
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 czerwca 1999 r. 

TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 

548 - z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Gra-
nicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa 2886 

549 - z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji . 2888 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINrSTRÓW: 

550 - z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, za-
kresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze . 2896 

551 - z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami 
administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami orga-
nizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych 2897 

552 - z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych 
oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieru
chomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą 
może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych kościo
łów, innych związków wyznaniowych i krajowych organizacji międzykościelnych, które 
zgłosiły roszczenia do Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej 2898 

553 - z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych 
oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieru
chomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą mo
że być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydow-
skich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich 2899 

554 - z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych 
oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieru
chomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą mo
że być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego . 2899 

555 - z dnia 14 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Naro-
dowego "Bory Tucholskie" . 2900 

556 - z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzy-
skiej specjalnej strefy ekonomicznej 2902 

ROZPORZĄDZENIA: 

557 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu 
przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa informacji o osobie, uzyskanych przez Policję 
i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych . 2907 

558 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej 2908 

559 - Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy emerytalnych . 2908 

560 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych le-
karzy weterynarii . 2920 

561 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie zasad 
wprowadzania czasowych zakazów opuszczania miejsca wystąpienia choroby zakaźnej 
zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym . 2920 

562 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zaka-
zu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii . 2921 

563 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli 
ruchu drogowego. 2939 

564 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szcze
gółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele 
ochrony przeciwpożarowej . 2951 

565 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w między
narodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych 
do ich pobierania . 2952 

566 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera 2952 
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567 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządze
nie w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Ka-
sy Chorych . 2953 

568 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatno-
ści za leki uzupełniające . 2955 

569 - Miilistra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządze
nie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu 
jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłat-
nie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością . 2957 

570 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządze
nie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jedno
razowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za 
częściową odpłatnością . 2959 

548 
USTAWA 

z dnia 7 maja 1999 r. 

o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 
Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Ustawa normuje odpowiedzialność mająt
kową funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Pań
stwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu 
Ochrony Państwa za szkody wyrządzone przez nich, 
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków służbowych, w mieniu Skarbu Państwa 
znajdującym się w dyspozycji organów lub jednostek 
organizacyjnych podległych, podporządkowanych al
bo nadzorowanych przez ministrów właściwych do 
spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz Szefa 
Urzędu Ochrony Państwa. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) funkcjonariuszu - należy przez to rozumieć: poli

cjanta, funkcjonariusza Straży Granicznej, strażaka 
Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusza Służ
by Więziennej oraz funkcjonariusza Urzędu Ochro
ny Państwa, 

2) uposażeniu przysługującym funkcjonariuszowi -
należy przez to rozumieć uposażenie zasadnicze 
wraz z dodatkami o charakterze stałym należne 
funkcjonariuszowi w dniu wyrządzenia szkody, po 
odliczeniu składki na obowiązkowe ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. 

Rozdział 2 

Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariu
sza 

Art. 2. Funkcjonariusz, który wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych 
ze swej winy wyrządził szkodę w mieniu, o którym mo
wa wart. 1 ust. 1, ponosi odpowiedzialność majątko
wą w granicach rzeczywistej straty i tylko za normalne 
następstwa działania lub zaniechania, z którego wyni
kła szkoda. 

Art. 3. Organy lub jednostki, o których mowa 
wart. 1 ust. 1, obowiązane są wykazać okoliczności 
uzasadniające odpowiedzialność funkcjonariusza oraz 
wysokość wyrządzonej szkody. 

Art. 4. Funkcjonariusz nie ponosi odpowiedzialno
ści majątkowej za szkodę: 

1) w takim zakresie, w jakim organ lub jednostka, 
o których mowa wart. 1 ust. 1, albo inna osoba 
przyczyniły się do powstania szkody lub jej zwięk
szenia, 

2) wynikłą w związku z działaniem w granicach do
puszczalnego ryzyka. 

Art. 5. W razie wyrządzenia nieumyślnie szkody 
przez kilku funkcjonariuszy, każdy z nich ponosi odpo
wiedzialność za część szkody, stosownie do przyczy
nienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możli
we ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszcze
gólnych funkcjonariuszy do powstania szkody, odpo
wiadają oni w częściach równych. 

Art. 6. Funkcjonariusz odpowiedzialny za szkodę 
wyrządzoną nieumyślnie jest obowiązany do zapłaty 
odszkodowania w wysokości wyrządzonej szkody, jed
nak odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzy
miesięcznego uposażenia przysługującego funkcjona
riuszowi. 

Art. 7. Jeżeli naprawienie szkody wyrządzonej nie
umyślnie następuje na podstawie ugody między orga
nem lub jednostką, o których mowa wart. 1 ust. 1, 
a funkcjonariuszem, który wyrządził szkodę, wysokość 
odszkodowania może być obniżona przy uwzględnie
niu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności 
stopnia winy funkcjonariusza i jego stosunku do obo
wiązków służbowych. 

Art. 8. Jeżeli funkcjonariusz umyślnie wyrządził 
szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej 
wysokości. 

Art. 9. 1. W razie wyrządzenia szkody osobie trze
ciej przez funkcjonariusza przy wykonywaniu obowiąz
ków służbowych, wyłącznie obowiązany do naprawie
nia szkody, na zasadach określonych przepisami Ko
deksu cywilnego, jest Skarb Państwa reprezentowany 
przez organ lub jednostkę, o których mowa wart. 1 
ust. 1, w których funkcjonariusz pełnił służbę w chwili 
wyrządzenia szkody. 
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2. Funkcjonariusz ponosi przewidzianą w przepi
sach ustawy odpowiedzialność wobec Skarbu Pań
stwa, który naprawił szkodę, o której mowa w ust. 1. 

Rozdział 3 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w mieniu 
powierzonym funkcjonariuszowi 

Art. 10. 1. Funkcjonariusz odpowiada, z zastrzeże
niem art. 2, w pełnej wysokości za szkodę w mieniu po
wierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia 
się, zwanym dalej "mieniem powierzonym". 

2. Funkcjonariusz może uwolnić się od odpowie
dzialności za szkodę w mieniu powierzonym, jeżeli wy
każe, że powstała ona z przyczyn od niego niezależ
nych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez 
właściwą jednostkę organizacyjną warunków umożli
wiających prawidłowe zabezpieczenie powierzonego 
mienia. 

3. Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie, o któ
rych mowa wart. 1 ust. 1, każdy w zakresie swojej wła
ściwości, określą, w drodze rozporządzenia, zasady 
i tryb powierzania funkcjonariuszom mienia, o którym 
mowa w ust. 1. 

Art. 11.1. Na zasadach określonych wart. 10 
funkcjonariusze mogą przyjąć wspólną odpowie
dzialność majątkową za mienie powierzone im łącz
nie. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest 
umowa o wspólnej odpowiedzialności majątkowej, 
zawarta, pod rygorem nieważności, na piśmie przez 
funkcjonariuszy z kierownikiem jednostki organiza
cyjnej, w której dyspozycji znajduje się powierzone 
mienie. 

2. Funkcjonariusze ponoszący wspólną odpowie
dzialność majątkową odpowiadają w częściach okre
ślonych w umowie, a jeżeli umowa nie określa tych 
części - w częściach równych . 

3. W razie ustalenia, że szkoda w całości albo w czę
ści została spowodowana przez niektórych funkcjona
riuszy, za całość szkody albo za stosowną jej część od
powiadają tylko sprawcy szkody. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze
nia: 

1) szczegółowe zasady i tryb zawierania umowy 
o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funk
cjonariuszy, 

2) szczegółowe zasady i tryb łącznego powierzania 
mienia funkcjonariuszom, 

3) szczegółowe warunki wspólnej odpowiedzialności 
za szkodę w mieniu powierzonym łącznie funkcjo
nariuszom. 

Art. 12. Do odpowiedzialności określonej wart. 10 
i 11 stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, 7 i 8. 

Rozdział 4 

Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie 

Art. 13. 1. Organ lub jednostka, o których mowa 
wart. 1 ust. 1, po stwierdzeniu zaistnienia szkody 

i ustaleniu jej wysokości wzywa funkcjonariusza do do
browolnej zapłaty odszkodowania w określonym ter
minie lub złożenia pisemnego zobowiązania do zapła
ty odszkodowania. Wysokość odszkodowania oraz 
sposób jego uiszczenia mogą być ustalone w drodze 
pisemnej ugody. 

2. Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie, o któ
rych mowa wart. 1 ust. 1, każdy w zakresie swojej wła
ściwości, określą, w drodze rozporządzenia, podmioty 
właściwe do ustalania wysokości szkód, zawierania 
ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących 
szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy. 

Art. 14. 1. Do przedawnienia roszczeń o naprawie
nie szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza stosuje 
się, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy działu czternaste
go Kodeksu pracy. 

2. W razie wyrządzenia przez funkcjonariusza szko
dy osobie trzeciej, terminy przedawnienia liczą się od 
zaspokojenia roszczenia tej osoby. 

Art. 15. Spory dotyczące odpowiedzialności mająt
kowej funkcjonariuszy rozpoznają sądy pracy oraz są
dy pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Rozdział 5 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy 
przejściowe i końcowe 

Art. 16. W dekrecie z dnia 5 października 1955 r. 
o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody 
wyrządzone jednostce wojskowej (Dz.U. Nr 40, poz. 
247, z 1967 r. Nr 44, poz. 220 i z 1974 r. Nr 24, poz. 142) 
skreśla się art. 19. 

Art. 17. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzę
dzie Ochrony Państwa (Dz.U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526) 
skreśla się art. 55a. 

Art. 18. Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż 
przez 6 miesięcy, zachowują moc dotychczasowe prze
pisy wykonawcze wydane na podstawie dekretu, o któ
rym mowa wart. 16, o ile nie są sprzeczne z niniejszą 
ustawą· 

Art. 19. Do sprawo odszkodowanie wszczętych 
i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie usta
wy stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że zo
stanie zawarta ugoda. 

Art. 20. W sprawach nie uregulowanych w niniej
szej ustawie do odpowiedzialności majątkowej funk
cjonariuszy za szkody wyrządzone przez nich wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiąz
ków służbowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilne
go. 

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie
sięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 




