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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 8 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach
i zak∏adach wzajemnych

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24
ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz
art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach

i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102,
poz. 650, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
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
Finansów (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 1998 r. Nr 145, poz. 946, Nr 155,
poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117,
Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84,
poz. 908, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 84,
poz. 774 i Nr 137, poz. 1302.



§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. Nr 102, poz. 948) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 13:

a) w pkt 1 wyrazy „297 469 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „307 583 z∏”,

b) w pkt 2 wyrazy „119 090 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „123 139 z∏”,

c) w pkt 3 wyrazy „119 023 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „123 070 z∏”,

d) w pkt 4 wyrazy „1 989 z∏” i „973 z∏” zast´puje si´
odpowiednio wyrazami „2 057 z∏” i „1 006 z∏”,

e) w pkt 5 wyrazy „39 693 z∏” i „201 z∏” zast´puje si´
odpowiednio wyrazami „41 043 z∏” i „208 z∏”,

f) w pkt 6 wyrazy „40 000 z∏” i „200 z∏” zast´puje si´
odpowiednio wyrazami „41 360 z∏” i „207 z∏”,

g) w pkt 7 wyrazy „973 z∏” zast´puje si´ wyrazami
„1 006 z∏”;

2) w § 14:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 wyrazy „1 486 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 537 z∏”,

— w pkt 2 wyrazy „1 386 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 433 z∏”,

— w pkt 3 wyrazy „1 196 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 237 z∏”,

— w pkt 4 wyrazy „973 z∏” zast´puje si´ wyraza-
mi „1 006 z∏”,

— w pkt 5 wyrazy „391 z∏” zast´puje si´ wyraza-
mi „404 z∏”,

— w pkt 6 wyrazy „973 z∏” zast´puje si´ wyraza-
mi „1 006 z∏”,

— w pkt 7 wyrazy „1 989 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „2 057 z∏”,

b) w ust. 2 wyrazy „201 z∏” zast´puje si´ wyrazami
„208 z∏”.

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

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej adwokatów

Na podstawie art. 8b ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
— Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1058, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271 
oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej adwokatów za szkody wyrzàdzone przy wyko-
nywaniu czynnoÊci, o których mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokatu-
rze, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin po-
wstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà su-
m´ gwarancyjnà tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowie-
dzialnoÊç cywilna adwokata za szkody wyrzàdzone
w nast´pstwie dzia∏ania lub zaniechania ubezpieczo-
nego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
podczas wykonywania czynnoÊci adwokata, o których
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. —
Prawo o adwokaturze.

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, lub innemu ubezpieczonemu b´dàcemu
wspólnikiem;

2) wyrzàdzonych przez ubezpieczonego po skreÊle-
niu z listy adwokatów, a tak˝e w okresie zawiesze-

———————
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).


