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ROZPORZĄDZENIE M INISTRA FINANSÓW 

z dnia 4 sierpnia 1998 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia od odpo
wiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone uczestnikom imprez maso

wych, na które wstęp jest odpłatny. 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierp
nia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 
Nr 106, poz. 680) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Zakład ubezpieczeń ustala wysokość mini mal
nej sumy gwarancyjnej, biorąc pod uwagę : 

1) liczbę uczestników, przy czym w przypadku imprez 
na otwartej przestrzeni, przy wzrości e l iczby 
uczestników o każde kolejne 1000 osób, a w przy
padku imprez w obiekcie zamkniętym, przy w zro
ście uczestników o każde kolejne 100 osób, mini
malna suma gwarancyjna może wzrosnąć o 50%, 

2) m iejsce przeprowadzania imprezy (stadion, inny 
obiekt nie będący budynkiem lub teren umożliwia
jący przeprowadzenie imprezy masowej; hala 
sportowa lub inny budynek umożl iwi a j ący prze
prowadzenie imprezy masowej), 

3) położenie obiektu, a w szczególności : drogi ew aku
acyjne, drogi dojazdu dla służb ratowniczych i Pol icji, 

4) organizację i stopień zabezp ieczenia imprezy, 
a w szczególności info rmacje o zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym, sta nie technicznym obiektu, 
stanie liczebnym służb porządkowych. 

§ 2. Wysokość minima lnych sum gwarancyjnych 
ustala się dla poszczególnych kategorii imprez: sporto
wych, artystycznych, rozrywkowych. 

§ 3. Minimalna suma gw arancyjna może być usta
lana albo w odniesien iu do jednej imprezy masowej, 
albo imprez masowych orga nizowanych przez tego sa
mego organizatora w tym samym obiekcie w okresie 
12 miesięcy. 

§ 4. Rozporządzenie w chod zi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Min ister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADM INISTRACJI 

z dn ia 14 sierpnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wiel kości środków niezbędnych do pokrycia kosztów 
wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

szczegółowych zasad dokumentowania ich posiadania. 

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerw 
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739) za
rządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji z dnia 17 czerwca 1998 r. w spra
wie określenia wielkości środków niezbędnych do po
krycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazd u cu
dzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospo li
tej Polskiej oraz szczegółowych zasad dokumentowa-

nia ich posiadania (Dz. U. Nr 90, poz. 574) § 8 otrzymu
je brzmienie: 

,,§ 8. Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Adm inistracji : 
J. Tomaszewski 


