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Szanowna Pani Prezes, 
jako prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
zwracam się o wydanie jasnej i wiążącej interpretacji, dotyczącej 
poszczególnych klauzul w polisach OC dla biur rachunkowych. 

Właściciele biur rachunkowych nie są pewni, w jakim naprawdę zakresie 
chroni ich OC podstawowe. Nie zawiera ono bowiem wyliczania podatków 
ani prowadzenia ewidencji podatkowych, wyliczania i składania deklaracji,  
a jedynie błędy powstałe wyłącznie na skutek prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Proszę zatem o przytoczenie przykładowego katalogu, 
jakiego rodzaju błędy są objęte OC obowiązkowym. 

W dobie reformy podatkowej, wprowadzonej tzw. Polskim Ładem, 
właściciele biur rachunkowych nie mają pewności czy wszystkie nałożone na 
nich nowe obowiązki znajdują ochronę w klauzulach dodatkowych. 
Pojawiają się m.in. pytania, na które proszę o udzielenie oficjalnej i wiążącej 
odpowiedzi. 

1. Czy klauzula 40 chroni biuro, które ją wykupiło, przed konsekwencjami 
nieprawidłowego wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne 
właściciela firmy?  

2. Czy chroni w przypadku nieprawidłowego wyliczenia składki zdrowotnej 
wspólnika spółki jawnej, partnerskiej lub cywilnej, jeśli biuro ma umowę 
ze spółką, a nie z jej wspólnikiem?  

3. Czy chroni w przypadku popełnienia błędu lub niezłożenia w terminie 
rozliczenia rocznego, z którego mogłaby wynikać nadpłata składki 
zdrowotnej? 

Czy PZU planuje wprowadzenie jakichkolwiek nowych, dodatkowych 
klauzul dobrowolnych dla właścicieli biur rachunkowych, które sprostałyby 
realiom, w jakich obecnie znajdują się biura rachunkowe, tj. ciągłe zmiany 
przepisów, ciągłe ryzyko sankcji? 

A także czy PZU planuje wprowadzenie dodatkowej dobrowolnej klauzuli, 
która chroniłaby posiadające ją biuro w przypadku popełnienia błędu, 
wynikającego z przeliczenia waluty lub obliczenia różnic kursowych? 
Obecnie w takim przypadku klauzule w polisach PZU wyłączają ochronę. Czy 
w tym zakresie są planowane zmiany? 

Liczę, że Pani Prezes nie odmówi mojej prośbie, gdyż są to zagadnienia 
niezwykle istotne dla prawidłowej działalności biur rachunkowych i ich 
bezpieczeństwa, a czas ma dla nas ogromne znaczenie. 

         Z wyrazami szacunku 

 

    /-/ Jerzy Koniecki  

                Prezes 
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