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USTAWA

z dnia 24 października 2008 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości

Art. 1.
W ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,

poz. 393) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 43:

a) w art. 76b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy na

wniosek osoby fizycznej, która:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

publicznych,

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko

wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi

pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za

czyn określony w rozdziale 9 ustawy,

3) spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

a) posiada trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe

magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym

kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla

której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom

określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w

jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi

przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk

ekonomicznych,

b) posiada trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe

magisterskie lub równorzędne oraz ukończyła studia podyplomowe z

zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych,

zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego

doktora nauk ekonomicznych,

c) posiada dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej

średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający
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kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej

„egzaminem”,

b) art. 76c-76f otrzymują brzmienie:

„Art. 76c. 1. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej „Komisją”.

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) przygotowanie testów egzaminacyjnych oraz zadań sytuacyjnych, a

także opracowanie wzorca prawidłowych odpowiedzi,

2) przeprowadzenie egzaminu i sprawdzanie testów egzaminacyjnych oraz

zadań sytuacyjnych,

3) opracowanie wyników egzaminu oraz rozpatrzenie odwołań od

wyników egzaminu.

3. Komisja wydaje zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z wynikiem

pozytywnym.

Art. 76d. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji,

powołuje komisję, składającą się z przewodniczącego, sześciu członków i

sekretarza oraz ustala termin egzaminu, a także wskazuje, spośród jednostek

podległych lub nadzorowanych, jednostkę organizacyjną zapewniającą

obsługę egzaminu, zwaną dalej „organizatorem egzaminu”.

2. W skład Komisji powoływani są pracownicy urzędu obsługującego ministra

właściwego do spraw finansów publicznych. Członkiem Komisji może

zostać również biegły rewident, niebędący pracownikiem urzędu

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

wykonujący swój zawód na podstawie odrębnych przepisów.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, składają oświadczenia, że nie będą

wykorzystywać informacji dotyczących testów egzaminacyjnych oraz zadań

sytuacyjnych, uzyskanych w związku z powołaniem w skład Komisji, w

szczególności poprzez prowadzenie szkoleń oraz publikację materiałów

szkoleniowych, mających na celu przygotowanie do egzaminu.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odwołuje

przewodniczącego, członka lub sekretarza Komisji:

1)  na jego wniosek,

2)  z urzędu, w przypadku:

a) prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo popełnione

umyślnie,
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b) poważnego naruszenia regulaminu Komisji lub regulaminu

przeprowadzania egzaminu,

c) naruszenia któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 3,

d) utraty warunków uprawniających do powołania w skład Komisji.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w uzasadnionych

przypadkach odwołać przewodniczącego, członka oraz sekretarza Komisji,

w szczególności w przypadku innego, niż wymienione w ust. 4 pkt 2 lit. b,

naruszenia regulaminu Komisji lub regulaminu przeprowadzania egzaminu.

6. W przypadku odwołania albo śmierci przewodniczącego, członka lub

sekretarza Komisji, minister właściwy do spraw finansów publicznych

powołuje w jego miejsce odpowiednio nowego przewodniczącego, członka

lub sekretarza Komisji. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7. Wynagrodzenie przewodniczącego, członka lub sekretarza Komisji, za

udział w wykonaniu zadań, o których mowa w art. 76c ust. 2, wynosi

odpowiednio za poszczególny egzamin:

1) dla przewodniczącego – w wysokości nieprzekraczającej dwu i

półkrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2)  dla członka oraz sekretarza – w wysokości nieprzekraczającej

dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

8. Obsługę biurową Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego

do spraw finansów publicznych.

9. Obsługę organizacyjną egzaminu, na warunkach określonych umową,

wykonuje organizator egzaminu, finansując ze środków, o których mowa w

art. 76f ust. 2 pkt 2, koszty organizacji i obsługi egzaminu oraz

wynagrodzenie przewodniczącego, członków oraz sekretarza Komisji.

10. Komisja składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

sprawozdanie z przeprowadzonego egzaminu w terminie do trzech miesięcy

od dnia przeprowadzenia egzaminu. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą

przyjęcia sprawozdania przez ministra właściwego do spraw finansów

publicznych.

Art. 76e. 1. Egzamin obejmuje zagadnienia z następujących dziedzin:

1) rachunkowość,

2) prawo podatkowe,
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3) ubezpieczenia społeczne,

4) podstawy prawa cywilnego i gospodarczego.

2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Art. 76f. 1. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa do ministra

właściwego do spraw finansów publicznych wniosek.

2. Do egzaminu może zostać zakwalifikowana osoba, która:

1) spełnia warunki, o których mowa w art. 76b ust. 1 pkt 1 i 2,

2) uiściła opłatę egzaminacyjną.

3. Dane osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, są

przekazywane organizatorowi egzaminu.

4. W razie niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, minister

właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję o odmowie

zakwalifikowania do egzaminu.

5. Osoba zakwalifikowana do egzaminu może na 14 dni przed jego terminem

zwrócić się o zwrot opłaty egzaminacyjnej.

6. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu opłata egzaminacyjna nie

podlega zwrotowi.

7. Osoba, która z ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych nie mogła

przystąpić do egzaminu w wyznaczonym dla niej terminie, może przystąpić

do egzaminu w terminie późniejszym, uzgodnionym z Komisją. Opłatę

wniesioną za egzamin zalicza się na poczet egzaminu przeprowadzanego w

terminie późniejszym.”,

c) w art. 76i pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) szczegółowe zadania Komisji, przewodniczącego Komisji, sekretarzy Komisji

oraz regulamin działania Komisji, a także obowiązki organizatora egzaminu,

biorąc w szczególności pod uwagę konieczność: precyzyjnego podziału zadań,

obowiązków i odpowiedzialności w ramach Komisji, zapewnienia obiektywnego

sposobu przeprowadzenia egzaminu oraz zapewnienia możliwości sprawowania

efektywnego nadzoru przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

nad działalnością Komisji,”;

2) w art. 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski o wydanie certyfikatu księgowego, złożone do dnia 31 grudnia 2008 r.,

rozpatrywane są zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5

ustawy, o której mowa w art. 1.”,
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b) uchyla się ust. 4, 5 i 6;

3) uchyla się art. 3;

4) w art. 4 uchyla się ust. 1 i 3.

Art. 2.

Osoby, które złożyły wnioski o zakwalifikowanie do egzaminu i nie przystąpiły do niego do

dnia 31 grudnia 2008 r., są kwalifikowane do egzaminu i przystępują do niego zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.

694, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą.

Art. 3.

1. Certyfikaty księgowe oraz świadectwa kwalifikacyjne, wydane przez ministra właściwego

do spraw finansów publicznych, na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują

ważność. Do tych certyfikatów księgowych oraz świadectw kwalifikacyjnych stosuje się

odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do osób posiadających certyfikaty księgowe, o których mowa w ust. 1, oraz świadectwa

kwalifikacyjne stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wykaz osób, które uzyskały świadectwo kwalifikacyjne zamieszczany jest w celach

informacyjnych na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do

spraw finansów publicznych. Wykaz ten zawiera:

1) numer świadectwa kwalifikacyjnego;

2) imię i nazwisko.

Art. 4.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy o

rachunkowości, w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 maja 2008 r., zachowują moc do czasu

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 76i ustawy o

rachunkowości, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31

grudnia 2008 r.

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,

poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz.
1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz.
1119, Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056.
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Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4, który wchodzi w życie z

dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 maja 2008 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław KOMOROWSKI
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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