
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1994 r. o bieg∏ych rewidentach i ich samorzà-
dzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z 2002 r. Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej podmiotów uprawnionych do badania spra-
wozdaƒ finansowych za szkody, które mogà wyniknàç
w zwiàzku z prowadzonà przez nie dzia∏alnoÊcià, zwa-
nego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania
obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwa-
rancyjnà tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowie-
dzialnoÊç cywilna podmiotów uprawnionych do bada-
nia sprawozdaƒ finansowych za szkody wyrzàdzone
w nast´pstwie dzia∏ania lub zaniechania ubezpieczo-
nego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
wynik∏e w zwiàzku z prowadzonà przez nich dzia∏alno-
Êcià. 

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1) polegajàcych na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utra-
cie mienia, wyrzàdzonych przez ubezpieczonego
ma∏˝onkowi, wst´pnemu, zst´pnemu, rodzeƒ-
stwu, a tak˝e powinowatemu w tej samej linii lub
stopniu, osobie pozostajàcej w stosunku przyspo-
sobienia oraz jej ma∏˝onkowi, jak równie˝ osobie,
z którà ubezpieczony pozostaje we wspólnym po-
˝yciu;

2) wyrzàdzonych przez ubezpieczonego po skreÊleniu
z listy podmiotów uprawnionych do badania spra-
wozdaƒ finansowych, chyba ˝e szkoda jest nast´p-
stwem wykonywania zawodu przed takim skreÊle-
niem;

3) polegajàcych na zap∏acie kar umownych;

4) powsta∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wo-
jennego, rozruchów i zamieszek, a tak˝e aktów ter-
roru.

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 wpisu na list´ podmiotów upraw-
nionych do badania sprawozdaƒ finansowych. 

§ 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 podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdaƒ finansowych, i wynosi rów-
nowartoÊç w z∏otych:

1) 45 000 euro — je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
badanie sprawozdaƒ finansowych;

2) 10 000 euro — je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
us∏ugowe prowadzenie ksiàg rachunkowych i po-
datkowych;

3) 10 000 euro — je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci sà
przeglàdy sprawozdaƒ finansowych;

4) 10 000 euro — je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci sà
ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe;

5) 10 000 euro — je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
doradztwo podatkowe;

6) 10 000 euro — je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji
rachunkowoÊci;

7) 10 000 euro — je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
prowadzenie post´powania likwidacyjnego i upa-
d∏oÊciowego;

8) 2 000 euro — je˝eli przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
dzia∏alnoÊç wydawnicza i szkoleniowa w zakresie
rachunkowoÊci.

2. W przypadku prowadzenia przez podmioty
uprawnione do badania sprawozdaƒ finansowych
dzia∏alnoÊci w dwóch lub wi´cej przedmiotach, o któ-
rych mowa w ust. 1, minimalnà sum´ gwarancyjnà
oblicza si´, dodajàc do siebie minimalne sumy gwa-
rancyjne okreÊlone w ust. 1 dla ka˝dego przedmiotu
dzia∏alnoÊci.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, oraz kwoty ob-
liczone zgodnie z ust. 2, ustalane sà przy zastosowaniu
kursu Êredniego euro og∏oszonego przez Narodowy
Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa
ubezpieczenia OC zosta∏a zawarta. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdaƒ finansowych

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

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).



§ 5. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do
umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia 1 stycznia
2004 r.

2. Je˝eli umowa ubezpieczenia OC zosta∏a zawarta
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, a okres,
na jaki zosta∏a zawarta, up∏ywa po tym dniu, nowà
umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´ najpóêniej

w ostatnim dniu okresu, na jaki zosta∏a zawarta ta
umowa.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wypadków, w których zg∏oszenie celne mo˝e byç uniewa˝nione
po zwolnieniu towarów, szczegó∏owego trybu post´powania organu celnego przy przeprowadzaniu 

rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy uniewa˝nianiu zg∏oszeƒ celnych 
oraz zwalnianiu towarów

Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75,
poz. 802, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których
zg∏oszenie celne mo˝e byç uniewa˝nione po zwolnie-
niu towarów, szczegó∏owego trybu post´powania or-
ganu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, po-
bieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unie-

wa˝nianiu zg∏oszeƒ celnych oraz zwalnianiu towarów
(Dz. U. Nr 84, poz. 914) w § 1 wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 1 w zdaniu wst´pnym oraz
w lit. e wyraz „c∏a” zast´puje si´ wyrazami „na-
le˝noÊci celnych przywozowych”;

2) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zg∏oszenie celne mo˝e byç uniewa˝nione po
zwolnieniu towarów, w wypadku uzyskania
pozwolenia na korzystanie z gospodarczej pro-
cedury celnej z mocà wstecznà, zgodnie z zasa-
dami, o których mowa w § 7 ust. 4 rozporzà-
dzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada
2003 r. w sprawie gospodarczych procedur cel-
nych (Dz. U. Nr 201, poz. 1955).”.

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

Minister Finansów: w z. E. Mucha

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141,
poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz
z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzajàcego spe∏nienie obowiàzku zawarcia 
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 ma-
ja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-

skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz. U. Nr 124, poz. 1152) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).


