
1) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w razie Êmierci albo zagini´cia funkcjonariusza:
a) w czasie pe∏nienia s∏u˝by w jednostkach

policyjnych w przypadku, o którym mowa
w art. 145a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 7, poz. 58, z póên. zm.3)),

b) w czasie pe∏nienia s∏u˝by wywiadowczej
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
w strefie dzia∏aƒ wojennych, je˝eli funkcjo-
nariusz wykonywa∏ czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawcze, o których mowa w art. 22
ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676,
z póên. zm.4)), lub kierowa∏ wykonywa-
niem takich czynnoÊci

— renta rodzinna przys∏uguje ma∏˝onkowi
bez wzgl´du na wiek i stan zdrowia;”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) je˝eli Êmierç funkcjonariusza pozostajàca
w zwiàzku ze s∏u˝bà jest nast´pstwem czynu
karalnego, przy wyp∏acaniu renty rodzinnej nie

stosuje si´ przewidzianego w ustawie o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych zawieszania lub zmniejszania te-
go Êwiadczenia w razie osiàgania przychodu
z tytu∏u dzia∏alnoÊci podlegajàcej obowiàzkowi
ubezpieczenia spo∏ecznego. W tym wypadku
renta rodzinna przys∏uguje ma∏˝onkowi bez
wzgl´du na wiek i stan zdrowia.”.

Art. 4. 1. Uprawnienia do wojskowej renty rodzin-
nej w przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których
mowa w art. 24 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, oraz do renty
rodzinnej w przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w art. 44 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, przys∏ugujà
je˝eli Êmierç albo zagini´cie ˝o∏nierza mia∏y miejsce
po dniu 23 lutego 1998 r.

2. Uprawnienia do policyjnej renty rodzinnej
w przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których mowa
w art. 24 pkt 1a lit. a ustawy zmienianej w art. 3
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, przys∏ugujà
je˝eli Êmierç albo zagini´cie funkcjonariusza mia∏y
miejsce po dniu 18 paêdziernika 2001 r.

3. Uprawnienia do policyjnej renty rodzinnej
w przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których mowa
w art. 24 pkt 1a lit. b ustawy zmienianej w art. 3
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, przys∏ugujà
je˝eli Êmierç albo zagini´cie funkcjonariusza mia∏y
miejsce po dniu 28 czerwca 2002 r.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273,
poz. 2703.
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USTAWA

z dnia 16 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowoÊci

Art. 1. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradz-
twie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatni-
ków, p∏atników i inkasentów, ksiàg podatko-
wych i innych ewidencji do celów podatko-
wych oraz udzielanie im pomocy w tym za-
kresie,”,

b) uchyla si´ ust. 3;

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052,

z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577.



2) po art. 3 dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Podmioty uprawnione, zgodnie z odr´b-
nymi przepisami, do us∏ugowego prowa-
dzenia ksiàg rachunkowych mogà rów-
nie˝ wykonywaç czynnoÊci, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3.”;

3) w art. 6 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Na list´ doradców podatkowych wpisuje si´
równie˝ osoby fizyczne, których kwalifikacje
do wykonywania zawodu doradcy podatkowe-
go zosta∏y uznane na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasa-
dach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wy-
konywania zawodów regulowanych (Dz. U.
Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655,
z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959), zwanej dalej „ustawà o uznawaniu
kwalifikacji”, je˝eli: 

1) spe∏niajà warunki okreÊlone w ust. 1 pkt 2 i 3,

2) wystàpià z wnioskiem o wpis na list´, nie
póêniej ni˝ w terminie 12 miesi´cy od dnia
dor´czenia decyzji o uznaniu kwalifikacji wy-
danej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy
o uznawaniu kwalifikacji.

4. W przypadku osoby nieposiadajàcej polskiego
obywatelstwa do stwierdzenia pe∏ni praw pu-
blicznych w∏aÊciwe sà przepisy prawa paƒ-
stwa, którego obywatelstwo posiada dana
osoba.”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych
prowadzi list´ doradców podatkowych,
zwanà dalej „listà”, oraz podejmuje de-
cyzje w sprawach wpisu na list´ lub
skreÊlenia z niej. 

2. Wpisu na list´ dokonuje si´ na wniosek
osoby zainteresowanej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, za-
wiera:

1) nazwisko, imi´ oraz dat´ urodzenia,

2) oznaczenie miejsca zamieszkania,

3) oznaczenie miejsca wykonywania do-
radztwa podatkowego (siedziby),

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP)
lub inny numer s∏u˝àcy identyfikacji
dla celów podatkowych lub ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych nadany w paƒstwie
pochodzenia osoby sk∏adajàcej wnio-
sek,

5) informacje o zmianach danych wy-
mienionych w pkt 1—4, dokonanych

w ciàgu 5 lat poprzedzajàcych z∏o˝e-
nie wniosku o wpis.

4. Do wniosku, z zastrze˝eniem ust. 5, do-
∏àcza si´:

1) oÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków
okreÊlonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,

2) aktualne zaÊwiadczenie o niekaralno-
Êci z Krajowego Rejestru Karnego,

3) dokumenty potwierdzajàce spe∏nie-
nie warunków, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 6 i 7.

5. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 3,
do wniosku do∏àczajà wy∏àcznie:

1) kopi´ decyzji wydanej na podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy o uznawaniu kwa-
lifikacji,

2) oÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków
okreÊlonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.

6. Wpis doradcy podatkowego na list´
obejmuje:

1) numer i dat´ wpisu,

2) dane wymienione w ust. 3 pkt 1—4.

7. Doradca podatkowy jest obowiàzany 
zawiadomiç Krajowà Rad´ Doradców
Podatkowych o wszelkich zmianach 
danych okreÊlonych w ust. 3 w termi-
nie 30 dni od dnia zaistnienia tych
zmian.”;

5) w art. 10 w ust. 1a w pkt 4 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) utraty prawa do wykonywania zawodu w paƒ-
stwie pochodzenia.”;

6) w art. 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Mini-
stra Finansów komunikat o dokonaniu wpisu
osoby prawnej do rejestru, a tak˝e o zmianie
lub skreÊleniu tego wpisu.”;

7) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do egzaminu na doradc´ podatkowego jest
dopuszczona osoba spe∏niajàca warunki,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5.”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Krajowa Rada Doradców Podatkowych
mo˝e zwolniç obywatela polskiego, oby-
watela paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Ob-
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szarze Gospodarczym z wymogu okreÊlo-
nego w art. 6 ust. 1 pkt 6, je˝eli wykonywa-
li oni czynnoÊci doradztwa podatkowego
co najmniej przez 2 lata w jednym z tych
paƒstw.”;

8) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza
test umiej´tnoÊci dla osób, które, w to-
ku post´powania w sprawie uznania
kwalifikacji do wykonywania zawodu
doradcy podatkowego, zostanà zobo-
wiàzane do zdania testu umiej´tnoÊci,
na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.”;

9) w art. 27:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoba fizyczna prowadzàca dzia∏alnoÊç we
w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek lub
jako uczestnik spó∏ki niemajàcej osobowo-
Êci prawnej, z wyjàtkiem spó∏ki komandyto-
wo-akcyjnej,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Doradcy podatkowi mogà wykonywaç swój
zawód uczestniczàc w spó∏kach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, pod warunkiem, ˝e
komplementariuszami w spó∏ce komandy-
towej oraz wspólnikami w pozosta∏ych spó∏-
kach sà wy∏àcznie doradcy podatkowi.”;

10) po art. 46 dodaje si´ art. 46a i 46b w brzmieniu:

„Art. 46a. 1. Do przeprowadzania kontroli spe∏nie-
nia obowiàzku zawarcia umowy
ubezpieczenia, o którym mowa
w art. 44, sà uprawnieni minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicz-
nych oraz Krajowa Rada Doradców
Podatkowych. Spe∏nienie obowiàzku
zawarcia umowy ubezpieczenia,
o którym mowa w art. 44, ustala si´
na podstawie polisy lub innego doku-
mentu ubezpieczenia, potwierdzajà-
cego zawarcie umowy tego ubezpie-
czenia, wystawionego przez zak∏ad
ubezpieczeƒ.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych nadzoruje wykony-
wanie przez Krajowà Rad´ Doradców
Podatkowych zadaƒ okreÊlonych
w ust. 1. Krajowa Rada Doradców Po-
datkowych jest obowiàzana do sk∏a-
dania ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych raz w ro-
ku, w terminie do dnia 15 marca,
sprawozdaƒ z kontroli przeprowadzo-
nych w poprzednim roku kalendarzo-
wym.

Art. 46b. Podmioty, o których mowa w art. 3a, sà
obowiàzane do zawarcia, na podstawie
odr´bnych przepisów, umowy ubezpie-
czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za
szkody wyrzàdzone przy wykonywaniu
czynnoÊci doradztwa podatkowego, do
wykonywania których sà uprawnione.”;

11) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadaƒ Krajowej Rady Doradców Podatko-
wych nale˝y:

1) zwo∏ywanie Krajowego Zjazdu Doradców
Podatkowych,

2) zapewnienie wykonywania uchwa∏ Krajowe-
go Zjazdu Doradców Podatkowych,

3) reprezentowanie doradców podatkowych,

4) opracowywanie rocznych planów finanso-
wych Krajowej Izby Doradców Podatkowych
oraz sprawozdaƒ z ich wykonania,

5) podejmowanie decyzji w sprawach wpisu na
list´ i skreÊlania z niej,

6) wysuwanie kandydatów na cz∏onków Komi-
sji Egzaminacyjnej,

7) opiniowanie projektów ustaw i rozporzàdzeƒ
dotyczàcych prawa podatkowego i przedsta-
wianie wniosków w tym zakresie,

8) prowadzenie kontroli spe∏nienia obowiàzku
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzko-
wego, o którym mowa w art. 44, oraz sporzà-
dzanie sprawozdaƒ w tym zakresie,

9) wykonywanie innych zadaƒ.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 21 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Mo˝na zaniechaç zamieszczania na dowodzie
danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, je-
˝eli wynika to z odr´bnych przepisów lub
techniki dokumentowania zapisów ksi´go-
wych.”;

2) w art. 79 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) prowadzi dzia∏alnoÊç us∏ugowà w zakresie
prowadzenia ksiàg rachunkowych lub wykony-
wania czynnoÊci doradztwa podatkowego, do
wykonywania których jest uprawniony zgod-
nie z odr´bnymi przepisami — bez spe∏nienia
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155.



obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia,
o której mowa w art. 80a ust. 1”;

3) w art. 80a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3, sà
obowiàzane do zawarcia umowy ubezpiecze-
nia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wy-
rzàdzone w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alno-
Êcià obejmujàcà swym zakresem:

1) prowadzenie ksiàg rachunkowych,

2) wykonywanie czynnoÊci doradztwa podat-
kowego, do wykonywania których sà upraw-
nione zgodnie z odr´bnymi przepisami.”.

Art. 3. Do zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów ubez-
pieczenia zawartych przed up∏ywem 3 miesi´cy od
dnia og∏oszenia niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 10, art. 2
pkt 2 i 3 oraz art. 3, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 17 grudnia 2004 r.

o prawie pomocy w post´powaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w paƒstwach cz∏onkowskich 
Unii Europejskiej1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady, warunki i tryb przyznawania osobom fi-
zycznym majàcym miejsce zamieszkania lub zwy-
k∏ego pobytu w innym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej prawa pomocy w post´powaniu
w sprawach cywilnych, które ma byç wszcz´te lub
jest prowadzone w Polsce;

2) zasady, warunki i tryb przyznawania osobom fi-
zycznym majàcym miejsce zamieszkania lub zwy-
k∏ego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej prawa
pomocy na potrzeby post´powania w sprawach
cywilnych, które ma byç wszcz´te lub jest prowa-
dzone w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej. 

2. Je˝eli osoba fizyczna ubiegajàca si´ o przyzna-
nie jej prawa pomocy lub korzystajàca z tego prawa,
zwana dalej „wnioskodawcà”, nie ma obywatelstwa
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, przepisy

ustawy stosuje si´ do niej wówczas, gdy przebywa na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
zgodnie z prawem tego paƒstwa.

3. Paƒstwem cz∏onkowskim Unii Europejskiej
w rozumieniu ustawy jest ka˝de paƒstwo cz∏onkow-
skie Unii Europejskiej z wy∏àczeniem Królestwa Danii,
zwane dalej „paƒstwem cz∏onkowskim”. 

Art. 2. O mo˝liwoÊci ubiegania si´ o prawo pomo-
cy decyduje miejsce zamieszkania lub zwyk∏ego poby-
tu w dacie z∏o˝enia wniosku o przyznanie tego prawa
do organu w∏aÊciwego wed∏ug art. 8 lub art. 21. Póê-
niejsza zmiana miejsca zamieszkania lub zwyk∏ego po-
bytu przez wnioskodawc´ nie wp∏ywa na mo˝liwoÊç
ubiegania si´ o przyznanie lub korzystania z prawa po-
mocy.

Art. 3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do post´powania w przedmiocie przyznania prawa
pomocy stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 17 listopa-
da 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z póên. zm.2)) oraz ustawy z dnia

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà dyrektyw´ 2003/8/WE

z dnia 27 stycznia 2003 r. przyj´tà w celu usprawnienia do-
st´pu do wymiaru sprawiedliwoÊci w sporach transgra-
nicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych
zasad odnoszàcych si´ do pomocy prawnej w sporach
o tym charakterze (Dz. Urz. WE L 26 z 31.01.2003).

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,


