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Postanowienia dodatkowe 
i odmienne do ogólnych warunków 
ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej
ustalonych uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami 
ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. 

1. Działając na podstawie § 2 ust. 1 OWU, strony postanawiają że 
w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

1) Klauzula 40 otrzymuje brzmienie:

Klauzula nr 40
Klauzula odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy pro-
wadzącego obsługę kadrowo-płacową 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klau-
zulą postanowień OWU, PZU obejmuje ochroną odpowie-
dzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe 
wskutek wykonywania czynności zawodowych polegających
na: 
1) obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, do-

datków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem 
pracy, 

2) obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych, obliczaniu 
wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych oraz przekazywaniu w tym zakresie 
niezbędnych dokumentów, 

3) prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów 
w tym zakresie, z wyłączeniem przygotowania umowy
o pracę, umowy zmieniającej umowę o pracę, doku-
mentu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy 
o pracę,

4) obliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagro-
dzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu 
wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych 
niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składa-
niu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne 
przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych),

5) obliczaniu kwot zajętych przez komornika wynagro-
dzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egze-
kucyjnymi,

6) przygotowywaniu, składaniu, monitorowaniu lub rozli-
czaniu wniosków dotyczących pomocy publicznej, 
związanych z obsługą kadrowo - płacową, 

7) sporządzaniu określonych przepisami ewidencji, dekla-
racji, sprawozdań i raportów związanych 
z obsługą kadrowo - płacową, 

8) sporządzaniu na potrzeby zleceniodawcy ewidencji, 
sprawozdań, raportów i analiz związanych z obsługą 
kadrowo - płacową, 

9) obliczaniu składek za PPK (Pracowniczy Plan Kapitało-
wy) oraz prowadzeniu dokumentacji w tym zakresie.

2. PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
2)    na osobie i rzeczowe.

2) Klauzula 78 otrzymuje brzmienie:

Klauzula nr 78
Klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 
określonych czynności księgowych

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień OWU oraz za zapłatą składki określonej w umo-
wie ubezpieczenia, PZU obejmuje ochroną odpowiedzialność 
cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z: 
1) wykonywaniem określonych czynności doradztwa podat-

kowego polegających na:
a. prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatni-

ków i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewi-
dencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im po-
mocy w tym zakresie, 

b. sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatni-
ków i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych 
lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie, 
w tym w szczególności:
i. sporządzaniu oraz przekazywaniu informacji 

w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
ii. sporządzaniu oraz przekazywaniu informacji 

o schematach podatkowych (MDR);
2) sporządzaniem oraz przekazywaniem określonych przepi-

sami lub zleceniem zleceniodawcy ewidencji, deklaracji, 
sprawozdań, raportów i analiz związanych 
z czynnościami doradztwa podatkowego określonymi 
w punkcie 1) lub usługowym prowadzeniem ksiąg ra-
chunkowych, bądź opracowywaniem danych przetwarza-
nych w ramach ww. czynności;

3) przygotowywaniem, składaniem, monitorowaniem lub 
rozliczaniem wniosków dotyczących pomocy publicznej, 
z wyłączeniem wniosków związanych z obsługą kadrowo 
– płacową.

2. Zakresem ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. pkt 1), nie 
są objęte podmioty, które podlegają obowiązkowemu ubezpie-
czeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czyn-
ności doradztwa podatkowego.

3. PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
2) na osobie i rzeczowe.
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3) Klauzula 13 otrzymuje brzmienie:

Klauzula Nr 13 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrzą-
dzone przez podwykonawców bez prawa do regresu. 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klau-

zulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego 
za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypad-
ku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepi-
sów prawa ponosi za nich odpowiedzialność jak za działania
własne, bez prawa PZU do regresu. 

2.    Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność 
cywilną za szkody wyrządzone tylko przez 
podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy 
w formie pisemnej. Oryginały tych umów są 
przechowywane przez ubezpieczonego i w razie powstania 
szkody pozostają do wglądu PZU. 

4) Klauzula 61 otrzymuje brzmienie:

Klauzula Nr 61 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szko-
dy polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu i utracie do-
kumentów powierzonych ubezpieczonemu w związku z 
wykonywaniem czynności zawodowych. 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klau-

zulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć za-
kres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody 
będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia 
dokumentów powierzonych ubezpieczonemu w związku z 
wykonywaniem czynności zawodowych objętych zakresem 
ubezpieczenia.


