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Nr 543 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rozwoju i Finansów dla działów: 

budżet, finanse publiczne i instytucje 

finansowe 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zasadność podjęcia prac zmierzających do wydania nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów wynika z 

wejścia w życie regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089). Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy firma audytorska jest obowiązana zawrzeć 

umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. W przypadku 

świadczenia usług lub prowadzenia działalności, określonych w ustawie, firma audytorska jest obowiązana zawrzeć 

umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej również z tytułu świadczenia tych usług lub prowadzenia działalności 

(art. 53 ust. 3). Jednocześnie, w ust. 6 tego przepisu, została zawarta delegacja ustawowa skierowana do ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych do wydania aktu wykonawczego. Przedmiotowe rozporządzenie będzie 

regulowało szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną.  

Mając powyższe na uwadze powstaje konieczność wydania aktu wykonawczego na podstawie delegacji ustawowej 

zawartej w art. 53 ust. 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.  

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), niezbędne jest wydanie aktu wykonawczego, który będzie określał szczegółowy 

zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej oraz minimalną sumę gwarancyjną 

tego ubezpieczenia. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak informacji.  

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Zakłady ubezpieczeń  30 zakładów 

ubezpieczeń 

prowadzących 

działalność w zakresie 

ubezpieczeń 

majątkowych 

 

 

 

Komisja Nadzoru 

Finansowego.  

Zakłady ubezpieczeń, które 

będą zawierały umowy 

przedmiotowego ubezpieczenia 

OC. 

Firmy audytorskie  

 

1564 Polska Izba Biegłych 

Rewidentów.  

Firmy audytorskie, które będą 

zawierały umowy 

przedmiotowego ubezpieczenia 

OC.  
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania następującym podmiotom: Krajowej 

Radzie Biegłych Rewidentów, Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznikowi Finansowemu.  

 

Przewiduje się 14-dniowy termin na zgłaszanie uwag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wydanie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w szczególności 

nie wystąpi skutek w postaci zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów jednostek sektora 

finansów publicznych. 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        



W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki, 

przedsiębiorczość i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Należy wskazać, iż na podstawie obecnie 

obowiązujących regulacji firmy audytorskie (określane w uchylonej ustawie jako podmioty 

uprawnione do badania sprawozdań finansowych) są już obowiązane do ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, w związku z czym posiadają zawarte umowy przedmiotowego 

ubezpieczenia. Ponadto zawarte w projekcie regulacje, co do zasady pozostają tożsame z obecnie 

obowiązującymi normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 

r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych (Dz. U. poz. 1583). 

Na obecnym etapie prac nie jest możliwe oszacowanie potencjalnych kosztów jakie będą ponosiły 

firmy audytorskie zawierające umowy ubezpieczenia w oparciu o nowe regulacje. Wynika to z 

faktu, iż dopiero po opublikowaniu regulacji zawartych w rozporządzeniu zakłady ubezpieczeń 

opracują dany produkt ubezpieczeniowy, który będzie skierowany do firm audytorskich. 

Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych 

ustala zakład ubezpieczeń.  

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

☒ nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

☐ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

☐ zmniejszenie liczby dokumentów  

☐ zmniejszenie liczby procedur 

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

☐ zwiększenie liczby dokumentów 

☐ zwiększenie liczby procedur 

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
☐ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

☐ środowisko naturalne 

☐ sytuacja i rozwój regionalny 

☐ inne: … 

 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe 

 

☐ informatyzacja 

☐ zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na środowisko naturalne, sytuację i 

rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, zdrowie i informatyzację. 

 

 



11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów aktu prawnego nastąpi z dniem jego wejścia w życie. 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu będzie możliwa po okresie co najmniej 1 roku ich funkcjonowania, gdyż umowy ubezpieczenia 

OC co do zasady zawierane są na okres 12 miesięcy, z uwzględnieniem faktu, że okres przedawnienia roszczeń z tytułu 

przedmiotowych umów ubezpieczenia wynosi 3 lata. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

  


