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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 Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Klaudia Dziamska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/35/2018 z  2 lutego 2018 r.  

2. Aleksandra Koszarek, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/38/2018 z  8 lutego 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra (dalej „Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marcin Zawiła, Prezydent Miasta Jelenia Góra1 (dalej „Prezydent”) 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W latach 2015-20173 Prezydent realizował zadania związane z wydawaniem zezwoleń na 
przeprowadzanie imprez masowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. 
o bezpieczeństwie imprez masowych4 oraz zezwoleń na przeprowadzanie biegów 
ulicznych, określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym5.  

W Urzędzie zapewniono warunki organizacyjno-kadrowe, umożliwiające realizację 
obowiązków związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa ww. imprez i biegów.  
W procesie wydawania zezwoleń, nie przestrzegano jednak wszystkich wymogów 
określonych w ustawie i Prawie o ruchu drogowym. Stwierdzono przypadki procedowania  
w oparciu o niekompletne lub uprzednio nieopłacone wnioski, niezasięgania opinii 
odpowiednich służb, a także nieterminowego wydawania decyzji, nieujmowania w nich 
wszystkich wymaganych elementów oraz nieprzekazywania lub nieterminowego 
przekazywania ich kopii właściwym organom. 

Ponadto, nieopracowanie stosownych procedur dotyczących weryfikowania wniosków 
o wydanie zezwoleń, pominięcie w planach kontroli i audytu przedmiotowych zagadnień 
oraz niekorzystanie z możliwości kontrolowania przebiegu imprez masowych innych niż 
imprezy podwyższonego ryzyka, nie sprzyjało skutecznej realizacji tych zadań 
i zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa organizowanych na terenie Miasta 
imprez masowych i biegów ulicznych. 

                                                      
1 Od 1 grudnia 2014 r.  
2 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. 
3 Dalej „kontrolowany okres” „okres objęty kontrolą”. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, ze zm., dalej „ustawa”. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych, przygotowywaniem 
projektów zezwoleń na ich organizację6, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, a także 
kontrolowaniem zgodności przebiegu tych imprez z warunkami określonymi w zezwoleniach  
należało do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu7 (dalej: WOM). W okresie objętym 
kontrolą zadania te realizowało trzech pracowników8. Naczelnik WOM wyjaśniła że były to 
osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji, a jedna z nich 
uczestniczyła w szkoleniu z zakresu organizacji imprez masowych, które odbyło się  
w 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 9-274, 293-330, 2274-2276) 

Zezwolenia były wydawane przez Naczelnika WOM i jego Zastępcę, posiadających 
stosowne upoważnienia Prezydenta.  

(dowód: akta kontroli str. 350-352).  

Do dnia 1 maja 2017 r. zadania związane z weryfikowaniem wniosków i przygotowywaniem 
zezwoleń na organizację biegów ulicznych, o których mowa w art. 65 Prawa o ruchu 
drogowym, realizowane były przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze9 (dalej 
„MZDiM”). Następnie zadania te przypisano Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu10 (dalej: WGKiOŚ), a od 13 lipca 2017 r. - Referatowi Komunikacji 
Miejskiej i Zarządzania Ruchem WGKiOŚ11. Prowadzeniem spraw związanych  
z wydawaniem ww. zezwoleń zajmowało się dwóch pracowników Referatu. Naczelnik 
WGKiOŚ wskazała, że pracownicy ci posiadali duże doświadczenie zawodowe, oraz iż nie 
uczestniczyli w szkoleniach z przedmiotowego zakresu. 

Zezwolenia na organizację biegów ulicznych wydawane były przez Zastępcę Prezydenta, 
posiadającego jego stosowne upoważnienie. 

(dowód: akta kontroli str. 208-274, 336-347, 2688-2690, 466-471, 474-515, 348-349) 

W Urzędzie nie opracowano pisemnych procedur dotyczących weryfikowania wniosków 
o wydanie zezwoleń na organizację imprez masowych oraz biegów ulicznych, a także 
kontroli ich przebiegu. Nie uregulowano także zasad monitorowania organizacji imprez 
innych niż masowe12 oraz wykorzystania dróg w sposób szczególny.  

 (dowód: akta kontroli str. 2274-2276, 2688-2690) 

Naczelnik WOM wyjaśniła, że imprezy odbywające się na terenie Jeleniej Góry są 
organizowane w miejscach będących własnością Miasta lub podmiotów realizujących 
zadania w jego imieniu, dlatego też organizacja dużej imprezy bez wiedzy Urzędu wydaje 
się niemożliwa. Z kolei Naczelnik WGKiOŚ wyjaśniła, że monitorowanie wykorzystania dróg 
odbywa się przy każdorazowej wizji w terenie pracowników Wydziału, w zakresie kontroli 
oznakowania pionowego i poziomego, oraz iż dotychczas nie odnotowano przypadku 
wykorzystania dróg w sposób szczególny, bez wymaganego zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 2274-2276, 2688-2690) 

Na stronie internetowej Urzędu, od 2005 r., zamieszczona była karta informacyjna 
określająca wymogi dotyczące organizacji imprez masowych, w tym dokumenty, które 

                                                      
6 W rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy. 
7 Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta nr 0050.1693.2014.VI z dnia 18 lutego 2014 r. (ze zm). 
8 W WOM opracowano system zastępstw, a w poszczególnych latach okresu 2015-2017 przedmiotowymi kwestiami 
zajmowała się jedna osoba. 
9 Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 44/VI/99 z 2 lutego 1999 r. i nr 118.XV.2015 z 13 października 2015 r. 
(ze zm.). 
10 Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta nr 0050.1001.2017.VII z 27 kwietnia 2017 r. 
11 Referat ten został utworzony na podstawie zarządzenia Prezydenta nr 0050.1078.2017.VII z dnia 12 lipca 2017 r.  
12 Które nie zostały zgłoszone jako masowe, a mogły nosić znamiona takich imprez. 
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należało dołączyć do wniosku. W trakcie kontroli NIK, na stronie tej zamieszczono także  
kartę informacyjną wraz ze wzorem wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg 
w sposób szczególny. 

 (dowód: akta kontroli str. 2691-2700, 2274-2278) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie przeprowadzono kontroli i audytu w zakresie 
realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych 
i biegów ulicznych. W okresie tym, do Urzędu nie wpłynęły też skargi i wnioski dotyczące 
ww. imprez i biegów organizowanych na terenie Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 360-441, 442-457).  

 

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

NIK zwraca uwagę, że brak opracowania procedur dotyczących weryfikowania wniosków 
o wydanie zezwoleń na organizację imprez masowych oraz biegów ulicznych, a także 
pominięcie w planach kontroli i audytu przedmiotowych zagadnień, przy jednoczesnym 
ujawnieniu nieprawidłowości opisanych w obszarze nr 2 i 4 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, może wskazywać na niepełną skuteczność kontroli zarządczej w tym 
zakresie – a w konsekwencji, na zasadność jej wzmocnienia. 

W Urzędzie zapewniono warunki organizacyjno-kadrowe, umożliwiające realizację 
obowiązków związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa imprez masowych i biegów 
ulicznych. Nie opracowano jednak stosownych procedur w tym zakresie, co nie sprzyjało 
skutecznej realizacji tych zadań. 

 

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

W kontrolowanym okresie do Urzędu wpłynęło łącznie 31 wniosków o wydanie zezwolenia 
na przeprowadzenie imprezy masowej (w 2015 r. – 14,w 2016 r. – 8,w 2017 r. – 9). Wydano 
30 takich zezwoleń (w 2015 r. – 14,w 2016 r. – 7,w 2017 r. – 9), w jednym przypadku 
wnioskodawca wycofał wniosek. W ośmiu przypadkach zezwolenie wydano jednostkom 
organizacyjnym Miasta, tj. Jeleniogórskiemu Centrum Kultury w Jeleniej Górze oraz 
Przystani Twórczej - Cieplickie Centrum Kultury. Żadne z wydanych zezwoleń nie dotyczyło 
imprez masowych podwyższonego ryzyka, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 516-525) 

W trakcie kontroli NIK, szczegółową analizą objęto wszystkie wydane zezwolenia. 
Stwierdzono, że 27 wniosków organizatorzy złożyli w terminie określonym w art. 25 ust. 1 
ustawy, tj. nie później niż na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.  

(dowód: akta kontroli str. 590-684, 758-2055, 2118-2271) 

W dwóch przypadkach, wnioski były kompletne i dołączono do nich wszystkie dokumenty,  
o których mowa art. 26 ust. 1 ustawy. W dwunastu sprawach wezwano wnioskodawcę do 
uzupełnienia braków w złożonych wnioskach13. 

(dowód: akta kontroli str. 631-684, 839-897, 1361-1456, 1509-1633, 1710-2055, 2188-2229) 
 

Prezydent wydając zezwolenia: 
- w 22 przypadkach uczynił to przed upływem terminu określonego w art. 29 ust. 1 

ustawy, tj. na co najmniej 7 dni przed planowaną datą imprezy masowej. 
- w dziewięciu przypadkach, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy, przekazał niezwłocznie ich 

kopie: Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz właściwym komendantom policji i państwowej 
straży pożarnej, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz 
dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego,  

                                                      
13 Przy czym wezwania nie zawsze dotyczyły wszystkich stwierdzonych w toku kontroli NIK braków. 
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(dowód: akta kontroli str. 763-764, 802-803, 841-842, 903-904, 973-974, 1131-1132, 1183-
1184, 1243-1244, 1290-1291, 1324-1325, 1370-1371, 1460-1461, 1513-1514, 1639-1640, 

1710-2270)    

W 19 przypadkach strona uiściła należną opłatę skarbową za wydanie zezwolenia, o której 
mowa w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej14. W dwóch 
przypadkach15, nastąpiło to już po wydaniu zezwolenia, na skutek wezwania przez Urząd do 
wniesienia tej należności. W dziewięciu przypadkach wydano decyzje o umorzeniu należnej 
opłaty skarbowej16. 

(dowód: akta kontroli str. 2288-2298, 593-594, 760-761, 799-800, 1287-1288, 1367-1368, 
1759-1760, 1821-1822, 1869-1870, 2001-2002,  

Spośród 30 zezwoleń na organizację imprez masowych objętych kontrolą, w dwóch 
przypadkach wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości 
alkoholu oraz na piwo17, o których mowa w art. 18¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi18.  

(dowód: akta kontroli str. 1809-1811, 1929-1930) 

  

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

1. Art. 8a ust. 5, art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 26 ustawy określają informacje, które 
organizator imprezy masowej zobowiązany jest ująć we wniosku o wydanie zezwolenia oraz 
dokumenty i opinie, które powinien do niego dołączyć. W przypadku ich nieujęcia lub 
niezłożenia, w świetle art. 29 ust. 4 pkt 1 oraz art. 4 ustawy w związku z art. 64 § 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego19, organ odmawia 
wydania zezwolenia, po uprzednim wezwaniu organizatora do uzupełnienia braków, 
ewentualnie, w przypadku braków dotyczących kwestii ujętych w art. 8a ust. 5 – pozostawia 
wniosek bez rozpoznania. 

W części objętych kontrolą postępowań, nie wzywano wnioskodawców do uzupełnienia 
braków i wydano zezwolenia, pomimo że, wbrew wymienionym poniżej przepisom ustawy  
w zgromadzonej dokumentacji brakowało: 

-    informacji o rozmieszczeniu miejsc sprzedaży, podawania lub spożywania napojów 
  alkoholowych (art. 8a ust. 5) – w jednym przypadku20, 

- graficznego oznaczenia niektórych elementów21, określonych w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. 
b oraz c – w pięciu przypadkach22,  

- instrukcji postępowania w razie pożaru (art. 26 ust. 1 pkt 2) – w czterech 
przypadkach23, 

-  informacji o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej o organizowaniu 
imprezy masowej (art. 26 ust. 1 pkt 8)24 – w 28 przypadkach25, 

- kompletnej opinii państwowego inspektora sanitarnego26 (art. 26 ust. 2 w zw. z art. 
25 ust. 1 pkt 2) – w jednym przypadku27,  

                                                      
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm., dalej ustawa o opłacie skarbowej (część III załącznika, pkt 44 ppkt 2). 
15 Decyzje nr OM-SO.5310.31.2015.LW, OM-SO.5310.32.2015.LW. 
16 M.in. z uwagi na ważny interes publiczny albo ważny interes podatnika. 
17 Podmiotom innym niż organizator imprezy masowej. 
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm., w jej brzmieniu przed 9 marca 2018 r.  
19 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej „kpa”. 
20 OM.5310.14.2017. 
21 Oznaczenia dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej (2 przypadki), oznaczenia lokalizacji 
hydrantów przeciwpożarowych, przyłączy gazu i energii elektrycznej (3 przypadki). 
22 Decyzje nr OM-SO.5310.1.2015.LW, OM-SO.5310.32.2015.LW, OM-SO.5310.9.2016.LW, OM-SO.5310.16.2016.LW, OM-
SO.5310.17.2016.LW. 
23 Decyzje nr OM-SO.5310.32.2015.LW, OM-SO.5310.9.2016.LW, OM-SO.5310.16.2016.LW, OM.5310.14.2017.JG. 
24 Gmina Jelenia Góra leży w strefie nadgranicznej w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie 
granicy państwowej (Dz. U. z 2017 poz. 660, ze zm.). Por. Lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału 
terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz. U. Nr 180, poz. 
1580). 
25 Np. decyzje nr OM-SO.5310.1.2015.LW, OM-SO.5310.23.2015.JB. 
26 W aktach znajdowała się wyłącznie pierwsza strona tej opinii. 
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-  opinii dysponenta zespołu ratownictwa medycznego (art. 26 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 
1 pkt 2) – w jednym przypadku28.  

(dowód: akta kontroli str. 526-2271) 
 

Naczelnik WOM wyjaśniła, że przyczyną wydania ww. zezwoleń pomimo braków we 
wnioskach, było co do zasady niedopatrzenie. Dodała, że w przypadku opinii powiatowego 
inspektora sanitarnego, nie zauważono, że wnioskodawca nie załączył do wniosku drugiej 
strony postanowienia. Natomiast, odnośnie braku określenia miejsca sprzedaży alkoholu, 
wyjaśniła, że kontrolowanym okresie nie wydawano zezwoleń, o których mowa w art. 8a 
ustawy, a w powyższej sprawie, sprzedaż napojów alkoholowych związana była 
z imprezą masową jedynie terminem. 

   (dowód: akta kontroli str. 2282-2286) 

NIK wskazuje, że zarówno we wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych z 4 sierpnia 2017 r., jak i samym zezwoleniu z 11 sierpnia 2017 r., określono 
czas, miejsce oraz nazwę imprezy, na której miała nastąpić ta sprzedaż i dane te były 
tożsame z danymi zawartymi we wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy 
masowej, na której sprzedaż ta miała się odbywać. 

 
2. W dziewięciu sprawach Urząd nie dysponował dokumentacją pozwalającą stwierdzić, że 
opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy zostały dołączone do wniosku przed 
wydaniem zezwolenia. Zgodnie z art. 26 ust. 2 i 2a ww. ustawy, organizator, co do zasady, 
ma obowiązek dołączyć te opinie do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni 
przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. W myśl § 42 ust. 2, w związku z § 7 pkt 6 
Załącznika nr 1 do 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 zakładowych29, po zarejestrowaniu 
przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu30 
na pierwszej stronie pisma lub na kopercie, w przypadku gdy nie ma możliwości jej 
otwarcia. 
(dowód: akta kontroli str. 526-588, 631-694, 695-757, 839-897, 969-1030, 1031-1127, 1180-

1240, 1410-1456, 1568-1634) 
 
Brak daty wpływu na ww. opiniach Naczelnik WOM tłumaczyła przyjętą w Urzędzie praktyką 
elektronicznego obiegu dokumentów.  

(dowód: akta kontroli str. 2282-2286) 

3. Cześć wydanych zezwoleń nie zawierała kompletu elementów, o których mowa w art. 29 
ust. 2 ustawy: 
- w latach 2015 i 2016, określenia rodzaju imprezy (pkt 2) – w 22 przypadkach31,  
- w roku 2015, liczby członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej (pkt 4 lit d), 

w sposób pozwalający ustalić liczebność każdej nich  – w ośmiu przypadkach32, 
 (dowód: akta kontroli str. 544-1762) 

Naczelnik WOM podniosła, że charakter imprezy można wywnioskować z jej nazwy, aby 
jednak wyeliminować wszelkie wątpliwości, od 2017 r. w wydawanych zezwoleniach 
określany jest rodzaj imprez. Wskazana w zezwoleniach łączna liczba członków służby 
porządkowej i informacyjnej wynikała z łącznej liczby tych służb określonych we wnioskach, 
przy czym przyznała, że w złożonej dokumentacji rozdzielono tę liczbę. Od 2016 r. Urząd 
przyjął zasadę, że w decyzji wskazuje się te liczby oddzielnie.  

(dowód: akta kontroli str. 2282-2286) 
4. Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 5 ustawy, organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania 
na co najmniej siedmiu dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy 

                                                                                                                                       
27 Decyzja nr OM-SO.5310.8.2015.LW. 
28 Decyzja OM-SO.5310.29.2015.LW. 
29 Dz. U. Nr 14, poz. 67. 
30 Zawierającą m.in. datę wpływu. 
31 Np. decyzje nr OM-SO.5310.22.2015.JB, OM-SO.5310.31.2015.LW. 
32 Np. decyzje nr OM-SO.5310. 6.2016.JB, OM-SO-5310.9.2016.LW. 
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masowej, a jego kopie przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od 
dnia wydania, podmiotom określonym w art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz wojewodzie. 

W kontrolowanym okresie Prezydent: 
- wydał osiem zezwoleń z naruszeniem ww. terminu33, 
- w dwóch przypadkach przekazał kopie zezwoleń organom, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 2, po przywołanym trzydniowym terminie34, 
- w 21 przypadkach nie przekazał kopii zezwoleń Wojewodzie Dolnośląskiemu35. 

(dowód: akta kontroli str. 544-2059) 

Naczelnik WOM wyjaśniła, że wydawanie zezwoleń i przekazywanie ich kopii z opóźnieniem 
organom wskazanym w art. 29 ust. 5 ustawy, wynikało z nieterminowego przekazywania 
przez wnioskodawców pozytywnych opinii, które warunkowały otrzymanie zezwolenia. 
Natomiast brak przekazywania kopii zezwoleń Wojewodzie wynikał z błędnej interpretacji 
przepisów, o konieczności ich przekazywania tylko w przypadkach imprez podwyższonego 
ryzyka. 

(dowód: akta kontroli str. 2282-2286) 

1. NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 6 ust. 1 pkt 3 w zw. z częścią 
III pkt 44 ppkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, wydanie zezwolenia na przeprowadzenie 
imprezy masowej, co do zasady, podlega opłacie skarbowej, a obowiązek jej zapłaty 
powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego zezwolenia. W myśl art. 4 ustawy  
w zw. z art. 261 § 1 i 2 kpa, jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat, które zgodnie 
z przepisami powinny być uiszczone z góry – jak to miało miejsce w dwóch ww. 
przypadkach36 – organ administracji publicznej prowadzący postępowanie powinien 
wyznaczyć jej termin do wniesienia tych należności, a jeżeli nie zostałyby one w nim 
uiszczone, wniosek taki, co do zasady, podlega zwrotowi.  
2. Znaczący upływ czasu może zdezaktualizować okoliczności będące podstawą wydania 
opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy i sformułowanych w nich konkluzji.  
W tym kontekście, w przypadku gdy sześciomiesięczny termin ważności opinii, określony  
w art. 25 ust. 4 ww. ustawy, upłynie w trakcie okresu na jaki zostało wydane zezwolenie 
dotyczące imprez masowych organizowanych cyklicznie (art. 30 ust. 1), uzasadnione jest 
podjęcie działań mających na celu zweryfikowanie aktualności ustaleń zawartych w tych 
opiniach. Przemawia za tym m.in. konieczność zapewnienia właściwego poziomu 
bezpieczeństwa uczestnikom tych imprez. 

 

W procesie wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych, w Urzędzie nie 
przestrzegano wszystkich wymogów określonych w ustawie. Stwierdzono przypadki 
procedowania w oparciu o niekompletne lub uprzednio nieopłacone wnioski, a także 
nieterminowego wydawania decyzji, nieujmowania w nich wszystkich wymaganych 
elementów oraz nieprzekazywania lub nieterminowego przekazywania ich kopii właściwym 
organom. 

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

Z uwagi na to, że w latach 2015-2017, na terenie Miasta nie organizowano imprez 
masowych podwyższonego ryzyka, Prezydent, w świetle art. 31 ust. 1 ustawy, nie był 
zobligowany do kontrolowania przebiegu tych imprez. Nie skorzystał natomiast 
z uprawnienia do kontrolowania zgodności przebiegu innych imprez masowych, 
z warunkami określonymi w zezwoleniu (art. 31 ust. 2).  

                                                      
33 W tym jedno zezwolenie – na dwa dni, jedno - na trzy dni, trzy - na cztery dni i trzy - na pięć dni przed planowanym terminem 
imprezy. Decyzje nr OM-SO.5310.1.2015.LW, OM-SO.5310.5.2015.LW, OM-SO.5310.7.2015.LW, OM-SO.5310.9.2015.LW, 
OM-SO.5310.29.2015.LW, OM-SO.5310.9.2016.LW, OM-SO.5310.17.2016.LW, OM.5310.19.2017.JG. 
34 Decyzje nr OM-SO.5310.29.2015.LW, OM-SO.5310.34.2015.LW. 
35 Np. decyzje nr OM-SO.5310.20.2015.LW, OM-SO.5310.6.2016.JB. 
36 Decyzje nr OM-SO.5310.31.2015.LW, OM-SO.5310.32.2015.LW. 
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Naczelnik WOM wskazała, że dotychczas nie było zastrzeżeń w zakresie spełniania przez 
organizatorów wymogów określonych przepisami, a funkcjonariusze służb mundurowych nie 
sygnalizowali zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych. Dodała, że imprezy 
masowe organizowane ze środków Miasta lub środków przeznaczonych na funkcjonowanie 
jego jednostek organizacyjnych z zakresu kultury, są wyrywkowo sprawdzane przez 
pracowników Wydziału Kultury i Turystyki37.  

(dowód: akta kontroli str. 2274-2276, 461-464). 

W okresie objętym kontrolą Urząd nie przekazywał dotacji z przeznaczeniem na poprawę 
stanu bezpieczeństwa obiektów, na których organizowane są w Mieście imprezy masowe. 

(dowód: akta kontroli str. 458-459) 

Brak korzystania z uprawnienia do przeprowadzania kontroli imprez masowych 
organizowanych na terenie Jeleniej Góry, nie sprzyjał zapewnieniu optymalnego poziomu 
bezpieczeństwa uczestnikom tych imprez.  

 

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

W latach 2015-2017 do Urzędu wpłynęły 23 wnioski o wydanie zezwolenia na organizację 
biegów ulicznych (w 2015 r. – 7, w 2016 r. – 8, w 2017 r. – 8). W okresie tym Prezydent 
wydał 12 takich zezwoleń (w 2015 r. – 3, w 2016 r. – 5, w 2017 r. – 4). 

W pozostałych przypadkach wnioski o wydanie zezwolenia dotyczyły sytuacji, w których 
trasa biegów odbywała się na drogach osiedlowych, wewnętrznych, zlokalizowanych 
w strefie zamieszkania oraz w pasie drogowym, ale w znacznej odległości od jezdni 
i chodników, bądź też na drogach zamkniętych dla ruchu. Urząd nie wydawał wówczas 
zezwolenia, jednocześnie pisemnie informując wnioskodawców o braku przeszkód do 
przeprowadzenia takich imprez. 

(dowód: akta kontroli str. 2299-2317, 2703-2708) 

W trakcie kontroli NIK szczegółową analizą objęto ogół wydanych zezwoleń. Stwierdzono, 
że: 
- wszystkie wnioski organizatorzy złożyli co najmniej na 30 dni przed planowanym 
rozpoczęciem biegu, tj. zgodnie z art. 65b ust. 1 Prawa o ruchu drogowym,  

(dowód: akta kontroli str.  2326-2685)   

- w siedmiu przypadkach wnioski te zawierały wszystkie elementy i załączniki wskazane 
w art. 65b ust. 3 i 4 Prawa o ruchu drogowym, 
(dowód: akta kontroli str. 2326-2341, 2352-2366, 2404-2451, 2480-2500, 2538-2560, 2602-

2675) 

- wydając zezwolenia, Prezydent w 10 przypadkach zasięgnął opinii właściwego 
komendanta wojewódzkiego Policji, a w ośmiu – także komendanta oddziału Straży 
Granicznej (art. 65b ust. 5 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym), 

(dowód: akta kontroli str.  2404-2451, 2462-2500, 2538-2589, 2602-2675) 

- we wszystkich wymaganych przypadkach (dwóch), Prezydent uzgodnił zakres 
ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z właściwym 
organem zarządzającym ruchem na drogach, na których miał się odbyć bieg (Starostą 
Jeleniogórskim – art. 65b ust. 5 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym), 

(dowód: akta kontroli str. 2429-2451, 2462-2479) 

- w ośmiu przypadkach Prezydent wydał zezwolenia co najmniej na siedem dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia biegu, tj. zgodnie z art. 65e Prawa o ruchu drogowym. 

                                                      
37 Dotyczyło wyłącznie imprez sylwestrowych, pod kątem zainteresowania mieszkańców, a w konsekwencji, zasadności ich 
organizowania.  
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(dowód: akta kontroli str. 2326-2327, 2342-2343, 2352-2353, 2404-2405, 2452-2453, 2480-
2481, 2538-2539, 2605-2606) 

W kontrolowanym okresie przedstawiciele Miasta nie brali udziału w spotkaniach 
z organizatorami biegów ulicznych, Policji i służb zabezpieczenia medycznego, których 
celem byłaby organizacja takiego biegu. Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że spotkania takie 
odbywał organizator, gdyż to na niego Prawo o ruchu drogowym nakłada taki obowiązek 
(art. 65a ust. 3 pkt 5). 

(dowód: akta kontroli str. 2703-2708) 

W kontrolowanym okresie Prezydent zawarł sześć umów o współpracy (po dwie każdego 
roku) z organizatorem biegu ulicznego. Łączna kwota wypłacona przez Miasto z tytułu tych 
umów wyniosła 195 tys. zł (po 65 tys. w każdym roku) 

(dowód: akta kontroli str. 458-459, 2713-2817) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Art. 65b ust. 3 i 4 Prawa ruchu drogowym określa informacje, które organizator biegu 
ulicznego zobowiązany jest ująć we wniosku oraz dokumenty jakie powinien do niego 
dołączyć. W myśl art. 65i Prawa o ruchu drogowym w zw. z art. 64 § 2 kpa, w 
przypadku ich niezłożenia, organ pozostawia wniosek bez rozpoznania, po uprzednim 
wezwaniu organizatora do uzupełniania braków. 

W czterech postępowaniach nie wzywano wnioskodawców do uzupełnienia braków 
i wydano zezwolenia, pomimo że wbrew wymienionym poniżej przepisom Prawa o ruchu 
drogowym w zgromadzonej dokumentacji brakowało: 
- podpisu organizatora (art. 65b ust. 3 pkt 6) – na jednym wniosku38, 
- szczegółowego regulaminu imprezy, określającego w szczególności zasady zachowania 

uczestników imprezy istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 (art. 65b ust. 4 pkt 1) – w jednym przypadku39, 

- wykazu osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy 
(art. 65b ust. 4 pkt 2) – w trzech przypadkach40, 

(dowód: akta kontroli str. 2342-2351, 2452-2479, 2561-2589) 

Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że:  
- brak podpisu pod wnioskiem wynikał z tego, że wniosek pierwotny obarczony był 

brakami, ponownie przesłano poprawiony wniosek drogą elektroniczną, a wniosek 
z podpisem został przypadkowo zniszczony, 

- informacje zawarte we wniosku i załączone dokumenty uznano za wystarczające, 
organizator podczas spotkania zapewnił, że bierze odpowiedzialność za zabezpieczenie 
trasy i bezpieczeństwo uczestników imprezy, 

- w złożonych wnioskach wskazano osoby do zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy. 
 (dowód: akta kontroli str. 2703-2708).  

NIK wskazuje, że zezwolenie wydane na podstawie ewentualnie niepodpisanego wniosku, 
bez wezwania strony do jego uzupełnienia, byłoby obarczone wadą, która mogła stanowić 
podstawę do stwierdzenia jego nieważności, z uwagi na rażące naruszenie prawa (art. 156 
§ 1 pkt 2 kpa)41. Ponadto, w świetle kategorycznego brzmienia art. 65b ust. 4 Prawa o ruchu 
drogowym („należy dołączyć”), zapewnienie organizatora, że bierze odpowiedzialność za 
uczestników nie mogło zastąpić regulaminu biegu i nie dawało gwarancji, że jego uczestnicy 
zostali poinformowani o zasadach zachowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Poza tym, wbrew złożonym wyjaśnieniom, we wnioskach podano jedynie osoby 
reprezentujące organizatora lub osoby reprezentujące go w sprawach zabezpieczenia trasy. 
2. W okresie objętym kontrolą, wbrew wymogom art. 65b ust. 5 pkt 1 Prawa o ruchu 

drogowym Prezydent wydał zezwolenia bez zasięgnięcia opinii właściwego 

                                                      
38 Decyzja nr MZDiM/IRD-7/2406-3/2017. 
39 Decyzja nr MZDiM/IRD-7/5808/2015. 
40 Decyzja nr MZDiM/IRD-7/5808/2015, MZDiM/IRD-7/5410/2016, MZDiM/IRD-7/5590/2016. 
41 Por. komentarz do art. 156 kpa autorstwa Piotra Marka Przybysza, teza 22 oraz wyrok NSA z 12 października 1999 r. 
 w sprawie IV SA 1303/97, LEX nr 47923. 
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komendanta wojewódzkiego Policji (w dwóch przypadkach42) oraz komendanta 
oddziału Straży Granicznej (w czterech przypadkach43). 

(dowód: akta kontroli str. 2326-2461) 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że brak opinii komendanta oddziału Straży Granicznej 
wynikał z błędnej interpretacji przepisów dotyczących ustalenia zakresu strefy 
nadgranicznej. Natomiast brak opinii komendanta wojewódzkiego Policji, spowodowany był 
tym, że organizator był w stanie sam zabezpieczyć trasę i deklarował brak potrzeby 
współpracy z Policją. 

(dowód: akta kontroli str. 2703-2708)  

NIK wskazuje, że zgodnie z art. 65a ust. 3 pkt 2 i ust. 4 Prawa o ruchu drogowym, 
bezpieczeństwo i porządek imprez zapewnia Policja, przy współdziałaniu, w określonych 
sytuacjach, ze Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową lub wojskowymi organami 
porządkowymi, a organizator ma obowiązek – a nie możliwość – współdziałania m.in.  
z Policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom biegu.  

3. W kontrolowanym okresie Prezydent wydał cztery zezwolenia na pięć dni przed 
planowanym terminem biegu44, pomimo że, w świetle art. 65e Prawa o ruchu drogowym, 
powinien to uczynić na co najmniej siedem dni przed tym terminem. 

(dowód: akta kontroli str. 2429-2451, 2462-2479, 2561-2589, 2628-2648) 

Zastępca Prezydenta, wyjaśnił, że przyczyną niezachowania terminu było zbyt późne 
otrzymanie opinii od podmiotu, o którym mowa w art. 65b ust. 5 pkt 1 i 2 Prawa o ruchu 
drogowym. 

(dowód: akta kontroli str. 2703-2708) 

4. W 2016 r. Prezydent wydał jedno zezwolenie45, które swym zakresem obejmowało 
dwudniową imprezę, przy czym w jej drugim dniu miał odbywać się bieg uliczny - wyłącznie 
po drogach powiatu jeleniogórskiego46. Było to niezgodne z art. 65b ust. 1 Prawa o ruchu 
drogowym  w zw. z art. 10 ust. 5 i 6 ww. ustawy, w świetle których zezwolenie wydaje organ 
zarządzający ruchem na drodze, którym w przypadku dróg powiatowych był starosta – tu: 
Starosta Jeleniogórski. W zaistniałej sytuacji, Prezydent, jako organ niewłaściwy, zgodnie  
z art. 65 § 1 kpa w zw. z art. 65i Prawa o ruchu drogowym, powinien niezwłocznie 
przekazać wniosek do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym 
wnioskodawcę. Wydanie przedmiotowego zezwolenia z naruszeniem przepisów  
o właściwości, było obarczone wadą, która mogła stanowić podstawę do stwierdzenia jego 
nieważności (art. 156 § 1 pkt 1 kpa). 

 (dowód: akta kontroli str. 2462-2479) 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że w przedmiotowym zezwoleniu omyłkowo wpisano cały 
zakres ww. dwudniowej imprezy, która rzeczywiście tylko w pierwszym dniu miała miejsce 
na ulicach Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 2703-2708)  

5. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 6 ust. 1 pkt 3 w zw. z częścią III pkt 13 ppkt 2 
załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg 
w sposób szczególny, co do zasady, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 48 zł, 
a obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego zezwolenia. 
W myśl art. 65i Prawa o ruchu drogowym , w zw. z art. 261 § 1 i 2 kpa, jeżeli strona nie 
wpłaciła należności tytułem opłat, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, 
organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia 
tych należności, a jeżeli nie zostaną one w nim uiszczone, wniosek co do zasady podlega 
zwrotowi. W toku kontroli nie przedłożono dowodów uiszczenia opłat za wydanie 
zezwolenia.  

(dowód: akta kontroli str. 2326-2685) 

                                                      
42 Decyzje nr  MZDiM/IRD-7/5808/2015, MZDiM/IRD-7/5410/2016. 
43 Decyzje nr MZDiM/IRD-7/1942-2/2015, MZDiM/IRD-7/5808/2015, MZDiM/IRD-7/6690-2/2015, MZDiM/IRD-7/5410/2016. 
44 Decyzje nr MZDiM/IRD-7/1718-5/2016, MZDiM/IRD-7/5590/2016, MZDiM/IRD-7/2406-3/2017, GK-K.7230.6.2017. 
45 Decyzja nr MZDiM/IRD-7/5590/2016. 
46 Tj. powiatu ziemskiego, którego terytorium okala teren Miasta (na prawach powiatu). 
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Zastępca Prezydenta przyznał, że w latach 2015-2017 opłat tych nie pobierano, oraz iż 
wypracowana przez WGKiOŚ procedura weryfikowania spełniania przez organizatorów 
biegów ulicznych wymogów określonych w Prawie o ruchu drogowym, aktualnie ponownie 
określa obowiązek uiszczania takiej opłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 2710).  

W procesie wydawania zezwoleń na organizację biegów ulicznych, w Urzędzie nie 
przestrzegano wszystkich wymogów określonych w Prawie o ruchu drogowym. Stwierdzono 
przypadki procedowania w oparciu o niekompletne i nieopłacone wnioski, niezasięgania 
opinii odpowiednich służb i  nieterminowego wydawania decyzji.  

IV. Uwagi i 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 Kontroli47, wnosi o podjęcie działań w celu: 

1) zapewnienia rzetelnego wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych oraz 
biegów ulicznych, zgodnie z przepisami ustawy i Prawa o ruchu drogowym, 

2) terminowego przekazywania właściwym organom kopii zezwoleń na organizację imprez 
masowych, 

3) pobierania opłaty skarbowej od wydawanych zezwoleń na organizację biegów ulicznych 
oraz wyeliminowania przypadków wydawania zezwoleń na organizacje imprez 
masowych, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia tej opłaty. 

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 Poznaniu. 

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. 

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

Poznań, dnia       marca 2018 r. 

  
  

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Aleksandrowicz Aleksandra Koszarek 

Inspektor kontroli państwowej 
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