
Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnieƒ do us∏ugowego
prowadzenia ksiàg rachunkowych (Dz. U. Nr 120,
poz. 1022 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2044) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) udokumentowa∏y trzyletnià praktyk´ w ksi´-
gowoÊci oraz posiadajà wykszta∏cenie wy˝-
sze magisterskie uzyskane na jednym z kie-
runków ekonomicznych o specjalnoÊci ra-
chunkowoÊç lub innej, dla której plan stu-
diów i program kszta∏cenia odpowiada∏ wy-
mogom okreÊlonym przez organy uczelni
dla specjalnoÊci rachunkowoÊç, w jednost-
kach organizacyjnych uprawnionych, zgod-
nie z odr´bnymi przepisami, do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk ekono-
micznych,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wzór certyfikatu ksi´gowego, wydawanego
osobom, o których mowa w ust. 1, stanowi
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wzór certyfikatu ksi´gowego, wydawane-
go osobom, o których mowa w ust. 1a, sta-
nowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.”;

2) w § 5: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podanie o zakwalifikowanie do egzaminu,
o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ nie póê-
niej ni˝ na 14 dni przed terminem egzaminu.
Podanie z∏o˝one po up∏ywie wymaganego
terminu jest kwalifikowane na kolejny egza-
min, z zastrze˝eniem ust. 6.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku gdy do egzaminu zosta∏o za-

kwalifikowanych mniej ni˝ 90 osób, mo˝liwe
jest kwalifikowanie na egzamin podaƒ z∏o-
˝onych po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 4.”;

3) w § 6 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Osoby, o których mowa w ust. 2, sk∏adajà

oÊwiadczenia, ˝e nie b´dà wykorzystywaç in-
formacji dotyczàcych testów egzaminacyjnych
oraz zadaƒ sytuacyjnych, uzyskanych w zwiàz-
ku z powo∏aniem w sk∏ad Komisji, w szczegól-
noÊci poprzez prowadzenie szkoleƒ oraz publi-
kacj´ materia∏ów szkoleniowych, majàcych na
celu przygotowanie do egzaminu.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. W trakcie egzaminu Przewodniczàcy Ko-
misji okreÊla sposób og∏oszenia wyników
oraz wyznacza termin ich og∏oszenia na
dzieƒ przypadajàcy nie póêniej ni˝ w cià-
gu 21 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. W terminie 14 dni od dnia og∏oszenia
wyników uczestnik egzaminu ma prawo
do pisemnego odwo∏ania si´ od wyniku
egzaminu do Komisji za poÊrednictwem
Departamentu RachunkowoÊci Minister-
stwa Finansów.

3. Komisja rozpatruje odwo∏anie, o którym
mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia
jego otrzymania i powiadamia uczestni-
ka egzaminu o podj´tym rozstrzygni´ciu.

4. Komisja ulega rozwiàzaniu z chwilà przy-
j´cia przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych sprawozda-
nia z przebiegu oraz wyników egzaminu,
uwzgl´dniajàcego rozpatrzone odwo∏a-
nia.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych prowadzi wykaz osób posiada-
jàcych certyfikat ksi´gowy zawierajàcy:
1) numer certyfikatu ksi´gowego,
2) imi´ i nazwisko osoby, która uzyska∏a

certyfikat ksi´gowy,
3) numer PESEL, a w przypadku osób

nieposiadajàcych obywatelstwa pol-
skiego — numer i rodzaj dokumentu
potwierdzajàcego to˝samoÊç.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, i doko-
nywane w nim zmiany, jest publikowany
w Dzienniku Urz´dowym Ministra Finan-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 czerwca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uprawnieƒ do us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

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, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.



sów oraz zamieszczany w celach informa-
cyjnych na stronie internetowej Minister-
stwa Finansów.”;

6) dodaje si´ za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku do niniej-
szego rozporzàdzenia.

§ 2. Przepisy § 5, § 6 ust. 3 oraz § 14 rozporzàdze-
nia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym ni-

niejszym rozporzàdzeniem, majà zastosowanie po raz
pierwszy do egzaminu organizowanego po dniu wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: P. Wojciechowski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 28 czerwca 2006 r. (poz. 846)

WZÓR CERTYFIKATU KSI¢GOWEGO STWIERDZAJÑCEGO KWALIFIKACJE NIEZB¢DNE DO US¸UGOWEGO
PROWADZENIA KSIÑG RACHUNKOWYCH, UZNANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI O ZASADACH UZNAWANIA
NABYTYCH W PA¡STWACH CZ¸ONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA

ZAWODÓW REGULOWNYCH

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

CERTYFIKAT KSI¢GOWY
Nr .../...

Na podstawie § 3 ust. 1a rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnieƒ do
us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022, z póên. zm.) zaÊwiadcza si´ , ˝e

Pan(i) .........................

ur. ......................... w ......................................

jest uprawniony(a) do us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych.

Minister Finansów
Piecz´ç okràg∏a

Warszawa, data


