
Projekt z dnia 21 lipca 2017 r.  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  R O Z W O J U  I  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia …………………………………..2017 r. 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej  

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) zarządza się, co 

następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej wykonującej czynności rewizji finansowej 

oraz świadczącej usługi lub prowadzącej działalność, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, oraz minimalną sumę gwarancyjną tego 

ubezpieczenia. 

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna firmy audytorskiej, o 

której mowa w § 1, za szkody będące następstwem działania lub zaniechania ubezpieczonego 

lub osoby, za którą ponosi odpowiedzialność, w związku z prowadzoną działalnością 

zawodową, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.  

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez 

ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także 

powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony 

pozostaje we wspólnym pożyciu; 

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy firm audytorskich; 

3) polegających na zapłacie kar umownych; 

4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. 

                                                        
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 

1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 
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3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z 

zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności przez 

zakład ubezpieczeń. 

§ 3. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego 

zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, 

których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 400.000 

euro, jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej. 

2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, 

którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależna jest od przedmiotu działalności 

firmy audytorskiej i wynosi równowartość w złotych: 

1) 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg 

rachunkowych i podatkowych; 

2) 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest doradztwo podatkowe; 

3) 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest prowadzenie postępowania 

upadłościowego lub likwidacyjnego; 

4) 2.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest działalność wydawnicza lub szkoleniowa 

w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków; 

5) 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie ekspertyz lub opinii 

ekonomiczno-finansowych; 

6) 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług doradztwa lub 

zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji 

finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw; 

7) 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług atestacyjnych innych 

niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych 

rewidentów; 

8) 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług pokrewnych;  

9) 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie innych usług zastrzeżonych 

w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów. 

3. W przypadku prowadzenia przez firmę audytorską działalności w dwóch lub więcej 

przedmiotach, o których mowa w ust. 1 i 2, minimalną sumę gwarancyjną ustala się odrębnie 

dla każdej działalności wymienionej w ust. 1 i 2. 



– 3 – 

4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kwoty obliczone zgodnie z ust. 3 ustalane 

są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz 

pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2017 r. 2)  

 
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW  

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, 
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM 
 
Monika Studzińska 
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Finansów 
 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

                                                        
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w 

sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1583), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, zgodnie z art. 295 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089). 


