
Dezyderat nr 179 

Komisji do Spraw Petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania 

przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub 

uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą 

z 18 lipca 2019 r. 

 

Komisja do Spraw Petycji, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r., 

rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie 

przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do odszkodowania za szkodę 

poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas pełnienia 

służby przedmiotów osobistego użytku, niezależnie od tego, czy skutkiem 

zdarzenia powodującego szkodę był uszczerbek na zdrowiu albo śmierć 

funkcjonariusza (BKSP-145-502/19). 

W petycji, wniesionej przez Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy Policjantów, zaproponowano wprowadzenie regulacji 

przyznających funkcjonariuszom Policji prawo do odszkodowania 

od właściwej jednostki organizacyjnej za szkody poniesione w przedmiotach 

osobistego użytku wskutek ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas 

służby, niezależnie od tego, czy zdarzenie powodujące szkodę skutkuje 

uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią funkcjonariusza. Jak wskazano, obecne 

regulacje w zakresie prawa do odszkodowania za utratę lub uszkodzenia 

przedmiotów osobistego użytku są mniej korzystne dla funkcjonariuszy niż 

obowiązujące przed rokiem 2014. 

Komisja wnosi o dokonanie kompleksowej analizy zagadnienia 

wskazanego w petycji, jak również o oszacowanie skali problemu i określenie 

kosztów wprowadzenia zaproponowanego rozwiązania. Jak wskazano 

w dyskusji podczas posiedzenia Komisji do Spraw Petycji, istotne dla 

przedmiotowej problematyki są następujące kwestie: 



1. Czy rozwiązania zaproponowane przez autorów petycji powinny zostać 

wprowadzone tylko w odniesieniu do funkcjonariuszy Policji? 

2. Jakie dodatkowe warunki wprowadzenia postulowanych rozwiązań 

należałoby uwzględnić (określenie sytuacji, w których przysługiwałoby 

odszkodowanie, ograniczenie zabierania na służbę określonych, cennych 

przedmiotów osobistych, zasady zabezpieczające przed nadużyciami, 

górny limit odszkodowania itp.) przy dokonaniu postulowanych w petycji 

zmian w obowiązujących przepisach? 

3. Jakie byłyby koszty wprowadzenia proponowanych rozwiązań, konieczne 

do zabezpieczenia w budżetach poszczególnych służb? 

Komisja uznaje, że funkcjonariusze służb porządku publicznego 

są bardziej narażeni na szkody powstałe w ich prywatnym mieniu niż osoby 

cywilne. Należy również mieć na uwadze, że funkcjonariusz, który nie jest 

na służbie, czasem podejmuje interwencję w ubraniu cywilnym, czy jadąc 

prywatnym samochodem, i w takich sytuacjach powinien mieć pewność, 

że w razie doznania szkód będzie miał możliwość ich pokrycia (komfort 

podejmowania interwencji bez narażenia na osobiste szkody materialne). 

Dlatego Komisja wnosi o uwzględnienie w analizach również takich 

przypadków. 
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