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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 
1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariu-
szy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowe-
go, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z późn. 
zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  zasady i tryb zawierania umów o wspólnej odpo-
wiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, 
Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Wię-
ziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej „funk-
cjonariuszami”;

2)  zasady i tryb łącznego powierzania mienia funk-
cjonariuszom;

3)  warunki wspólnej odpowiedzialności za szkodę 
w mieniu powierzonym łącznie funkcjonariuszom. 

§ 2. Umowa o wspólnej odpowiedzialności mająt-
kowej funkcjonariuszy za mienie powierzone im łącz-
nie, zwana dalej „umową”, może być zawarta z kie-
rownikiem jednostki organizacyjnej, w którego dyspo-
zycji znajduje się powierzone mienie, zwanym dalej 
„kierownikiem”, jeżeli na przyjęcie wspólnej odpowie-
dzialności majątkowej wyrażą zgodę wszyscy funkcjo-
nariusze, którym mienie zostało powierzone.

§ 3. Każda zmiana w składzie funkcjonariuszy, ob-
jętych wspólną odpowiedzialnością majątkową, wy-
maga zawarcia aneksu do umowy. 

§ 4. 1. Warunkiem ustanowienia wspólnej odpo-
wiedzialności majątkowej jest powierzenie mienia 
łącznie wszystkim funkcjonariuszom, którzy mają być 
nią objęci, na podstawie spisu z natury ilości składni-
ków majątkowych w drodze inwentaryzacji, przepro-
wadzonej z udziałem tych funkcjonariuszy lub osób 
przez nich wskazanych. 

2. Jeżeli funkcjonariusz nie może wziąć udziału 
w inwentaryzacji, może upoważnić do tego pisemnie 
wskazaną osobę, po uzyskaniu zgody kierownika. 
Funkcjonariusze lub osoby przez nich upoważnione są 
uprawnieni do zgłaszania uwag związanych z przebie-
giem i wynikami inwentaryzacji. 

3. Funkcjonariuszowi objętemu wspólną odpowie-
dzialnością majątkową przysługuje prawo wglądu 
w księgi rachunkowe, w zakresie dotyczącym rozlicza-
nia powierzonego mienia, przez porównanie wyników 
spisu z danymi ksiąg rachunkowych, a także prawo 
uczestniczenia w przyjmowaniu i wydawaniu mienia. 

§ 5. 1. W umowie strony ustalają okres, w ciągu 
którego nieobecność funkcjonariusza objętego wspól-
ną odpowiedzialnością majątkową nie ma wpływu na 
zakres odpowiedzialności zarówno jego, jak i pozosta-
łych funkcjonariuszy objętych wspólną odpowiedzial-
nością majątkową. 

2. W razie przedłużenia się nieobecności funkcjo-
nariusza poza okres, o którym mowa w ust. 1, inwen-
taryzację rozpoczyna się w terminie 7 dni od dnia 
upływu tego okresu, w trybie i na zasadach określo-
nych w § 4 ust. 1. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpo-
wiednio. 

3. Jeżeli funkcjonariusz nie bierze udziału w in-
wentaryzacji, o której mowa w ust. 2, i nie upoważnił 
osoby, o której mowa w § 4 ust. 1, kierownik powołuje 
komisję, która przeprowadza inwentaryzację powie-
rzonego mienia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, funkcjo-
nariusz nie ma prawa zgłaszania uwag związanych 
z przebiegiem i wynikami inwentaryzacji, chyba że 
w jej toku dopuszczono się czynu zabronionego przez 
ustawę. 

§ 6. 1. W razie wypowiedzenia umowy przez funk-
cjonariusza lub kierownika, funkcjonariusz ponosi 
wspólną odpowiedzialność majątkową za szkodę 
w mieniu, której powstanie stwierdzono do dnia za-
kończenia inwentaryzacji, nie dłużej jednak niż do dnia 
upływu okresu wypowiedzenia umowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie 
ustania stosunku służby, przeniesienia, oddelegowa-
nia, delegowania lub zawieszenia w czynnościach 
służbowych funkcjonariusza objętego wspólną odpo-
wiedzialnością majątkową.

3. Do dnia zawarcia nowej umowy, w przypadkach 
określonych w ust. 1 i 2, funkcjonariusze objęci wspól-
ną odpowiedzialnością majątkową nie ponoszą odpo-
wiedzialności za część szkody w mieniu powstałą 
w czasie obowiązywania poprzednio zawartej umowy, 
za którą odpowiadałby funkcjonariusz, którego ta 
umowa przestała wiązać. 

§ 7. 1. W razie podejrzenia wystąpienia szkody 
w powierzonym mieniu lub stwierdzenia nieprawidło-
wego wykonywania obowiązków związanych z pieczą 
nad powierzonym mieniem, każdy z funkcjonariuszy 
objętych wspólną odpowiedzialnością majątkową 
może zgłosić kierownikowi żądanie przeprowadzenia 
inwentaryzacji. 

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1073 oraz z 2009 r. 
Nr 168, poz. 1323.
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2. W przypadku gdy żądanie, o którym mowa 
w ust. 1, nie zostanie uwzględnione lub rozpoczęcie 
inwentaryzacji nie nastąpi w terminie 7 dni od zgło-
szenia żądania, jak również wówczas, gdy nie nastąpi 
odsunięcie funkcjonariusza obwinianego o nieprawid-
łowe sprawowanie pieczy nad powierzonym mieniem, 
funkcjonariusz, który zgłosił żądanie dokonania in-
wentaryzacji, może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.

§ 8. Wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od 
niej wymaga dla swej ważności zachowania formy 
pisemnej. 

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowie-
dzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Wię-
ziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powie-
rzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegóło-
wych warunków wspólnej odpowiedzialności za szko-
dę w mieniu tak powierzonym (Dz. U. Nr 50, 
poz. 584). 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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