
Dziennik Ustaw Nr 234 — 13406 — Poz. 1576

Na podstawie art. 76h ust. 2 ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunko-
wych, w tym przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏al-
noÊç w zakresie czynnoÊci doradztwa podatkowego,
o których mowa w art. 76a ust. 2 ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, zwanych dalej
„czynnoÊciami doradztwa podatkowego”, za szkody
wyrzàdzone w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià,
zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powsta-
nia obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´
gwarancyjnà tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowie-
dzialnoÊç cywilna przedsi´biorców, o których mowa
w § 1, za szkody wyrzàdzone w nast´pstwie dzia∏ania
lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpie-
czenia, w zwiàzku z wykonywanà dzia∏alnoÊcià. 

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1) polegajàcych na uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie mienia, wyrzàdzonych przez ubezpieczo-
nego ma∏˝onkowi, wst´pnemu, zst´pnemu, ro-
dzeƒstwu, a tak˝e powinowatemu w tej samej linii
lub stopniu, osobie pozostajàcej w stosunku przy-
sposobienia oraz jej ma∏˝onkowi, jak równie˝ oso-
bie, z którà ubezpieczony pozostaje we wspólnym
po˝yciu;

2) wyrzàdzonych przez ubezpieczonego po utracie
uprawnieƒ do wykonywania czynnoÊci z zakresu
us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych
i czynnoÊci doradztwa podatkowego, chyba ˝e
szkoda jest nast´pstwem wykonywania dzia∏alnoÊ-
ci przed utratà tych uprawnieƒ;

3) polegajàcych na zap∏acie kar umownych;

4) powsta∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych, stanu
wojennego, rozruchów i zamieszek, a tak˝e aktów
terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody
w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem
ust. 2, bez mo˝liwoÊci umownego ograniczenia przez
zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aty odszkodowaƒ.

§ 3. Obowiàzek ubezpieczenia OC powstaje nie
póêniej ni˝ w dniu poprzedzajàcym dzieƒ rozpocz´cia
wykonywania dzia∏alnoÊci, o której mowa w § 1. 

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze-
nia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki sà obj´te umowà ubezpieczenia OC, zale˝na
jest od przedmiotu dzia∏alnoÊci przedsi´biorców
uprawnionych do wykonywania czynnoÊci z zakresu
us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych oraz
czynnoÊci doradztwa podatkowego i wynosi równo-
wartoÊç w z∏otych:

1) 15 000 euro — je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
wykonywanie czynnoÊci z zakresu us∏ugowego
prowadzenia ksiàg rachunkowych i czynnoÊci do-
radztwa podatkowego;

2) 10 000 euro — je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
wy∏àcznie wykonywanie czynnoÊci z zakresu us∏u-
gowego prowadzenia ksiàg rachunkowych;

3) 5 000 euro — je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
wy∏àcznie wykonywanie czynnoÊci doradztwa po-
datkowego.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, sà ustalane
przy zastosowaniu kursu Êredniego euro og∏oszonego
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku,
w którym umowa ubezpieczenia OC zosta∏a zawarta.

§ 5. Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podsta-
wie dotychczasowych przepisów obowiàzujà do koƒ-
ca okresu, na jaki zosta∏y zawarte, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w spra-
wie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania dzia-
∏alnoÊci us∏ugowej w zakresie prowadzenia ksiàg rachun-
kowych (Dz. U. Nr 61, poz. 537), które utraci∏o moc obo-
wiàzujàcà na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 18 mar-
ca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U.
Nr 63, poz. 393 i Nr 223, poz. 1466) z dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorców wykonujàcych
dzia∏alnoÊç z zakresu us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych 

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223,
poz. 1466.




