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Mieczysław Goettel 1

KilKa uwaG o zasadach wynaGradzania szKód 
wyrządzonych użycieM policyjnych psów 

służbowych

Zapewnienie efektywnej realizacji ustawowego zadania Policji, jakim jest 
ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego 2, wymaga przyznania funkcjonariuszom daleko idących 
uprawnień, w tym możliwości użycia środków, które niosą ze sobą poten-
cjalne niebezpieczeństwo dla otoczenia. Użyteczną w działalności Policji 
kategorię środków stanowią pewne gatunki zwierząt (zwłaszcza psy), które 
ze względu na swoje cechy gatunkowe oraz możliwość wykształcenia dodat-
kowych umiejętności (tresura) są wykorzystywane do licznych czynności 
służbowych. 

Trzeba mieć na uwadze okoliczność, że pies nie jest „zwykłym” narzę-
dziem materialnym, lecz stanowi środek o charakterze specyficznym. Jego 
zachowanie, jako istoty żyjącej, z jednej strony jest sterowane działaniami 
ludzkimi, z drugiej zaś jest wynikiem naturalnych odruchów, zwanych 
instynktami. Z tego powodu następstwem nawet drobnych uchybień 
w działaniach policjantów wykorzystujących psy służbowe (chodzi zwłasz-
cza o przewodników psów) mogą być uszczerbki w dobrach osobistych 
lub majątkowych osób postronnych. Trzeba przy tym dodać, że przypadki 
pogryzienia innych zwierząt lub ludzi, ze względu na generalny nakaz uży-
wania psów w kagańcach, mogą zdarzać się sporadycznie. 

1  Prof. dr hab. Mieczysław Goettel — pracownik naukowo-dydaktyczny Wy-
działu Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Prawa i Administracji 
Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, jest autorem licznych 
publikacji (m.in. monografii, podręczników, artykułów, glos, recenzji) z zakresu 
prawa cywilnego oraz prawa policyjnego. W swojej działalności badawczej zaj-
muje się zwłaszcza zagadnieniami prawa rodzinnego, dotyczącymi problematyki 
władzy rodzicielskiej oraz małżeńskich stosunków majątkowych, cywilnopraw-
nymi aspektami statusu prawnego policjanta, sytuacją prawną zwierząt w świet-
le regulacji cywilnoprawnych oraz związkami prawa cywilnego z prawem po-
datkowym. W latach 1990–1997 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Policji, 
obecnie kieruje Zakładem Prawa Cywilnego na Uniwersytecie w Białymstoku.

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 1 ust. 1 (DzU z 2016 r., poz. 1782), 

dalej jako u.p.
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W niniejszym artykule zostanie poruszona problematyka odpowiedzial-
ności odszkodowawczej w razie wyrządzenia uszczerbków o charakterze 
majątkowym (szkód).

Przed analizą zasad powyższej odpowiedzialności celowe wydaje się 
wskazanie podstaw prawnych wykorzystania psów w działaniach Policji, 
wraz z przytoczeniem zadań i czynności służbowych realizowanych za ich 
pomocą.

Należy wyjaśnić, że prawne umocowanie do działań, o których mowa 
wyżej, nie ma jednolitego charakteru. Bezpośrednia podstawa praw-
na, zawarta w akcie normatywnym o randze ustawy, odnosi się przede 
wszystkim do psów wykorzystywanych jako środki przymusu bezpośred-
niego. Chodzi mianowicie o art. 16 ust. 1 u.p. w związku z art. 12 ust. 1 
pkt 9 ustawy z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej 3 , przy czym art. 11 tej drugiej ustawy ustala katalog dzia-
łań, w ramach których możliwe jest zastosowanie środków przymusu 
bezpośredniego. Z kolei art. 21 u.ś.p.b. ogranicza krąg sytuacji, podczas 
których dopuszczalne jest użycie psa służbowego, do następujących przy-
padków:

 — odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub 
wolność uprawnionego lub innej osoby,
 — przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez 
uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia,
 — ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach 
chronionych przez uprawnionego,
 — przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej 
w rozumieniu art. 1 ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie gra-
nicy państwowej,
 — zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia,
 — ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą,
 — zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą,
 — pokonania czynnego oporu.
Powyższe unormowanie, jak wspominano o tym wcześniej, ustala jed-

nocześnie zasadę, że psa służbowego używa się wówczas, gdy ma założony 
kaganiec, od czego dopuszcza się wyjątki. 

Przepisem przewidującym możliwość wykorzystania psów do realiza-
cji zadań Policji również w innych dziedzinach jest art. 7 ust. 1 pkt 2 
i 5 u.p. zawierający upoważnienie dla komendanta głównego Policji 
do określenia szczegółowych zasad w tym zakresie. Na tej podstawie zo-
stało wydane zarządzenie nr 296 komendanta głównego Policji z 20 marca 
2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służ-
bowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia 4. Jego 
postanowienia dowodzą, że spektrum działań Policji, w których ma miej-
sce użycie psów służbowych, znacznie wykracza poza sferę stosowania 
przymusu bezpośredniego. Znajduje to odzwierciedlenie zwłaszcza w treści 

3  DzU z 2013 r., poz. 628 z późn. zm; dalej jako u.ś.p.b.
4  Dz. Urz. KGP z 2008 r., nr 7, poz. 46 z późn. zm.
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§ 3 ust. 6 powołanego wyżej zarządzenia, wymieniającego następujące ka-
tegorie psów służbowych:

 — patrolowe,
 — tropiące,
 — patrolowo-tropiące,
 — do działań bojowych,
 — do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
 — do wyszukiwania zapachów narkotyków,
 — do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich,
 — do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich,
 — do badań osmologicznych.

Treść § 18 wskazuje natomiast rodzaje działań służbowych Policji, podczas 
których wykorzystuje się psy, mianowicie:

 — służba patrolowa,
 — tropienie śladów,
 — działania bojowe,
 — przeszukiwanie terenu, pomieszczeń, pojazdów, statków żeglugi śród-
lądowej, morskich i powietrznych lub przesyłek i bagaży w celu od-
nalezienia osób lub przedmiotów, wyszukania śladów pozostawionych 
przez ludzi, wyszukania zapachów materiałów wybuchowych, wyszu-
kania zapachów narkotyków, wyszukania zapachu zwłok ludzkich,
 — badania osmologiczne,
 — zasadzki i działania blokadowe,
 — ratowanie tonących,
 — podejmowanie działań w przypadkach określonych w przepisach o środ-
kach przymusu bezpośredniego i broni palnej 5.
Z punktu widzenia sytuacji cywilnoprawnej pies służbowy stanowi mie-

nie Skarbu Państwa, pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
Policji jako stationes fisci Skarbu Państwa (§ 2 pkt 1 zarządzenia nr 296 
mówi o „psie będącym na stanie Policji”).

Oceniając stan faktyczny polegający na wyrządzeniu szkody wskutek 
użycia psa służbowego, w świetle regulacji kodeksu cywilnego 6, da się za-
uważyć, że stan ten może podlegać dwojakiemu reżimowi odpowiedzialno-
ści deliktowej.

Kładąc główny nacisk na charakter bezpośredniego źródła szkody, któ-
rym jest zachowanie żywego zwierzęcia (psa służbowego), odwołujemy się 
do hipotezy art. 431 k.c. Przepis ten określa podmioty, zasady oraz prze-
słanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta pozosta-
jące pod nadzorem człowieka (innego podmiotu) 7. Zgodnie z ustanowioną 

5 Wykonywanie czynności służbowych z użyciem psów stanowi integralną 
część programu szkolenia przewodników psów; zob. G. Wiorowski, K. Lubry-
czyński, Kynologia policyjna, K. Jałoszyński (red.), Szczytno 2011, s. 34 i nast. 

6  Ustawa z 23 kwietnia 1964 r., tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 380; dalej jako k.c.
7 Nie odnosi się on zatem do kategorii zwierząt wolno żyjących, do których 

mają zastosowanie odrębne (pozakodeksowe) systemy odpowiedzialności z tytu-
łu wyrządzanych przez nie uszczerbków; zob. M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia 
w prawie cywilnym, Warszawa 2013, s. 321.
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w art. 431 § 1 k.c. główną formułą odpowiedzialności, zobowiązana 
do wynagrodzenia szkody jest osoba, która zwierzę chowa lub się nim 
posługuje, przy czym podstawą tejże odpowiedzialności jest wina w nad-
zorze, której istnienia domniemywa się. Dla przyjęcia odpowiedzialności 
nie ma znaczenia, czy w chwili wyrządzenia szkody zwierzę pozostawało 
pod nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło 8. W konsekwencji, jeżeli 
chowający zwierzę lub posługujący się nim chciałby uwolnić się od od-
powiedzialności, musiałby udowodnić, że ani jemu, ani osobie, za któ-
rą ponosi odpowiedzialność, nie można przypisać winy. Jednak nawet 
skuteczna ekskulpacja (wykazanie braku winy) nie uchyla definitywnie 
obowiązku odszkodowawczego podmiotu sprawującego nad zwierzęciem 
nadzór, a to ze względu na przewidzianą w art. 431 § 2 k.c. modyfikację 
głównej formuły odpowiedzialności. Zakłada ona możliwość przyznania 
poszkodowanemu całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli 
ze względu na okoliczności towarzyszące jej wyrządzeniu (zwłaszcza z uwa-
gi na stan majątkowy poszkodowanego i osoby odpowiedzialnej) przema-
wiają za tym zasady współżycia społecznego. Przytoczona regulacja stano-
wi jeden z przypadków odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie 
zasady słuszności 9. 

Akcentując z kolei okoliczności wyrządzenia szkody (przy wykonywa-
niu przez policjanta czynności służbowych z użyciem psa), nawiązujemy 
do stanu faktycznego określonego w hipotezie art. 417 § 1 k.c. Przywołany 
przepis ustanawia odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa, 
jednostki samorządu terytorialnego lub innej osoby prawnej wykonującej 
władzę publiczną z mocy prawa, jeżeli szkoda wyrządzona przy wyko-
nywaniu tej władzy jest następstwem niezgodnego z prawem działania 
lub zaniechania. Nie ulega wątpliwości, że realizacja ustawowych zadań 
Policji stanowi — posługując się przytoczoną uprzednio terminologią — 
wykonywanie władzy publicznej. Jednocześnie trzeba dodać, że powyższe 
zadania, jako prerogatywy mieszczące się wyłącznie w zakresie funkcji 
państwa, uzasadniają w stosunku do szkód wynikłych z ich realizacji 
wyłącznie odpowiedzialność Skarbu Państwa. Wymaga ponadto podkre-
ślenia, że ta postać odpowiedzialności deliktowej, podobnie jak odpowie-
dzialność z art. 431 k.c., ma swoją zmodyfikowaną formułę (art. 4172 
k.c.). Przewiduje ona możliwość wynagradzania szkód wyrządzonych 
przy wykonywaniu władzy publicznej także w wypadkach, gdy nikomu 
nie można postawić zarzutu niezgodności z prawem. Jednak wówczas 
naprawieniu podlegają jedynie szkody na osobie (wynikłe z uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci), i tylko o tyle, o ile wymagają 

8  Szczegółową analizę interesującego nas deliktu zawierają m.in. monografie: 
A. Szpunara, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy, 
Warszawa 1985, s. 24 i nast.; także: M. Goettela, Sytuacja zwierzęcia…, wyd. 
cyt., s. 321 i nast. 

9  Bliżej charakteryzują ją: B. Więzowska, Odpowiedzialność cywilna na za-
sadzie słuszności, Warszawa 2009, s. 248 i nast.; także: A. Szpunar, Odpowie-
dzialność…, wyd. cyt., s. 43 i nast.; także: M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia…, 
wyd. cyt., s. 348 i nast.
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tego — z uwagi na szczególne okoliczności, a zwłaszcza niezdolność po-
szkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne — względy 
słuszności 10.

W obu przedstawionych reżimach odpowiedzialności deliktowej podmio-
tem odpowiedzialnym będzie — choć na podstawie odmiennej ratio legis 
— Skarb Państwa, działający przez jednostkę Policji, jako swoją jednost-
kę organizacyjną (statio fisci). W wypadku art. 431 k.c. Skarb Państwa 
ma status podmiotu chowającego zwierzę (i jednocześnie posługującego 
się nim), ponoszącego odpowiedzialność za działania (zaniechania) funk-
cjonariuszy policji. Z kolei w ujęciu art. 417 § 1 i art. 4172 k.c. funkcjonuje 
on jako podmiot władzy publicznej, zobowiązany do wynagrodzenia szkód 
wyrządzonych aktem niezgodnego z prawem wykonywania tej władzy.

Na podstawie powyższej analizy nietrudno zauważyć, że do stanu fak-
tycznego, polegającego na wyrządzeniu szkody wskutek użycia psa służ-
bowego, może teoretycznie znaleźć zastosowanie dwojaka kwalifikacja 
prawna. Możliwe jest mianowicie przyjęcie, że szkoda jest następstwem 
bądź zachowania zwierzęcia pozostającego pod nadzorem, czyli we władz-
twie podmiotu, który zwierzę chowa albo się nim posługuje (art. 431 k.c.), 
bądź niezgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej (art. 417 § 1 
i art. 4172 k.c.) 11. Innymi słowy, mogą wejść w rachubę dwie różne po-
stacie czynów niedozwolonych, uzasadniających odrębne rodzaje odpo-
wiedzialności deliktowej. Czy zatem poszkodowanemu przysługuje wybór 
podstawy prawnej żądania naprawienia szkody?

Przed sformułowaniem ostatecznej konkluzji należałoby rozważyć, 
jak przedstawia się sytuacja poszkodowanego w zakresie dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych. Chodzi konkretnie o ustalenie, czy któraś 
ze wskazanych podstaw prawnych odpowiedzialności zapewnia poszko-
dowanemu korzystniejszą pozycję. Szczegółowa analiza przedstawionych 
wyżej unormowań pozwala na wysunięcie wniosku, że szanse poszkodo-
wanego na zaspokojenie swoich żądań są zróżnicowane, aczkolwiek nie 
w stopniu radykalnym.

Dochodzenie roszczeń w trybie art. 431 § 1 k.c. wymaga od poszko-
dowanego wykazania, że doznany przez niego uszczerbek został spowo-
dowany przez konkretne zwierzę pozostające pod nadzorem określonego 
podmiotu. Nie ma on natomiast obowiązku udowodnienia nie tylko winy 
sprawującego nadzór nad zwierzęciem, ponieważ, jak już zasygnalizowano, 

10 W doktrynie cywilistycznej rozwiązanie to określa się jako przypadek od-
powiedzialności za szkody wyrządzone legalnym działaniem lub zaniechaniem 
władzy publicznej, podkreślając, że odpowiedzialność ta ma charakter wyjątko-
wy; zob. Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykony-
waniu władzy publicznej, Warszawa 2012, s. 287.

11  W odniesieniu do działań z użyciem psów służbowych należy wykluczyć 
(teoretycznie możliwe) bezprawne posłużenie się psem jako narzędziem (np. po-
szczucie innego zwierzęcia lub człowieka), co uzasadniałoby odpowiedzialność 
jak za czyn własny na podstawie art. 415 k.c.; zob. A. Szpunar, Odpowiedzial-
ność…, wyd. cyt., s. 35–36; także: M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia…, wyd. cyt., 
s. 394 i nast. oraz przytoczona przez autora literatura.
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winy tej domniemywa się 12, lecz również faktu, że poniesiony uszczerbek 
jest skutkiem uchybień w sprawowaniu nadzoru 13. Przedstawiony mecha-
nizm odpowiedzialności jest dość korzystny dla poszkodowanego, gdyż 
w znacznym stopniu zdejmuje z niego ciężar dowodu. Trzeba jednak mieć 
na uwadze okoliczność, że podmiot, na którym ciąży obowiązek wynagro-
dzenia szkody, może uwolnić się od tego obowiązku, jeżeli wykaże, że ani 
jemu, ani osobie, za którą ponosi on odpowiedzialność, nie można przy-
pisać winy w nadzorze (art. 431 § 1 in fine k.c.). Może on w szczególno-
ści posłużyć się argumentem, że nadzór nad zwierzęciem był sprawowany 
prawidłowo, a szkoda została spowodowana lekkomyślnym zachowaniem 
poszkodowanego albo postępowaniem osoby postronnej, czemu nie był 
w stanie zapobiec. Udana ekskulpacja ze strony podmiotu odpowiedzial-
nego za szkodę nie odbiera jednak całkowicie poszkodowanemu szansy 
na korzystny rezultat. Może on bowiem, jak wiadomo, liczyć na przyznanie 
mu przez sąd świadczeń odszkodowawczych ze względu na zasady współ-
życia społecznego (czyli na podstawie art. 431 § 2 k.c.). 

Z kolei konstrukcja naprawienia szkody na podstawie art. 417 § 1 k.c. 
nie nawiązuje, w przeciwieństwie do art. 431 § 1 k.c., do winy podmiotu 
zobowiązanego (ani osób, za które on odpowiada), przyjmując za podsta-
wę odpowiedzialności wyłącznie niezgodność z prawem (bezprawność) 14. 
Poszkodowany, występując z roszczeniem odszkodowawczym, może zatem 
ograniczyć się wyłącznie do wykazania, że poniesiony przez niego uszczer-
bek był następstwem zdarzenia mającego charakter niezgodnego z prawem 
władczego zachowania podmiotu wykonującego władzę publiczną. Podmiot 
ten nie ma możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności, argumentując 
to brakiem winy po stronie osób (powiązanych z nim organizacyjnie lub 
w inny sposób), z których działaniami lub zaniechaniami wiąże się wyrzą-
dzona szkoda. Może co najwyżej dowieść, że wykonywaniu władzy publicz-
nej, w sposób skutkujący powstaniem uszczerbku, nie można postawić za-
rzutu niezgodności z prawem, co jest niewątpliwie trudniejszym zabiegiem 
niż czynność ekskulpacji. Jednak wykazanie, przez podmiot wykonujący 
władzę publiczną, braku bezprawności w swoim postępowaniu nie zamyka 

12  Koncepcja winy domniemanej na gruncie art. 431 § 1 k.c. nie budzi za-
strzeżeń ani w judykaturze, ani wśród zdecydowanej większości przedstawicieli 
doktryny; zob. M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia…, wyd. cyt., s. 342–343 oraz au-
torzy wskazani w przypisie nr 681. 

13 A. Olejniczak [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiąza-
nia. Część ogólna, t. III, Warszawa 2012, s. 419.

14  Na podstawie formuły art. 417 § 1 k.c. coraz bardziej upowszechnia się 
stanowisko, że obok tradycyjnie rozróżnianych zasad cywilnej odpowiedzialności 
odszkodowawczej (winy, ryzyka oraz słuszności) należy przyjąć zasadę bezpraw-
ności; zob. M. Kaliński, Odpowiedzialność odszkodowawcza — uwagi ogólne [w:] 
System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań — część ogólna, A. Olejniczak 
(red.), t. VI, Warszawa 2009, s. 55; także: J. Kuźmicka-Sulikowska, Zasady od-
powiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie pol-
skim, Warszawa 2011, s. 345; także: Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szko-
dy…, wyd. cyt., s. 150.
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poszkodowanemu drogi do uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Sąd 
może mu je przyznać — choć tylko w zakresie stanowiącym wynagrodze-
nie szkód na osobie — jeżeli wymagają tego względy słuszności. Mamy 
tu również do czynienia z modyfikacją głównej formuły odpowiedzialności, 
aczkolwiek — ze względu na ograniczenie jej tylko do niektórych postaci 
uszczerbku — w kształcie odmiennym od deliktu przewidującego odpowie-
dzialność z tytułu nadzoru nad zwierzęciem 15. 

Powróćmy zatem do postawionego wcześniej pytania: czy poszkodowany 
doznający uszczerbku spowodowanego użyciem psa służbowego może, we-
dług własnego wyboru, dochodzić jego wynagrodzenia bądź, opierając się 
na art. 431, bądź na podstawie art. 417 § 1 (ewentualnie art. 4172) k.c.? 
Wątpliwości w tym względzie uzasadnia okoliczność, że jedno i to samo 
zdarzenie mieści się w hipotezach obu przywołanych wyżej przepisów. 
Zachodzi tu tym samym konkurencja kwalifikacji prawnych, a zarazem 
odmiennych postaci deliktów. Jednak biorąc pod uwagę charakter odpo-
wiedzialności władzy publicznej (w interesującym nas przypadku — Poli-
cji), należy przyjąć działanie reguły interpretacyjnej wyłączającej odpowie-
dzialność z art. 431 k.c. 16.Wspomnianą wyżej możliwość wyboru reżimu 
odpowiedzialności odszkodowawczej należy przeto wykluczyć.

W zakończeniu niniejszych rozważań należy podkreślić, że obowiązkiem 
wynagrodzenia szkody osobie trzeciej jest wyłącznie obciążony podmiot 
władzy publicznej (jednostka Policji działająca jako statio fisci Skarbu 
Państwa). Nie eliminuje to jednak poniesienia konsekwencji finansowych, 
również przez samego policjanta (zwykle przewodnika psa służbowego), 
jeżeli wyrządzona przez zwierzę szkoda była następstwem jego zawinio-
nego działania lub zaniechania 17. Będzie on mianowicie zobowiązany 
(na zasadach określonych w art. 9 w związku z art. 6–8 ustawy z 7 maja 
1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po-
żarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-
go i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 18) do wyrównania poniesionego 
przez Skarb Państwa uszczerbku majątkowego (w postaci wypłaconego 
osobie trzeciej odszkodowania) w ograniczonym (w razie winy nieumyślnej) 
lub pełnym (w razie winy umyślnej) zakresie 19.

15  Zob. w tej kwestii M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia…, wyd. cyt., s. 351–352. 
Według autora konieczność oceny rodzaju szkód w świetle zasad słuszności prze-
mawia za objęciem możliwością naprawienia przede wszystkim szkód na osobie.

16  Tamże, s. 400 i 419. W doktrynie powyższy mechanizm zalicza się do tzw. 
zbiegu ekskluzywnego; zob. E. Łętowska, Zbieg norm w prawie cywilnym, War-
szawa 2002, s. 16.

17  Zob. M. Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, 
Warszawa 2004, s. 30; także: Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody…, 
s. 141–142.

18  Tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 620.
19  Zob. M. Goettel, Nowe uregulowanie odpowiedzialności majątkowej poli-

cjantów, „Przegląd Policyjny” 1999, nr 4, s. 10–11.
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�Słowa  klucłowe:� policja, pies 
służbowy, nadzór nad zwierzęciem, 
wykonywanie władzy publicznej, 
wynagrodzenie szkody  

�Stwecucwenwe:� W artykule poruszony 
został problem wyboru reżimu odpo-
wiedzialności, według którego ma miej-
sce wynagradzanie szkód wyrządzonych 
użyciem przez policjanta psa służbowe-
go. Teoretycznie może w tym wypadku 
wchodzić w grę odpowiedzialność za-
równo z tytułu nadzoru nad zwierzę-
ciem (art. 431 k.c.), jak i z tytułu wy-
konywania władzy publicznej (art. 417 
§ 1 oraz art. 4172 k.c.). W obu wypad-
kach odpowiedzialność tę ponosi Skarb 
Państwa, którego jednostkami organi-
zacyjnymi (stationes fisci) są m.in. jed-
nostki Policji. Specyfika powyższych 
szkód przemawia za wyborem drugiej 
ewentualności, czyli poddaniem ich re-
żimowi odpowiedzialności z tytułu wy-
konywania władzy publicznej. 

�weołtree:� the Police, a police dog, 
supervision over an animal, exercise 
of public authority, compensation for 
damage

�luuwatee:� The Article discusses prob-
lem connected with a choice of legal 
provisions applicable to the issue of li-
ability for damage caused by a police of-
ficer when used a police dog. The two 
legal regimes may theoretically be ap-
plicable in this situation: liability under 
supervision over an animal (Article 431 
of the Civil Code) and liability of the State 
Treasury for damage caused through 
exercise of public authority (Article 417 
§ 1 of the Civil Code and Article 4172 
of the Civil Code). According to the sec-
ond above-mentioned regime The State 
Treasury, to which organizational units 
(Latin: stationesfisci) the Police units be-
long, shall be liable. The specific feature 
of damage cause by the use of police 
dogs speaks for choice of the second op-
tion, that is the regulation which estab-
lished the State Treasury liability.


