
§ 1. 1. Minimalna wysokoÊç sumy gwarancji ban-
kowej lub ubezpieczeniowej z umów, o których mowa
w art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 paêdziernika
1995 r. — Prawo ∏owieckie, zwanej dalej „ustawà”,
wynosi 4 % rocznego przychodu z tytu∏u wykonywa-
nej przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, uzyskanego
w roku obrotowym poprzedzajàcym rok wystawienia
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie mniej
jednak ni˝ równowartoÊç w z∏otych:

1) 20 000 euro — dla przedsi´biorcy Êwiadczàcego
us∏ugi turystyczne obejmujàce polowania wyko-
nywane przez cudzoziemców na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz polowania za grani-
cà; 

2) 15 000 euro — dla przedsi´biorcy Êwiadczàcego
us∏ugi turystyczne obejmujàce wy∏àcznie polowa-
nia za granicà;

3) 10 000 euro — dla przedsi´biorcy Êwiadczàcego
us∏ugi turystyczne obejmujàce wy∏àcznie polowa-
nia wykonywane przez cudzoziemców na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku przedsi´biorców przedstawiajà-
cych gwarancj´ bankowà lub ubezpieczeniowà wspól-
nie z innymi przedsi´biorcami, przez roczny przychód
z tytu∏u wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej rozu-
mie si´ sum´ ich rocznych przychodów, uzyskanych
przez ka˝dego z tych przedsi´biorców z tytu∏u wykony-

wania dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy.

3. Je˝eli wystawienie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej nastàpi∏o w roku obrotowym,
w którym przedsi´biorca podjà∏ dzia∏alnoÊç gospodar-
czà, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, minimalna
wysokoÊç sumy gwarancji bankowej lub ubezpiecze-
niowej wynosi równowartoÊç w z∏otych kwot okreÊlo-
nych w ust. 1. 

§ 2. Kwoty, o których mowa w § 1 ust. 1, sà ustala-
ne przy zastosowaniu kursu Êredniego euro og∏oszo-
nego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy
w roku, w którym gwarancja bankowa lub ubezpiecze-
niowa zosta∏a wystawiona. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
22 lutego 2005 r.3)

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

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

niem Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie wysokoÊci zabezpieczenia majàtkowego rosz-
czeƒ osób trzecich wobec przedsi´biorcy wykonujàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà okreÊlonà w ustawie — Prawo ∏o-
wieckie (Dz. U. Nr 97, poz. 884), które traci moc na podsta-
wie art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

Dziennik Ustaw Nr 32 — 2123 — Poz. 282 i 283

283

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 lutego 2005 r.

w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorcy wykonujàcego  
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie ∏owiectwa

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 372, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´-

biorcy za szkody, które mogà powstaç w zwiàzku z wy-
konywanà przez niego dzia∏alnoÊcià gospodarczà,
o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie, zwanego dalej
„ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiàzku
ubezpieczenia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà te-
go ubezpieczenia.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do przed-
si´biorcy:

1) który nie zawar∏ umowy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 18 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. — Pra-
wo ∏owieckie, zwanej dalej „ustawà”, zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wy-

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

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r.
Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.



sokoÊci sumy gwarancji bankowej lub ubezpiecze-
niowej wymaganej w zwiàzku z wykonywanà
przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊcià gospodarczà
w zakresie ∏owiectwa (Dz. U. Nr 32, poz. 282);

2) w stosunku do którego nie dokonano blokady
Êrodków finansowych na rachunku bankowym,
o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3 ustawy. 

§ 3. 1. Ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowie-
dzialnoÊç cywilna przedsi´biorcy za szkody wyrzàdzo-
ne w nast´pstwie dzia∏ania lub zaniechania ubezpie-
czonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczenio-
wej, wyrzàdzone w zwiàzku z wykonywanà przez nie-
go dzia∏alnoÊcià gospodarczà, o której mowa w art. 17
ust. 1 ustawy. 

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 wykreÊle-
niu z rejestru przedsi´biorców albo ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, chyba ˝e szkoda jest na-
st´pstwem wykonywania dzia∏alnoÊci przed takim
wykreÊleniem;

3) polegajàcych na zap∏acie kar umownych;

4) powsta∏ych w zwiàzku z u˝ywaniem broni palnej;

5) 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 wy-
p∏aty odszkodowaƒ przez zak∏ad ubezpieczeƒ.

§ 4. Obowiàzek ubezpieczenia OC powstaje naj-
póêniej w dniu z∏o˝enia wniosku o wpis do rejestru
polowaƒ. 

§ 5. 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:

1) 20 000 euro — dla przedsi´biorcy Êwiadczàcego
us∏ugi turystyczne obejmujàce polowania wyko-
nywane przez cudzoziemców na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz polowania za granicà; 

2) 15 000 euro — dla przedsi´biorcy Êwiadczàcego
us∏ugi turystyczne obejmujàce wy∏àcznie polowa-
nia za granicà;

3) 10 000 euro — dla przedsi´biorcy Êwiadczàcego
us∏ugi turystyczne obejmujàce wy∏àcznie polowa-
nia wykonywane przez cudzoziemców na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

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. 

§ 6. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do
umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia.

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
OC przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia na
okres, który up∏ywa po tym dniu, nowà umow´ ubez-
pieczenia OC zawiera si´ najpóêniej w ostatnim dniu
tego okresu. 

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
22 lutego 2005 r.3)

Minister Finansów: w z. P. Sawicki
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerwca 2002 r.
w sprawie wysokoÊci zabezpieczenia majàtkowego rosz-
czeƒ osób trzecich wobec przedsi´biorcy wykonujàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà okreÊlonà w ustawie — Prawo ∏o-
wieckie (Dz. U. Nr 97, poz. 884).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i p∏acowej pracodawców

Na podstawie art. 51n ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archi-
wach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki przechowy-
wania dokumentacji osobowej i p∏acowej pracodaw-
ców o czasowym okresie przechowywania, zwanej da-
lej „dokumentacjà”, przez podmioty prowadzàce dzia-

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1

ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69.


