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Pan Andrzej Kunt 

Burmistrz Kostrzyna nad Odrą   

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej dalej 
„ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą (zwany dalej Urzędem), 
w przedmiocie wykonywania przez Burmistrza Miasta obowiązków określonych w ustawie o bezpieczeństwie 
imprez masowych, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Przystanku Woodstock w latach 2011-
2012.  

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 15 czerwca 
2012 r., na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom XVII edycji Przystanku Woodstock w 2011 r., w szczególności w zakresie 
zapewnienia opieki medycznej oraz przeciwdziałania zdarzeniom związanym z ewentualnym 
występowaniem niewybuchów i niewypałów, negatywnie natomiast wydanie decyzji zezwalającej na 
przeprowadzenie imprezy na podstawie wniosku określającego zaniżoną liczbę uczestników.    

1. Od 2004 r. w Kostrzynie nad Odrą odbywa się niebiletowana impreza masowa o nazwie Przystanek 
Woodstock, której organizatorem jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie 
(FWOŚP). Impreza stanowi podziękowanie dla wolontariuszy biorących udział w zbiórkach publicznych o nazwie 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.     

 NIK pozytywnie ocenia przygotowanie Urzędu do imprezy zorganizowanej w 2011 r. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom i mieszkańcom miasta oraz sprawnej organizacji i przebiegu imprezy, Pan 
Burmistrz powołał zespoły, którym wyznaczył zadania z zakresu bezpieczeństwa, spraw komunalnych 
i organizacyjnych, handlu i kontroli. W wyniku prac tych zespołów sporządzono plany zabezpieczenia 
medycznego miasta, ochrony sanitarnej i bezpieczeństwa komunalnego miasta. Dokonano oględzin terenu 
imprezy oraz drożności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości 
podejmowano odpowiednie działania interwencyjne. Zespoły o podobnym zakresie obowiązków i uprawnień 
zostały powołane przez Pana Burmistrza także przed tegoroczną edycją imprezy. 

Urząd zapewnił również niezbędne zmiany organizacji ruchu oraz oznakowanie związane  
z Przystankiem Woodstock, poprzez wprowadzenie na czas trwania imprezy tymczasowej organizacji ruchu, 
polegającej na wyłączeniu z ruchu niektórych dróg bądź ich fragmentów, wprowadzeniu ograniczenia prędkości, 
ustanowieniu objazdów i nowego oznakowania pionowego. Dla zapewniania możliwości pozostawienia pojazdów 
zmotoryzowanym uczestnikom festiwalu zorganizowano parkingi poza terenem imprezy.  

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 



 2 

Izba pozytywnie ocenia współpracę Urzędu ze służbami biorącymi udział w zabezpieczaniu Przystanku 
Woodstock, głównie z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Sanitarną, Lubuskim Urzędem 
Wojewódzkim i jednostkami Wojska Polskiego, a także przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
oraz wydziałów zarządzania kryzysowego z urzędów wojewódzkich z Poznania, Łodzi, Bydgoszczy, Olsztyna  
i Warszawy. Przejawem powyższej współpracy były między innymi spotkania organizacyjne u Wojewody 
Lubuskiego i w Urzędzie, mające miejsce zarówno przed imprezą organizowaną w roku 2011, jak i przed jej 
kolejną edycją zaplanowaną na rok 2012.  

2. W postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie Przystanku Woodstock w 2011 r.2 wystąpiły 
jednak nieprawidłowości mogące rzutować na bezpieczeństwo uczestników imprezy.  

Organizator imprezy złożył wniosek o wydanie zezwolenia 8 lipca 2011 r.3, tj. 4 dni po terminie, o którym 
stanowi art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych4, zwanej dalej 
ubim. Z powyższego przepisu wynika, że w celu przeprowadzenia imprezy masowej, organizator nie później niż 
na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia (4-6 sierpnia 2011 r.), występuje do organu z wnioskiem  
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy. Pozytywnie należy ocenić, że Pan Burmistrz po dwóch 
dniach od upływu tego terminu, wezwał FWOŚP do złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 

Do wniosku o wydanie zezwolenia organizator przedłożył m.in. pozytywne opinie organów i służb 
o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu 
technicznego terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach. Mając na uwadze treść art. 106 § 1 i 5 Kpa, wydanie 
przedmiotowych opinii powinno nastąpić w drodze postanowienia, na które przysługuje stronie zażalenie, a nie w 
formie zwykłego pisma, jak miało to miejsce w opisywanym przypadku. Pan Burmistrz w toku kontroli 
zadeklarował, że zwróci się do podmiotów wystawiających opinie, z prośbą o sporządzanie ich w formie 
postanowienia. 

Wbrew art. 29 ust. 2 pkt 2 ubim, wydane 27 lipca 2011 r. zezwolenie nie zawierało określenia rodzaju 
imprezy masowej. Ze złożonych przez Burmistrza wyjaśnień wynikało, że przyczyną ww. uchybienia było 
przeoczenie. Zezwolenie zawierało natomiast pozostałe elementy wymagane art. 29 ust. 2 ubim. 

 Pan Burmistrz wydał zezwolenie na przeprowadzenie Przystanku Woodstock w 2011 r. w oparciu  
o kompletny wniosek organizatora imprezy, realizując tym samym wniosek sformułowany przez NIK w 
wystąpieniu z dnia 21 czerwca 2006 r., po kontroli Urzędu przeprowadzonej w ramach tematu: Realizacja przez 
organy administracji publicznej obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy 
Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w latach 2004-2005.  

 W wystąpieniu tym NIK sformułowała krytyczną uwagę dotyczącą wiarygodności informacji o liczbie 
uczestników imprezy podawanych w zezwoleniach na przeprowadzenie imprez masowych (100 tys. w 2004 r. 
oraz 105 tys. w 2005 r.). Ustalono wówczas, że z treści planów i sprawozdań policyjnych oraz informacji 
podawanych do publicznej wiadomości przez organizatora imprezy wynikało, że faktyczna liczba uczestników 
była znacznie wyższa i przekraczała prawdopodobnie 250 tys. osób. 

 Wyniki obecnej kontroli wskazują, że organ wydający zezwolenie nadal nie przywiązuje należytej wagi 
do rzetelnego szacowania liczby uczestników Przystanku Woodstock. W zezwoleniu na przeprowadzenie 
imprezy masowej wydanym 27 lipca 2011 r. Pan Burmistrz (zgodnie z wnioskiem organizatora) określił 
maksymalną liczbę osób biorących udział w imprezie masowej na 110 tys. osób, chociaż zgodnie z danymi Policji 
publikowanymi także na stronie internetowej organizatora, liczba uczestników Przystanku w latach 2008-2010 
wahała się od 300 do 450 tys. osób. Liczba uczestników imprezy nie była zatem trudna do przewidzenia, tym 
bardziej, że już w czasie spotkania grupy roboczej w sprawie przygotowania XVII edycji Przystanku Woodstock w 
dniu 18 maja 2011 r., w którym uczestniczyli m.in. Wojewoda Lubuski, Pan Burmistrz, przedstawiciele 
organizatora imprezy oraz Policji oszacowano, że w festiwalu może wziąć udział nawet 300 tys. osób.  

                                                           
2 Badaniem objęto tylko procedurę wydania zezwolenia na przeprowadzenie Przystanku Woodstock w 2011 r., bowiem  
do 14.06.2012 r. do Urzędu nie wpłynął wniosek organizatora o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 
w 2012 r. 
3 Faks wniosku wpłynął do Urzędu 8.07.2011 r., natomiast oryginał wniosku wraz z załącznikami – 11.07.2011 r. Wcześniej, 
tj. 6.07.2011 r. Burmistrz poinformował organizatora o upływie terminu i wezwał do niezwłocznego przedłożenia wniosku 
wraz z wymaganymi załącznikami. 
4 Dz. U. nr 62, poz. 504 ze zm. 
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 Z danych szacunkowych Policji wynika, iż XVII edycja Przystanku Woodstock zgromadziła około 700 tys. 
uczestników. Pan Burmistrz wyjaśnił, że szacowanie uczestników niebiletowanej imprezy jest bardzo trudne,  
a publikowane dane o liczbie uczestników Przystanku dotyczą całego okresu jego trwania. Z ustaleń kontroli 
wynika jednak, że zagrożenia związane z zaniżeniem liczby uczestników imprezy dostrzegały zarówno służby 
Urzędu Miasta, jak i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Większą od zakładanej liczbę uczestników imprezy 
sygnalizowali organizatorowi już w trakcie Przystanku. Także po zakończeniu XVII edycji Przystanku,  
w dokonanej przez Urząd analizie zabezpieczenia imprezy, szczególnie podkreślano konieczność określania 
rzeczywistej liczby jej uczestników. 

 Zaniżenie liczby osób biorących udział w imprezie mogło mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa 
uczestników Przystanku Woodstock, gdyż stosownie do przepisów ubim, liczebność służb porządkowych 
zabezpieczających imprezę zapewnianych przez organizatora, jest uzależniona od liczby uczestników imprezy 
masowej.   

 Zgodnie z deklaracją organizatora, w jego dyspozycji pozostawało ponad 1,1 tys. członków służb 
porządkowych i informacyjnych adekwatnej do liczby uczestników określonej w zezwoleniu na przeprowadzenie 
imprezy.  Niedobory w zabezpieczeniu imprezy w znacznym stopniu zostały zniwelowane działaniami m.in. 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim  
i Służby Ochrony Kolei, które zaangażowały do zabezpieczenia festiwalu prawie 1,6 tys. funkcjonariuszy. 
Pomimo ww. nieprawidłowości w ocenie Policji XVII Przystanek Woodstock był imprezą bezpieczną.   

3. Większa od zakładanej liczba uczestników imprezy rzutowała także na bezpieczeństwo sanitarno-
higieniczne festiwalu. Jak wykazała kontrola przeprowadzona w czasie trwania Przystanku Woodstock przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., organizator zapewnił jedynie 516 z 
deklarowanych 900 kranów przy umywalniach polowych i 600 przenośnych toalet (tyle organizator deklarował 
przed imprezą), a ilość ta nie gwarantowała dostatecznego bezpieczeństwa sanitarnego przy odnotowanej 
bardzo dużej dynamice napływu uczestników festiwalu. Urząd poinformowany przez Inspekcję o zaistniałej 
sytuacji, w dniu 4 sierpnia 2011 r. zażądał od organizatora podjęcia działań skutkujących zwiększeniem liczby 
sanitariatów, zwracając jednocześnie uwagę, że rzeczywista liczba uczestników festiwalu jest zdecydowanie 
większa od zadeklarowanej we wniosku.  

Z uwagi na zgromadzenie w krótkim czasie bardzo dużej liczby osób na niewielkiej przestrzeni, 
Przystanek Woodstock zawsze będzie niósł ryzyko zaistnienia zdarzeń niebezpiecznych o znacznych 
rozmiarach. Konieczne jest zatem rygorystyczne respektowanie przez organ udzielający zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy wymogów i procedur określonych przepisami prawa, służących ograniczeniu zagrożeń 
i ryzyk wystąpienia niepożądanych sytuacji. 

4. NIK pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Urząd Miasta, szczególnie istotne przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, zmierzające do rozpoznania i wyeliminowania zagrożeń 
związanych z ryzykiem występowania na terenie Przystanku Woodstock niewybuchów i niewypałów. Miejsce 
imprezy obciążone było tego typu ryzykiem w związku z prowadzonymi na tym terenie w 1945 r. działaniami 
wojennymi oraz wykorzystywaniem tego terenu do 1998 r. jako poligonu wojskowego. NIK już w 2006 r. w 
wystąpieniu pokontrolnym sygnalizowała koniczność objęcia sprawdzeniem saperskim całego terenu imprezy,  
a nie tylko centralnej części tzw. pola woodstockowego5.   

W latach 2006-2011 Urząd podjął działania, których efektem było objęcie sprawdzeniem saperskim 
całego terenu imprezy. Działania te okazały się w pełni potrzebne, o czym świadczą ich rezultaty. W 2009 r. 
jednostka wojskowa działająca na zlecenie Urzędu, zneutralizowała różnego rodzaju obiekty, w tym także granaty 
moździerzowe i ręczne, pociski artyleryjskie oraz miny w łącznej liczbie 256 sztuk, natomiast w 2011 r. wyłoniona 
w drodze przetargu nieograniczonego specjalistyczna firma, wykryła 1.516 sztuk amunicji, łusek, pocisków, 
granatów, min oraz zapalników.  

Przed Przystankiem Woodstock, który ma się odbyć w 2012 r. nie przewiduje się podejmowania działań 
polegających na szukaniu i usuwaniu ewentualnych niewybuchów i niewypałów.   

 W opinii NIK, pomimo objęcia sprawdzeniem saperskim całego terenu imprezy – w związku  
z sygnalizowanym przez saperów tzw. „efektem wypływania”, polegającym na przemieszczaniu się przedmiotów 

                                                           
5 Sprawdzenie takie przeprowadzono na zlecenie Miasta w 2004 r. 
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znajdujących się w ziemi w kierunku powierzchni gruntu – konieczne będzie ponowne wykonywanie badań 
saperskich, w szczególności w centralnym obszarze terenu festiwalu, sprawdzonym jeszcze w 2004 r.     

5. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia poziom zabezpieczenie medycznego. Powołany przez Pana 
Burmistrza Zespół ds. bezpieczeństwa opracował we współpracy ze służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu 
Przystanku Woodstock 2011 r. Plan zabezpieczenia medycznego festiwalu Przystanku Woodstock oraz miasta 
Kostrzyna nad Odrą w dniach 3-7.08.2011 r. W opracowaniu tym wskazano główne cele zabezpieczenia 
medycznego, prognozowane zagrożenia mogące wystąpić w trakcie imprezy oraz siły i środki biorące udział w 
zabezpieczeniu oraz pozostające w gotowości do podjęcia działań, które wobec zdarzeń zaistniałych w trakcie 
imprezy zorganizowanej w 2011 r. okazały się wystarczające. 

W celu zabezpieczenia medycznego mieszkańców Kostrzyna oraz uczestników imprezy na terenie 
miasta, zawarto porozumienie z NZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą, zreorganizowano pracę szpitala, 
który zaopatrzono w dodatkowy sprzęt ratowniczy na wypadek zdarzeń o charakterze mnogim lub masowym  
i usytuowano w nim całodobowe centrum koordynacji zabezpieczenia. Dodatkowo na terenie miasta utworzono 
4 punkty medyczne, a także stworzono zespoły patrolujące, do zadań których należało informowanie  
o zagrożeniach i udzielanie pierwszej pomocy.  

W ramach Planu zabezpieczenia medycznego opracowano także koncepcję zabezpieczenia 
medycznego na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych, założenia techniczno – organizacyjne sieci łączności 
radiowej w trakcie zabezpieczenia imprezy masowej oraz plan zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 
Przystanku Woodstock przebywającym na terenie w pobliżu rzek Odry i Warty6. 

6. Po kontroli przeprowadzonej w 2006 r. NIK krytycznie oceniła wydanie przez Pana Burmistrza zezwoleń 
na sprzedaż piwa na terenie imprezy w latach 2004-2005 oraz wystąpienie nieprawidłowości w zakresie 
wydawania przez Urząd jednorazowych zezwoleń na sprzedaż na terenie imprezy napojów alkoholowych, 
polegających m.in. na wydaniu zezwolenia podmiotowi, który nie złożył stosownego wniosku oraz nie przedłożył 
wymaganego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a także błędnego określenia w zezwoleniach 
miejsca sprzedaży.  

 Wyniki obecnej kontroli wskazują, że zrealizowano w pełni wnioski pokontrolne sformułowane  
w powyższym zakresie przez NIK, dotyczące respektowania prawnych ograniczeń dotyczących miejsca 
sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania jednorazowych zezwoleń. 

 W związku z XVII edycją Przystanku Woodstock, Pan Burmistrz wydał trzy jednorazowe zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa. Ustalono, iż wydanie każdego z tych 
zezwoleń było poprzedzone złożeniem pisemnych wniosków o wydanie zezwolenia, które spełniały wymagania 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi7 (art. 18 ust. 
5 pkt 1-4 oraz pkt 6 ustawy). Do wniosków załączono m.in. kopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 181 ust. 3 ww. ustawy. Wydanie zezwoleń nastąpiło  
po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kostrzynie nad 
Odrą (art. 18 ust. 3a ww. ustawy). 

 W 2011 r. wioska piwna w której prowadzono sprzedaż piwa, odmiennie niż to miało miejsce  
w poprzednio kontrolowanym okresie (lata 2004-2005), była zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie imprezy 
masowej, jednak poza jej granicami. 

 Należy nadmienić, iż stosownie do art. 8a ubim, począwszy od 13 stycznia 2012 r., na terenie imprezy 
masowej, nie będącej imprezą masową podwyższonego ryzyka, w miejscach do tego wyznaczonych, dozwolona 
jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5%.      

Pozytywnie należy ocenić działania służące ograniczeniu sprzedaży alkoholu na terenie Kostrzyna nad 
Odrą w trakcie trwania imprezy, czego wyrazem było wprowadzenie na terenie miasta czasowego zakazu 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych za wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu nie 
większej niż 4,5% oraz piwa. Bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy przedstawiciele Miejskiej Komisji 

                                                           
6 Plan zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego w Kostrzynie nad Odrą w trakcie trwania Przystanku 
Woodstock 2011 został opracowany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kostrzynie nad Odrą i stanowił 
załącznik do Planu zabezpieczenia medycznego. 
7 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Straży Miejskiej przeprowadzili w punktach sprzedaży piwa liczne 
kontrole, dotyczące m.in. przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Na podkreślenie 
zasługuje również fakt, iż w 2011 r. miasto wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Pozory mylą, 
dowód nie, mającej na celu m.in. przypomnienie sprzedawcom o konieczności sprawdzania tożsamości młodych 
osób, które chcą kupić alkohol, jeśli istnieją wątpliwości co do ich pełnoletniości. W ocenie NIK, powyższe 
działania pozwoliły ograniczyć sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczestników imprezy oraz mieszkańców 
Kostrzyna spowodowane nadużywaniem alkoholu, a także przypadki jego nielegalnej dystrybucji.  

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:  

1. Wyegzekwowanie od organizatora Przystanku Woodstock, rzetelnego szacowania liczby 
uczestników imprezy.  

2. Egzekwowanie od organizatora kolejnych edycji Przystanku Woodstock wymaganego zaplecza 
sanitarno-higienicznego imprezy. 

3. Zapewnienie okresowego sprawdzania saperskiego terenu, na którym odbywane będą kolejne 
edycje festiwalu. 

  

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 
oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych  
w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury 
NIK w Zielonej Górze umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym 
wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, zgodnie z art. 62 
ust. 2 ustawy o NIK, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK w sprawie 
rozpatrzenia zastrzeżeń.  

 

 
Otrzymują:  
1. adresat 
2. aa 
 
 


