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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach 
osobistego u˝ytku w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 grud-
nia 1972 r. o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w ra-
zie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze
s∏u˝bà w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16,
poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, na jakich
przys∏uguje odszkodowanie za utracone, zniszczone
lub uszkodzone przedmioty osobistego u˝ytku poli-
cjantowi, który w zwiàzku ze s∏u˝bà poniós∏ szkod´
w tych przedmiotach, a nie dozna∏ uszczerbku na zdro-
wiu.

§ 2. Policjantowi przys∏uguje odszkodowanie za
szkod´ poniesionà w przedmiotach osobistego u˝ytku,
je˝eli szkoda powsta∏a wskutek zdarzenia, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4—6 ustawy z dnia
16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przys∏ugujà-
cych w razie wypadków i chorób pozostajàcych
w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji.

§ 3. 1. Post´powanie w sprawie odszkodowania za
szkod´ poniesionà w przedmiotach osobistego u˝ytku
wszczyna si´ na pisemny wniosek policjanta skierowa-
ny drogà s∏u˝bowà do organu odszkodowawczego,
w terminie 7 dni od dnia jej powstania.

2. Powstanie i rozmiar szkody w przedmiotach oso-
bistego u˝ytku ustala komisja odszkodowawcza powo-
∏ywana na sta∏e, na czas okreÊlony lub doraênie przez
organ odszkodowawczy.

3. W stosunku do policjanta delegowanego do pe∏-
nienia s∏u˝by w innej jednostce organizacyjnej Policji
lub poza Policjà, skierowanego do szko∏y policyjnej
oraz policjanta Komendy G∏ównej Policji, którego ko-
mórka organizacyjna ma siedzib´ na terenie komendy
wojewódzkiej Policji, czynnoÊci, o których mowa
w ust. 2, przeprowadza komisja odszkodowawcza po-
wo∏ana w jednostce, na której terenie szkoda powsta∏a.

4. W sk∏ad komisji odszkodowawczej wchodzi
przedstawiciel komórki organizacyjnej do spraw:

1) inspekcji — jako przewodniczàcy;

2) finansów — jako cz∏onek.

5. W sk∏ad komisji odszkodowawczej, w zale˝noÊci
od potrzeb, mogà byç powo∏ywani przedstawiciele in-
nych komórek organizacyjnych, w szczególnoÊci ko-
mórki organizacyjnej, w której policjant pe∏ni s∏u˝b´.

§ 4. 1. W post´powaniu, o którym mowa w § 3, ko-
misja odszkodowawcza ustala:

1) okolicznoÊci (czas, miejsce), przyczyny oraz kwalifi-
kacj´ prawnà zdarzenia powodujàcego szkod´
w przedmiotach osobistego u˝ytku;

2) zwiàzek zdarzenia, o którym mowa w pkt 1, ze s∏u˝-
bà oraz zwiàzek przyczynowy pomi´dzy nim a po-
wsta∏à szkodà;

3) rodzaj, przedmiot oraz rozmiar szkody.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



2. Policjant jest obowiàzany okazaç komisji odszko-
dowawczej uszkodzone przedmioty osobistego u˝ytku
w celu ustalenia stopnia ich zu˝ycia i uszkodzenia oraz
przedstawiç inne dowody b´dàce w jego posiadaniu,
umo˝liwiajàce ustalenie rozmiaru poniesionej szkody.

3. Z przeprowadzonych czynnoÊci komisja odszko-
dowawcza sporzàdza protokó∏.

4. Do protoko∏u za∏àcza si´ opini´ rzeczoznawcy, je-
˝eli jej zasi´gni´cie by∏o niezb´dne do oceny stopnia
zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego
u˝ytku lub z uwagi na okolicznoÊci towarzyszàce po-
wstaniu szkody.

§ 5. 1. Komisja odszkodowawcza zapoznaje poli-
cjanta z treÊcià protoko∏u, do którego mo˝e on zg∏osiç
na piÊmie uwagi i wnioski w terminie 3 dni od dnia je-
go przedstawienia.

2. Komisja odszkodowawcza ustosunkowuje si´
w terminie 7 dni do zg∏oszonych uwag i wniosków oraz
w razie potrzeby uzupe∏nia sporzàdzony protokó∏.

3. Protokó∏ z przeprowadzonych czynnoÊci wraz
z aktami sprawy komisja odszkodowawcza przedk∏ada
organowi odszkodowawczemu.

§ 6. 1. Odszkodowanie za utracone lub zniszczone
przedmioty osobistego u˝ytku ustala si´ wed∏ug ceny
zakupu takiego samego przedmiotu z dnia, w którym
wydano decyzj´ w sprawie odszkodowania za szkod´
poniesionà w tych przedmiotach, z uwzgl´dnieniem
stopnia ich zu˝ycia.

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

3. Odszkodowanie za uszkodzone przedmioty oso-
bistego u˝ytku ustala si´ jako równowartoÊç kosztów
przywrócenia ich do stanu sprzed zaistnienia szkody.
Je˝eli stopieƒ uszkodzenia jest znaczny lub koszty na-
prawy przekracza∏yby wartoÊç uszkodzonego przed-
miotu, odszkodowanie ustala si´ w sposób okreÊlony
w ust. 1 i 2.

§ 7. Organ odszkodowawczy wydaje niezw∏ocznie
decyzj´ w sprawie odszkodowania, która zawiera:

1) oznaczenie organu odszkodowawczego;

2) podstaw´ prawnà, na której zosta∏a wydana;

3) rozstrzygni´cie o prawie do odszkodowania, z okre-
Êleniem wysokoÊci w przypadku jego przyznania;

4) uzasadnienie, które w szczególnoÊci powinno za-
wieraç fakty i przyczyny, z powodu których odma-
wia si´ przyznania odszkodowania;

5) pouczenie o Êrodkach odwo∏awczych;

6) podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska s∏u˝bowego osoby upowa˝nionej do wyda-
nia decyzji.

§ 8. Organem odszkodowawczym jest:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —
w stosunku do Komendanta G∏ównego Policji i je-
go zast´pców oraz policjantów oddelegowanych
do s∏u˝by w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych
i Administracji;

2) Komendant G∏ówny Policji — w stosunku do ko-
mendantów wojewódzkich (sto∏ecznego) Policji
i ich zast´pców, Komendanta Wy˝szej Szko∏y Poli-
cji i komendantów szkó∏ policyjnych oraz ich za-
st´pców;

3) prze∏o˝ony policjanta w∏aÊciwy w sprawach mia-
nowania go na stanowiska s∏u˝bowe, przenoszenia
oraz zwalniania z tych stanowisk — w stosunku do
policjantów niewymienionych w pkt 1 i 2.

§ 9. Odszkodowanie wyp∏aca jednostka organiza-
cyjna Policji, w której policjant w chwili powstania szko-
dy pozostawa∏ na zaopatrzeniu finansowym, w termi-
nie 14 dni od dnia wydania decyzji o odszkodowaniu.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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