontroli str. 174, 179, 408) 

NIK nie podziela opinii Burmistrza, gdyż podanie w uzasadnieniu decyzji faktu 
posiadania przez organizatora polisy ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej 
działalności (czyli takiej, która nie dotyczy imprezy odpłatnej w zakresie 
odpowiedzialności organizatora za szkody obejmujące równowartość zniszczonego 
lub uszkodzonego mienia, jak również za szkody wyrządzone osobom w niej 
uczestniczącym) wskazuje na przyzwolenie, ze strony Burmistrza, na 
przeprowadzenie odpłatnej imprezy masowej bez wymaganego art. 52 ust. 1 i art. 
53 ust. 1 uobim ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Powyższe działanie NIK 
ocenia jako nierzetelne.  

3. Kopie trzech z 20 wydanych Zezwoleń przekazano podmiotom wymienionym 
w art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz Wojewodzie Śląskiemu z 1-2 dniowym opóźnieniem  
w stosunku do terminu określonego w art. 29 ust 5 uobim, który stanowi,  
że zezwolenia organ przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni 
od dnia jego wydania. Ponieważ daty przekazania kopii do Biura Podawczego nie 
były nanoszone w metrykach spraw, jak również nie były wskazywane w inny 
sposób, Burmistrz podał w wyjaśnieniach, że kopie Zezwoleń:  

- nr 3/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. zostały przekazane do Biura Podawczego w dniu 
13 lipca 2015 r., a doręczone z jednodniowym opóźnieniem26,   

- nr 2/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. zostały przekazane do Biura Podawczego 
w dniu 24 lipca 2016 r., a doręczone z jedno i dwudniowym opóźnieniem27,  

- nr 1/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. zostały przekazane do Biura Podawczego 
w dniu 12 czerwca 2017 r., a doręczone z jednodniowym opóźnieniem28. 

(dowód: akta kontroli str. 178,203-210,240-247,288-295,360-361,365-368,375-380) 

                                                      
26 Instytucje (Policja, ZZOZ, PPIS)  otrzymały kopie w dniu 14 lipca 2015 r., co stwierdzono na podstawie zwrotnych 
potwierdzeń odbioru.  
27 Instytucje (Policji, ZZOZ, PPIS) otrzymały kopie 27 czerwca 2016 r., natomiast  PSP otrzymało 28 czerwca 2016 r.,  
co stwierdzono na podstawie zwrotnych potwierdzeń odbioru. Kopia dla Wojewody Śląskiego została wysłana internetowo  
27 czerwca 2016 r. oraz drogą pocztową 28 czerwca 2016 r., co stwierdzono na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru. 
28 PSP otrzymała kopię 14 czerwca 2017 r., co stwierdzono na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru. 
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Naczelnik Wydziału SPW wyjaśniła, że w sytuacji kiedy podpisaną decyzję 
otrzymała pod koniec dnia pracy, to dopiero następnego dnia mogła przekazać jej 
kopie do Biura Podawczego, natomiast w przypadku, gdy podpisaną decyzję 
otrzymywała w piątek, to przekazanie kopii mogło nastąpić dopiero po weekendzie. 
Na opóźnienia w przekazywaniu kopii po kilku dniach, wg Naczelnik, wpływ mogły 
mieć również inne pilne zadania realizowane w tym samym czasie przez 
pracowników Wydziału SPW29.  

(dowód: akta kontroli str.185-186) 

Inspektor Wydziału SPW wyjaśniła, że przekazując kopie decyzji do Biura 
Podawczego starała się dopilnować trzydniowego terminu i uważała, że zostaną 
przesłane w terminie. 

(dowód: akta kontroli str.187) 

Z kolei Burmistrz wyjaśnił, że: Korespondencja, która ma być doręczona w danym 
dniu, musi być przedłożona w Biurze Podawczym Urzędu do godz. 900. 
W przypadku, gdy złożona jest po tej godzinie, jej doręczenie przez gońca Urzędu 
adresatowi następuje następnego dnia. Nawet w sytuacji, gdy przekazano 
informację o konieczności pilnego doręczenia (terminowego), może zaistnieć 
sytuacja, że korespondencja doręczona będzie przez gońca dopiero następnego 
dnia, z uwagi na ilość przesyłek i rozległość miasta. (…) Korespondencja kopii 
decyzji była dostarczana do Biura Podawczego tut. Urzędu, nie jako korespondencja 
polecona, a związku z tym nie ma możliwości potwierdzenia odbioru przez gońca. 
Możliwe do ustalenia są jedynie daty odbioru kopii decyzji przez uprawnione 
podmioty. W celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości ustalono, że rzeczone 
kopie decyzji będą przekazywane za pośrednictwem faksu. 

(dowód: akta kontroli str.176-179) 

Wszystkie złożone Wnioski były kompletne, jak również były do nich dołączone 
wymagane opinie. W sposób rzetelny prowadzono rejestrację wniosków. Natomiast 
na wszystkich wymaganych opiniach nie zamieszczano dat wpływu do Urzędu,  
co było niezgodne z przepisami instrukcji kancelaryjnej. Urząd pobierał opłaty 
zgodnie z ustawą skarbową oraz prawidłowo kwalifikował imprezy do grupy  
o niepodwyższonym ryzyku. Wszystkie Zezwolenia zostały wydane terminowo  
i zawierały elementy wymagane przepisami uobim. Kopie decyzji były każdorazowo 
przekazywane Wojewodzie Śląskiemu oraz właściwym miejscowo organom 
wymienionym w art. 25 ust. 2 uobim, jednakże w przypadku trzech Zezwoleń ich 
kopie zostały dostarczone ww. podmiotom z 1-2 dniowym opóźnieniem. Nie 
zweryfikowano posiadania wymaganych polis ubezpieczeniowych w ramach 
postępowania o wydanie sześciu Zezwoleń na przeprowadzenie odpłatnych imprez 
masowych oraz nie skorzystano z uprawnień do wyegzekwowania od organizatorów 
właściwego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

                                                      
29 Zgodnie z Regulaminem zakres zadań Wydziału SPW  był obszerny, a realizowany przez czterech pracowników. 
Obejmował sprawy: oświaty, kultury, sportu i turystyki, opieki społecznej, ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3-ch, 
współpracy partnerskiej i promocji miasta. 

Ocena cząstkowa 
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3. Kontrola zgodności przebiegu imprez masowych 
z warunkami określonymi w zezwoleniu. 

W okresie objętym kontrolą w Żywcu odbyło się 20 imprez masowych, z których 
żadna nie została zakwalifikowana do kategorii imprez podwyższonego ryzyka. 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie przeprowadzano kontroli tych imprez, gdyż nie 
zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 31 ust. 1 uobim. Z kolei Naczelnik SPW 
stwierdziła, że była obecna na większości imprez organizowanych na terenie 
„Amfiteatru pod Grojcem”, podczas których nie wystąpiły żadne nieprawidłowości 
wymagające interwencji.  

(dowód: akta kontroli str. 180,188-343, ) 

W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie nie ustalono procedur kontrolnych dla 
poprawności przeprowadzania imprez masowych, ponieważ żadna z imprez nie była 
imprezą masową podwyższonego ryzyka, która w ocenie Burmistrza uzasadniałaby 
ustalenie i stosowanie procedur kontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str.146, 149 ) 

Zdaniem NIK, pomimo braku obowiązku przeprowadzania kontroli imprez masowych 
nie zweryfikowanych jako imprezy podwyższonego ryzyka (co jest obowiązkowe,  
wg uobim, tylko w odniesieniu do imprez podwyższonego ryzyka), prowadzenie 
takich działań oraz ewentualne określenie sposobu ich wykonywania mogłoby  
się przyczynić do skuteczniejszej weryfikacji spełniania wymogów stawianych 
organizatorom, a co za tym idzie zapewnieniem bezpieczeństwa jej uczestnikom.   

Dyrektor MCK wyjaśnił, że jako organizator imprez masowych w latach 2015-2017 
nie dokonywał sprawdzenia terenu/obiektu na którym miała się odbyć impreza pod 
kątem materiałów lub urządzeń wybuchowych. Dodał, że każdorazowo przed 
przeprowadzeniem imprezy teren, na którym miała się ona odbyć, był sprawdzany 
przez agencję ochrony w celu ewentualnego wykrycia urządzeń, przedmiotów 
i innych elementów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy. 
Ponadto, lustracji terenu dokonywała również PSP oraz Policja. Dodał także, 
że podlegli mu pracownicy są obecni na imprezach masowych organizowanych 
przez MCK.  

(dowód: akta kontroli str. 147, 167) 

W Żywcu, w latach 2015-2017 nie organizowano imprez masowych podwyższonego 
ryzyka, w przypadku których przeprowadzenie kontroli byłoby obligatoryjne. Urząd 
nie skorzystał z uprawnień do kontrolowania imprez masowych nie zaliczonych do 
grupy podwyższonego ryzyka. Obiekt/teren „Amfiteatru pod Grojcem”, na którym 
odbywały się wszystkie imprezy masowe w okresie objętym kontrolą, był pod stałą 
kontrolą agencji ochrony oraz lustrowany przez PSP i Policję. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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4. Przestrzeganie wymogów i procedur wydawania zezwoleń 
na przeprowadzenie biegów ulicznych oraz weryfikowanie 
zagrożeń związanych z ich przebiegiem. 

Zezwolenia na przeprowadzanie biegów ulicznych w latach 2015-2017 były 
wydawane przez organ zarządzający ruchem, tzn. Starostę Żywieckiego. 
W ww. okresie biegom ulicznym nie towarzyszyły imprezy masowe. Burmistrz 
wyjaśnił, że organizatorzy biegów ulicznych nie zwracali się do Urzędu z wnioskiem 
o wydanie Zezwolenia, a podmioty działające w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego nie informowały Urzędu o imprezach, które miałyby się odbyć bez 
wymaganego zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 146, 169-175) 

W związku z faktem nierealizowania w Urzędzie zadań z zakresu wydawania 
zezwoleń na przeprowadzanie biegów ulicznych, NIK odstępuje od oceny w tym 
zakresie. 

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NIK,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli30, wnosi o podjęcie działań zapewniających: 

1. Rejestrowanie dokumentów przedkładanych do Urzędu w sposób 

umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie daty ich wpływu. 

2. Rzetelną weryfikację spełniania wymagań przez organizatorów imprez 

masowych w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  

3. Terminowe przekazywanie kopii Zezwoleń uprawnionym organom. 

  

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, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
30 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 

Opis stanu 
faktycznego 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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  9   kwietnia 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

 
 

 

 

 

 
  
  

  

 

 
 


