
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej komorników sàdowych za szkody, które mogà
zostaç wyrzàdzone w zwiàzku z ich dzia∏alnoÊcià egze-
kucyjnà, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin
powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà
sum´ gwarancyjnà tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowie-
dzialnoÊç cywilna komorników sàdowych za szkody
wyrzàdzone w nast´pstwie dzia∏ania lub zaniechania
ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubez-
pieczeniowej, w zwiàzku z ich dzia∏alnoÊcià egzekucyj-
nà.

2. W przypadku gdy komornik zatrudnia pracowni-
ków, ubezpieczeniem OC jest obj´ta równie˝ odpowie-
dzialnoÊç cywilna komornika za szkody, które mogà
zostaç wyrzàdzone dzia∏aniem jego pracowników
w zwiàzku z post´powaniem egzekucyjnym.

3. 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, albo pracownikowi, o którym mowa
w ust. 2;

2) wyrzàdzonych przez ubezpieczonego po odwo∏a-
niu komornika, chyba ˝e szkoda jest nast´pstwem
wykonywania dzia∏alnoÊci egzekucyjnej przed od-
wo∏aniem;

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

4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody
w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrze˝e-

niem ust. 3, bez mo˝liwoÊci umownego ograniczenia
przez zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aty odszkodowaƒ.

§ 3. 1. Obowiàzek ubezpieczenia OC powstaje naj-
póêniej w dniu, w którym komornik uzyska∏ prawo wy-
konywania czynnoÊci, o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sàdowych
i egzekucji. 

2. W odniesieniu do zast´pcy komornika, o którym
mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sàdowych i egzekucji, obowiàzek ubez-
pieczenia OC powstaje najpóêniej w dniu zawiadomie-
nia o wyznaczeniu zast´pcy komornika przez prezesa
sàdu apelacyjnego.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze-
nia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki sà obj´te umowà ubezpieczenia OC, wynosi
równowartoÊç w z∏otych 100 000 euro.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest
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. 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. W. Ciesielski 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie sposobu podzia∏u kosztów operatora Êwiadczàcego powszechne us∏ugi pocztowe2)

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerw-
ca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130,
poz. 1188) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Operator Êwiadczàcy powszechne us∏ugi pocz-
towe dokonuje podzia∏u kosztów w sposób umo˝li-
wiajàcy wyliczenie kosztów jednostkowych us∏ug lub

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia 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) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia
1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewn´trznego us∏ug pocztowych Wspólnoty i poprawy jakoÊci us∏ug
(Dz. Urz. WE L 015, 21.01.1998) zmienionej dyrektywà 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca
2002 r. w zakresie dalszego otwarcia na konkurencj´ wspólnotowych us∏ug pocztowych (Dz. Urz. WE L 176, 05.07.2002).



zbiorczo dla grup us∏ug, o których mowa w art. 52
ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocz-
towe, zwanej dalej „ustawà”.

§ 2. 1. Podzia∏u kosztów na poszczególne us∏ugi
pocztowe lub grupy us∏ug pocztowych dokonuje si´
w nast´pujàcy sposób:

1) koszty zwiàzane wy∏àcznie z jednà us∏ugà lub gru-
pà us∏ug przyporzàdkowuje si´ bezpoÊrednio do
tej us∏ugi lub grupy us∏ug na podstawie dowodów
ksi´gowych;

2) koszty zwiàzane bezpoÊrednio z kilkoma us∏ugami
przyporzàdkowuje si´ do ka˝dej z us∏ug lub grupy
us∏ug na podstawie analizy wartoÊci czynników
powodujàcych powstanie kosztów w ramach okre-
Êlonej us∏ugi lub grupy us∏ug;

3) w przypadku gdy przyporzàdkowanie w sposób
bezpoÊredni nie jest mo˝liwe, koszty zwiàzane
z kilkoma us∏ugami przyporzàdkowuje si´ do ka˝-
dej z us∏ug lub grupy us∏ug, na podstawie ich
zwiàzku z okreÊlonà grupà kosztów bezpoÊrednio
zwiàzanych z tà us∏ugà lub grupà us∏ug;

4) w przypadku gdy przyporzàdkowanie w sposób
bezpoÊredni lub poÊredni nie jest mo˝liwe, pozo-
sta∏e koszty przyporzàdkowuje si´ do ka˝dej
z us∏ug lub grupy us∏ug na podstawie ogólnego
wskaênika, obliczonego jako stosunek kosztów
przyporzàdkowanych bezpoÊrednio i poÊrednio do

danej us∏ugi lub grupy us∏ug do ∏àcznych kosztów
przyporzàdkowanych do wszystkich us∏ug i grup
us∏ug.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmujà uza-
sadnione:

1) koszty wytworzenia,

2) koszty sprzeda˝y,

3) koszty ogólnego zarzàdu,

4) koszty obs∏ugi zobowiàzaƒ zaciàgni´tych w celu fi-
nansowania okreÊlonej us∏ugi pocztowej lub gru-
py us∏ug pocztowych i zwiàzanych z nimi ró˝nic
kursowych, pomniejszone o przychody z tytu∏u
tych ró˝nic kursowych

— ponoszone przy uwzgl´dnieniu obowiàzków wyni-
kajàcych z art. 46 ustawy.

3. WartoÊci czynników, o których mowa w ust. 1
pkt 2, sà ustalane na podstawie danych z ksiàg ra-
chunkowych, dokumentów i zbiorów danych operato-
ra, w tym tak˝e danych statystycznych pochodzàcych
z badaƒ wyrywkowych oraz algorytmów opartych na
tych danych.

§ 3. 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 30 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i us∏ug 
oraz podatku akcyzowego w imporcie

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycz-
nia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podat-
ku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póên. zm.2)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do ce-
lów poboru podatku od towarów i us∏ug oraz podatku
akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 241, poz. 2082)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) po pozycji 104 w kolumnie „Wyszczególnienie”
dodaje si´ wyrazy: „RoÊliny i cz´Êci roÊlin
(w∏àcznie z nasionami i owocami), w rodzaju
stosowanych g∏ównie w perfumerii, farmacji
lub stosowane do celów owadobójczych lub
podobnych, Êwie˝e lub suszone, nawet krojone,
kruszone lub proszkowane:”, a pozycja 105
otrzymuje brzmienie:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie  § 1 ust. 2 pkt 2 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).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132,
poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123,
poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz.1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r.
Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92,
Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324,
z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 229,
poz. 2271).


