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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 października 1997 r. 

w sprawie zmiany składu Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń 
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. 

Na podstawie art. 228 § 1 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W skład Międzyresortowej Komisji do Spraw 
Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynni
ków Szkodliwych dla Zdrowia w Srodowisku Pracy, po
wołanej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie powołania Międzyre
sortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczal
nych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla 

Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. Nr 61, poz. 284), 
zamiast Pani Grażyny Sztandera powołuje się Panią 
Annę Rybak jako przedstawiciela Ministerstwa Ochro
ny Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 25 września 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usłu
gowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, 
poz. 591 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272 
i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wy
magań, których spełnienie uprawnia do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 140, 
poz. 790, z 1995 r. Nr 71, poz. 356 i z 1996 r. Nr 135, 
poz. 633) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) ma wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjal
ności rachunkowość i co najmniej dwuletnią prak
tykę w księgowości lub średnie wykształcenie za-

wodowe o kierunku rachunkowość uzyskane 
w szkołach publicznych i szkołach niepublicznych 
mających uprawnienia szkół publicznych, w tym 
również w szkołach policealnych i pomaturalnych 
co najmniej o dwuletnim okresie nauczania w za
kresie rachunkowości i co najmniej pięcioletnią 
praktykę w księgowości, w tym rok na stanowisku 
samodzielnym." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Kubik 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie egzaminów na doradcę podatkowego. 

Na podstawie art. 25 ust. 2 i art. 26 ustawy z dnia 
5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. 
Nr 102, poz. 475 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Egzaminy na doradcę podatkowego przepro
wadzane są przez Państwową Komisję Egzaminacyjną 

do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwaną dalej "Ko
misją Egzaminacyjną", w terminach wyznaczonych 
przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłasza 
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów oraz 
w dzienniku "Rzeczpospolita" komunikat w sprawie 




