
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierp-
nia 1997 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
ustalania szkód, które ponios∏a Policja, ˚andarmeria
Wojskowa, Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna i inne jednostki
ochrony przeciwpo˝arowej oraz s∏u˝ba zdrowia w mie-
niu u˝ytym przez ich jednostk´ organizacyjnà, zwanà
dalej „jednostkà poszkodowanà”, w zwiàzku z ich dzia-
∏aniami w miejscu i czasie odbywania si´ imprezy ma-
sowej, oraz tryb wyp∏aty odszkodowaƒ, przys∏ugujà-
cych z tytu∏u odpowiedzialnoÊci organizatora imprezy
masowej za wyrzàdzone rzeczywiste szkody w tym
mieniu.

§ 2. 1. Kierownik jednostki b´dàcej dysponentem
Êrodków bud˝etowych, któremu podlega jednostka
poszkodowana, wyznacza swojego przedstawiciela do
ustalenia powstania szkody i zawiadamia o tym orga-
nizatora imprezy masowej, nie póêniej ni˝ na 14 dni
przed planowanym terminem rozpocz´cia imprezy
masowej.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, po-
daje si´ imi´ i nazwisko, stanowisko, ewentualnie sto-
pieƒ s∏u˝bowy, miejsce pracy, numer telefonu s∏u˝bo-
wego wyznaczonego przedstawiciela i przedstawiciela
rezerwowego, który zast´puje go w nag∏ych wypad-
kach.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do or-
ganizatora imprezy masowej.

§ 3. 1. Powstanie oraz rozmiar szkody w mieniu u˝y-
tym przez jednostk´ poszkodowanà, w zwiàzku z dzia-
∏aniami w miejscu i czasie odbywania si´ imprezy ma-
sowej, stwierdza si´ protoko∏em ustaleƒ zniszczonego
i uszkodzonego mienia, zwanego dalej „protoko∏em”,
sporzàdzonym przez przedstawiciela jednostki poszko-
dowanej przy wspó∏udziale przedstawiciela organiza-
tora imprezy masowej.

2. Do ustalenia powstania i rozmiaru szkody, o któ-
rej mowa w ust. 1, przyst´puje si´ niezw∏ocznie po za-
koƒczeniu imprezy masowej, a je˝eli jest to niemo˝li-
we, w szczególnoÊci ze wzgl´du na zagro˝enie ˝ycia
lub zdrowia, spowodowane po˝arem lub u˝yciem che-
micznych Êrodków s∏u˝àcych do obezw∏adniania osób
— niezw∏ocznie po ustaniu zagro˝enia.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´
odr´bnie dla ka˝dej z jednostek poszkodowanych.

4. Protokó∏ powinien okreÊlaç iloÊç oraz zawieraç
zwi´z∏y opis stanu mienia zniszczonego i uszkodzone-
go.

5. Protokó∏ podpisujà przedstawiciel jednostki po-
szkodowanej oraz przedstawiciel organizatora imprezy
masowej, opatrujà go datà oraz przekazujà po jednym
egzemplarzu jednostce poszkodowanej i organizatoro-
wi imprezy masowej, z zastrze˝eniem § 4.

6. Wzór protoko∏u, o którym mowa w ust. 1, stano-
wi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Rozbie˝noÊci w ocenie zniszczeƒ i uszkodzeƒ
mienia, o którym mowa w § 1, przedstawiciele jednost-
ki poszkodowanej i organizatora imprezy masowej
uzgadniajà w terminie 21 dni od daty sporzàdzenia pro-
toko∏u, z uwzgl´dnieniem ust. 2.

2. W celu uzgodnienia rozbie˝noÊci, o których mo-
wa w ust. 1, jednostka poszkodowana lub organizator
imprezy masowej  mo˝e zleciç wykonanie ekspertyzy
lub oceny technicznej.

§ 5. Kierownik jednostki, o którym mowa w § 2
ust. 1, na podstawie protoko∏u ustala wysokoÊç szko-
dy, z uwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych w § 6 i 7.

§ 6. 1. WysokoÊç szkody wynikajàcà ze zniszczenia
mienia ustala si´ wed∏ug cen zakupu takiego samego
przedmiotu z dnia, w którym zosta∏a wyrzàdzona szko-
da, uwzgl´dniajàc stopieƒ jego zu˝ycia przed zaistnie-
niem szkody, ustalany wed∏ug odr´bnych przepisów fi-
nansowych.

2. Je˝eli nie jest mo˝liwe ustalenie ceny zakupu ta-
kiego samego przedmiotu, jego wartoÊç ustala si´ we-
d∏ug cen zakupu przedmiotu tego samego rodzaju
o identycznych lub zbli˝onych parametrach.

§ 7. 1. WysokoÊç szkody wynikajàcà z uszkodzenia
mienia ustala si´ w kwocie stanowiàcej równowartoÊç
przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu sprzed
zaistnienia szkody.

2. Je˝eli koszty naprawy lub remontu przekroczy∏y-
by kwot´, o której mowa w ust. 1, wysokoÊç szkody
ustala si´ na zasadach okreÊlonych w § 6.

§ 8. Po ustaleniu wysokoÊci szkody kierownik jed-
nostki, o którym mowa w § 2 ust. 1, przekazuje organi-
zatorowi imprezy masowej zestawienie okreÊlajàce
iloÊç i wartoÊç zniszczonego i uszkodzonego mienia
oraz wysokoÊç odszkodowania.

§ 9. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie ze
wzgl´du na termin wykonania remontu lub naprawy
uszkodzonego mienia, mo˝na okreÊliç odszkodowanie
w kwotach odr´bnych dla mienia zniszczonego i mie-
nia uszkodzonego, przekazujàc organizatorowi impre-
zy masowej odr´bne zestawienia, przy zachowaniu
wymogów okreÊlonych w § 8.

§ 10. Organizator imprezy masowej w terminie
14 dni od daty otrzymania zestawienia, o którym mo-
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w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania szkód poniesionych w zwiàzku z zabezpieczaniem imprez maso-
wych oraz trybu wyp∏aty nale˝nych z tego tytu∏u odszkodowaƒ.



wa w § 8 i 9, jest obowiàzany do zap∏aty odszkodowa-
nia na rachunek bankowy wskazany przez przekazujà-
cego zestawienie.

§ 11. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do szkód
powsta∏ych od dnia 1 stycznia 2002 r.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia  Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 7 sierpnia 2002 r. (poz. 1148)

WZÓR

Data .................................

PROTOKÓ¸

ustaleƒ zniszczonego i uszkodzonego mienia u˝ytego przez ........................................................................................ 

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres poszkodowanej jednostki organizacyjnej)

w czasie i miejscu odbywania si´ imprezy masowej w ................................................................................................
(miejscowoÊç)

w dniu ............................................... zorganizowanej przez ..........................................................................................
(data) (nazwa i adres organizatora imprezy masowej)

Ni˝ej wymienionych ustaleƒ dokonali:

1) przedstawiciel poszkodowanej jednostki organizacyjnej

...........................................................................................................................................................................................
(stanowisko, ewentualnie stopieƒ, imi´ i nazwisko, miejsce pracy, telefon)

2) przedstawiciel organizatora imprezy masowej

..........................................................................................................................................................................................,
(imi´, nazwisko, miejsce pracy, telefon)

1) ................................................................ 2) ................................................................
(podpis) (podpis)

Lp. Nazwa przedmiotu
IloÊç, 

jednostka 
miary

Opis stanu przedmiotu 
zniszczonego lub uszkodzonego Uwagi


