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Na podstawie art. 76i 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. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór wniosku i wykaz dokumentów sk∏adanych
przez osoby ubiegajàce si´ o wydanie certyfikatu
ksi´gowego;

2) wzór certyfikatu ksi´gowego oraz sposób post´-
powania przy wydawaniu duplikatów certyfikatów
ksi´gowych w przypadku ich utraty, w tym wzór
wniosku o wydanie duplikatu, a tak˝e wysokoÊç
op∏aty za wydanie duplikatu;

3) wykaz dokumentów sk∏adanych przez osoby ubie-
gajàce si´ o zakwalifikowanie do egzaminu spraw-
dzajàcego kwalifikacje osób ubiegajàcych si´
o certyfikat ksi´gowy, zwanego dalej „egzami-
nem”;

4) wysokoÊç wynagrodzeƒ przewodniczàcego, cz∏on-
ków i sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, zwanej
dalej „Komisjà”;

5) wysokoÊç i sposób wnoszenia op∏aty egzamina-
cyjnej oraz tryb dokonywania zwrotu op∏aty;

6) szczegó∏owe zadania organizatora egzaminu, Ko-
misji, przewodniczàcego Komisji, sekretarza Ko-
misji oraz regulamin dzia∏ania Komisji;

7) sposób organizowania i regulamin przeprowadze-
nia egzaminu, szczegó∏owy zakres tematyczny eg-
zaminu oraz wzór zaÊwiadczenia, potwierdzajàce-
go zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz
sposób post´powania przy wydawaniu duplika-
tów zaÊwiadczenia w przypadku jego utraty;

8) wykaz dokumentów b´dàcych podstawà do doko-
nania zmian danych w wykazie osób, które uzy-
ska∏y certyfikat ksi´gowy.

§ 2. 1. Osoby ubiegajàce si´ o wydanie certyfikatu
ksi´gowego, o których mowa w art. 76b ust. 1 ustawy
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, zwanej
dalej „ustawà”, sk∏adajà do ministra w∏aÊciwego do

spraw finansów publicznych wniosek o wydanie cer-
tyfikatu ksi´gowego zgodnie z wzorem stanowiàcym
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, za∏à-
cza si´:

1) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego, opa-
trzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝ 30 dni przed z∏o-
˝eniem wniosku, o niekaralnoÊci za przest´pstwa
przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów, mieniu,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, za przest´pstwo skar-
bowe oraz za czyn okreÊlony w rozdziale 9 ustawy;

2) dokumenty potwierdzajàce posiadanie praktyki
w ksi´gowoÊci;

3) dokumenty, w tym dyplom lub Êwiadectwo, po-
twierdzajàce posiadane wykszta∏cenie; 

4) zaÊwiadczenie potwierdzajàce zdanie egzaminu
z wynikiem pozytywnym, w przypadku osób,
o których mowa w art. 76b ust. 1 pkt 3 lit. c usta-
wy.

3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2,
muszà byç urz´dowo poÊwiadczone.

§ 3. 1. Wzór certyfikatu ksi´gowego stanowi za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Wzór wniosku o wydanie duplikatu certyfikatu
ksi´gowego stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia. 

3. Warunkiem wydania duplikatu certyfikatu ksi´-
gowego jest wniesienie op∏aty w wysokoÊci 10 % mi-
nimalnego wynagrodzenia za prac´, ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za prac´, na rachunek bankowy urz´du obs∏ugujàce-
go ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych.

4. Duplikat certyfikatu ksi´gowego wystawia si´
wed∏ug wzoru obowiàzujàcego w okresie wystawienia
orygina∏u certyfikatu ksi´gowego. Na duplikacie
umieszcza si´ nad tekstem wyraz „DUPLIKAT”, pod
tekstem wyrazy „orygina∏ podpisa∏” z podaniem imie-
nia i nazwiska oraz stanowiska osoby, która podpisa∏a
orygina∏, dat´ wydania duplikatu, piecz´ç urz´dowà.

§ 4. Osoby ubiegajàce si´ o zakwalifikowanie do
egzaminu do wniosku, o którym mowa w art. 76f
ust. 1 ustawy, zawierajàcego nast´pujàce dane: nu-
mer PESEL (a w przypadku osób nieposiadajàcych
obywatelstwa polskiego — numer i rodzaj dokumen-
tu potwierdzajàcego to˝samoÊç), imiona i nazwisko,
dat´ i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz ad-
res do korespondencji powinny do∏àczyç:

1) oÊwiadczenie o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych oraz korzystaniu z pe∏ni praw
publicznych;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 8 kwietnia 2009 r.

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 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

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, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223,
poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341.
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2) oÊwiadczenie o niekaralnoÊci za przest´pstwa
przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów, mieniu,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, za przest´pstwo skar-
bowe oraz za czyn okreÊlony w rozdziale 9 ustawy.

§ 5. 1. Przewodniczàcemu Komisji za udzia∏ w wy-
konaniu zadaƒ, o których mowa w art. 76c ust. 2 usta-
wy, przys∏uguje za poszczególny egzamin wynagro-
dzenie w wysokoÊci dwuipó∏krotnoÊci minimalnego
wynagrodzenia za prac´, ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za prac´.

2. Cz∏onkom i sekretarzowi Komisji za udzia∏ w wy-
konaniu zadaƒ, o których mowa w art. 76c ust. 2 usta-
wy, przys∏uguje za poszczególny egzamin wynagro-
dzenie w wysokoÊci dwukrotnoÊci minimalnego wy-
nagrodzenia za prac´, ustalonego na podstawie prze-
pisów o minimalnym wynagrodzeniu za prac´.

§ 6. 1. Osoba ubiegajàca si´ o zakwalifikowanie do
egzaminu uiszcza op∏at´ egzaminacyjnà w wysokoÊci
40 % minimalnego wynagrodzenia za prac´, ustalone-
go na podstawie przepisów o minimalnym wynagro-
dzeniu za prac´, na rachunek bankowy wskazany
przez organizatora egzaminu. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 76f ust. 6
ustawy, organizator egzaminu dokonuje zwrotu op∏a-
ty egzaminacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia wniosku o zwrot op∏aty egzaminacyjnej.

§ 7. Szczegó∏owe zadania organizatora egzaminu,
Komisji, przewodniczàcego Komisji, sekretarza Komi-
sji oraz regulamin dzia∏ania Komisji okreÊla za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 8. Sposób organizowania i regulamin przepro-
wadzania egzaminu okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 9. Szczegó∏owy zakres tematyczny egzaminu
okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 10. 1. Wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego
zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym okreÊla za-
∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

2. W przypadku utraty orygina∏u zaÊwiadczenia
Komisja, na wniosek osoby, która zda∏a egzamin z wy-
nikiem pozytywnym, wydaje duplikat. 

3. Duplikat zaÊwiadczenia potwierdzajàcego zda-
nie egzaminu z wynikiem pozytywnym wystawia si´
wed∏ug wzoru obowiàzujàcego w okresie wystawie-
nia orygina∏u zaÊwiadczenia. Na duplikacie umieszcza
si´ nad tekstem wyraz „DUPLIKAT”, pod tekstem wy-
razy „orygina∏ podpisa∏”, z podaniem imienia i nazwi-
ska oraz stanowiska osoby, która podpisa∏a orygina∏,
i dat´ wydania duplikatu.

§ 11. Osoba, o której mowa w art. 76g ust. 3 usta-
wy, ubiegajàca si´ o dokonanie zmiany danych w wy-
kazie osób, które uzyska∏y certyfikat ksi´gowy, sk∏ada
do ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych:

1) wniosek zawierajàcy nast´pujàce dane: numer
PESEL (a w przypadku osób nieposiadajàcych
obywatelstwa polskiego — numer i rodzaj doku-
mentu potwierdzajàcego to˝samoÊç), imiona i na-
zwisko, numer certyfikatu ksi´gowego;

2) orygina∏ lub kopi´ poÊwiadczonà urz´dowo doku-
mentu potwierdzajàcego koniecznoÊç dokonania
zmiany danych w wykazie osób, które uzyska∏y
certyfikat ksi´gowy. 

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie
uprawnieƒ do us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunko-
wych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022, z 2003 r. Nr 210, poz. 2044
oraz z 2006 r. Nr 122, poz. 846), które utraci∏o moc z dniem
1 stycznia 2009 r. na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowoÊci
(Dz. U. Nr 63, poz. 393 i Nr 223, poz. 1466).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 8 kwietnia 2009 r. (poz. 508)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

SZCZEGÓ¸OWE ZADANIA ORGANIZATORA EGZAMINU, KOMISJI, PRZEWODNICZÑCEGO KOMISJI, 
SEKRETARZA KOMISJI ORAZ REGULAMIN DZIA¸ANIA KOMISJI

§ 1. 1. Do zadaƒ Komisji nale˝y w szczególnoÊci:

1) przygotowanie pytaƒ testowych oraz zadaƒ sytu-
acyjnych z zakresu tematycznego, okreÊlonego
w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia (przynajmniej
dwóch zestawów egzaminacyjnych);

2) opracowanie wzorca prawid∏owych odpowiedzi;

3) zatwierdzanie zestawów egzaminacyjnych;

4) przeprowadzenie egzaminu, w tym kontrola sa-
modzielnoÊci pracy uczestników egzaminu;

5) sprawdzenie i ocena testów egzaminacyjnych
oraz zadaƒ sytuacyjnych;

6) zatwierdzanie wyników egzaminów;

7) rozpatrywanie odwo∏aƒ od wyników egzaminu;

8) przygotowanie sprawozdania z przeprowadzone-
go egzaminu i przed∏o˝enie do akceptacji mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych.

2. Komisja mo˝e podjàç decyzj´ o publikacji, na
stronie internetowej urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, przyk∏a-
dowego zestawu egzaminacyjnego w celu zapoznania
si´ z formà testów i zadaƒ egzaminacyjnych.

§ 2. 1. Do zadaƒ przewodniczàcego Komisji nale˝y
w szczególnoÊci:

1) organizowanie, kierowanie i koordynowanie prac
Komisji;

2) wyznaczanie zadaƒ cz∏onkom i sekretarzowi Ko-
misji;

3) zwo∏ywanie i prowadzenie posiedzeƒ Komisji;

4) zatwierdzanie pytaƒ i zadaƒ przygotowanych
przez cz∏onków Komisji, bioràc pod uwag´ ich
zgodnoÊç z zakresem tematycznym okreÊlonym
w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia;

5) podpisywanie zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych zda-
nie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

2. W razie nieobecnoÊci przewodniczàcego Komi-
sji jego zadania wykonuje wyznaczony przez prze-
wodniczàcego cz∏onek Komisji.

§ 3. Do zadaƒ sekretarza Komisji nale˝y w szcze-
gólnoÊci:

1) przygotowywanie projektów dokumentów oraz
pism Komisji, w tym uchwa∏, protoko∏ów, odpo-
wiedzi w przedmiocie odwo∏aƒ od wyników egza-
minu i zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych zdanie eg-
zaminu z wynikiem pozytywnym;

2) sporzàdzanie i przekazywanie organizatorowi eg-
zaminu list osób spe∏niajàcych warunki, o których
mowa w art. 76f ust. 2 pkt 1 ustawy;

3) informowanie na piÊmie osób ubiegajàcych si´
o zakwalifikowanie do egzaminu o nadanym im
numerze ewidencyjnym, terminie i miejscu naj-
bli˝szego egzaminu, a tak˝e o wysokoÊci op∏aty
egzaminacyjnej oraz numerze konta, na które na-
le˝y wnieÊç op∏at´;

4) przygotowanie zestawów egzaminacyjnych;

5) zamieszczanie na stronie internetowej urz´du ob-
s∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych zatwierdzonych przez Komisj´
wyników egzaminów;

6) udost´pnianie do wglàdu prac egzaminacyjnych
uczestnikom egzaminów.

§ 4. 1. Komisja podejmuje decyzje w formie
uchwa∏, na posiedzeniach, w obecnoÊci co najmniej
po∏owy sk∏adu Komisji. 

2. Komisja podejmuje uchwa∏y zwyk∏à wi´kszo-
Êcià g∏osów. W przypadku równej liczby g∏osów decy-
duje g∏os przewodniczàcego Komisji.

3. Uchwa∏y Komisji podpisujà wszyscy cz∏onkowie
obecni na posiedzeniu.

4. Przewodniczàcy, cz∏onek lub sekretarz Komisji
ma prawo zg∏osiç zdanie odr´bne, które podlega za-
protoko∏owaniu.

5. Z posiedzeƒ Komisji sekretarz Komisji sporzà-
dza protokó∏, który podpisuje przewodniczàcy Komi-
sji.

§ 5. Do zadaƒ organizatora egzaminu nale˝y
w szczególnoÊci:

1) informowanie na piÊmie osób zakwalifikowanych
do egzaminu o dok∏adnym terminie egzaminu,
a tak˝e o godzinie i miejscu przeprowadzania eg-
zaminu;

2) sporzàdzanie list osób przyst´pujàcych do egza-
minu, spe∏niajàcych warunki, o których mowa
w art. 76f ust. 2 ustawy;

3) powielanie formularzy egzaminacyjnych w spo-
sób zapewniajàcy ich poufnoÊç;

4) obs∏uga i zapewnienie niezb´dnych warunków do
przeprowadzenia egzaminu;

5) informowanie na piÊmie uczestników egzaminu
o wynikach egzaminu w terminie 7 dni od dnia
og∏oszenia wyników;

6) przed∏o˝enie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych, w formie pisemnej, w ter-
minie 21 dni od dnia egzaminu informacji o wyko-
nanych zadaniach, a tak˝e o poniesionych kosz-
tach, uzyskanych przychodach oraz koƒcowym
stanie rozliczeƒ w zwiàzku z organizacjà egza-
minu.
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§ 1. Egzamin przeprowadza si´ dla 60 do 90 osób,
o których mowa w art. 76f ust. 3 ustawy. 

§ 2. 1. Egzamin przeprowadza si´ w wydzielonej
sali, w warunkach zapewniajàcych zdajàcym samo-
dzielnoÊç pracy pod nadzorem Komisji.

2. Przed wejÊciem na sal´ egzaminacyjnà osoba
przyst´pujàca do egzaminu obowiàzana jest okazaç
dowód osobisty lub inny dokument to˝samoÊci zawie-
rajàcy numer PESEL (a w przypadku osób nieposiada-
jàcych obywatelstwa polskiego — numer i rodzaj do-
kumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç) i w∏asnor´cz-
nym podpisem potwierdziç udzia∏ w egzaminie. 

3. Przed rozpocz´ciem egzaminu przewodniczàcy
Komisji informuje osoby przyst´pujàce do egzaminu o:

1) sposobie przeprowadzania egzaminu;

2) przepisach porzàdkowych obowiàzujàcych w trak-
cie egzaminu;

3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpo-
wiedzi;

4) terminie og∏oszenia wyników. 

4. Termin og∏oszenia wyników egzaminu wyzna-
cza przewodniczàcy Komisji na dzieƒ przypadajàcy
nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia jego przeprowa-
dzenia.

5. Wyniki egzaminu zamieszczane sà z wykorzy-
staniem numeru ewidencyjnego nadanego w mo-
mencie z∏o˝enia wniosku o zakwalifikowanie do egza-
minu na stronie internetowej urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
Osoba przyst´pujàca do egzaminu otrzymuje od orga-
nizatora egzaminu pisemnà informacj´ o wyniku eg-
zaminu.

§ 3. 1. Egzamin trwa 4 godziny. Czas rozpocz´cia
i zakoƒczenia egzaminu okreÊla przewodniczàcy Ko-
misji.

2. W trakcie egzaminu zdajàcy mo˝e opuÊciç sal´
po uzyskaniu zgody przewodniczàcego, cz∏onka lub
sekretarza Komisji i przekazaniu mu pracy egzamina-
cyjnej wraz z dowodem osobistym lub innym doku-
mentem to˝samoÊci. Czas nieobecnoÊci jest zaznacza-
ny na pracy egzaminacyjnej.

3. W czasie egzaminu uczestnik mo˝e korzystaç
z przepisów prawa opublikowanych w dziennikach
urz´dowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez
komentarzy oraz z urzàdzeƒ u∏atwiajàcych liczenie
(kalkulatorów), z wyjàtkiem urzàdzeƒ posiadajàcych
funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia
danych. 

4. Komisja mo˝e wykluczyç z egzaminu osob´,
która podczas egzaminu narusza przepisy porzàdko-

we obowiàzujàce w trakcie egzaminu lub korzysta
z materia∏ów innych ni˝ okreÊlone w ust. 3. 

5. Po zakoƒczeniu egzaminu uczestnik zwraca pra-
c´ egzaminacyjnà oraz zaklejonà kopert´ z danymi
osobowymi, które sà oznaczane przez Komisj´ anoni-
mowym numerem identyfikacyjnym.

6. Nie podlegajà ocenie prace egzaminacyjne,
które:

1) zawierajà inne poza przydzielonym numerem
identyfikacyjnym elementy pozwalajàce na iden-
tyfikacj´ autora pracy;

2) nie zawierajà kompletnych arkuszy z testami egza-
minacyjnymi oraz z zadaniami sytuacyjnymi;

3) sà rozwiàzane w sposób nietrwa∏y lub nieczytelny.

§ 4. 1. Egzamin obejmuje trzy bloki tematyczne, za
które mo˝na uzyskaç nast´pujàce maksymalne liczby
punktów:

1) rachunkowoÊç — 130 punktów;

2) prawo podatkowe — 60 punktów;

3) ubezpieczenia spo∏eczne oraz podstawy prawa cy-
wilnego i gospodarczego — 40 punktów.

2. W sk∏ad ka˝dego z bloków wchodzi nast´pujàca
liczba pytaƒ testowych i zadaƒ sytuacyjnych:

1) rachunkowoÊç — 30 pytaƒ testowych i od 3
do 6 zadaƒ sytuacyjnych;

2) prawo podatkowe — 10 pytaƒ testowych i od 2
do 4 zadaƒ sytuacyjnych;

3) ubezpieczenia spo∏eczne oraz podstawy prawa cy-
wilnego i gospodarczego — 10 pytaƒ testowych
i od 1 do 3 zadaƒ sytuacyjnych.

3. Ka˝de pytanie testowe oceniane jest w nast´pu-
jàcy sposób:

1) odpowiedê prawid∏owa — dwa punkty;

2) odpowiedê nieprawid∏owa — minus jeden punkt;

3) brak odpowiedzi — zero punktów.

4. Ka˝de zadanie sytuacyjne jest oceniane w ra-
mach skali podanej w tym zadaniu. Ocena zadania sy-
tuacyjnego uwzgl´dnia w szczególnoÊci spójnoÊç od-
powiedzi, stopieƒ rozwiàzania zadania oraz znajo-
moÊç przepisów prawa.

5. Wynik bloku tematycznego stanowi suma punk-
tów dodatnich, uzyskanych za odpowiedzi prawid∏o-
we udzielone na pytania testowe i uzyskanych za roz-
wiàzanie zadaƒ sytuacyjnych, pomniejszona o punkty
ujemne za odpowiedzi nieprawid∏owe z pytaƒ testo-
wych.

Za∏àcznik nr 5

SPOSÓB ORGANIZOWANIA I REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
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6. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co
najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów z ka˝de-
go bloku tematycznego.

§ 5. 1. W przypadku niezaliczenia egzaminu
uczestnik w terminie 14 dni od dnia og∏oszenia wyni-
ków egzaminu ma prawo wglàdu do pracy egzamina-
cyjnej.

2. Praca egzaminacyjna udost´pniana jest w sie-
dzibie urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, w obecnoÊci sekretarza

Komisji oraz co najmniej jednego pracownika urz´du
obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych.

§ 6. 1. W terminie 21 dni od dnia og∏oszenia wyni-
ków uczestnik egzaminu ma prawo do pisemnego od-
wo∏ania si´ od wyniku egzaminu do Komisji.

2. Wniesione odwo∏anie podlega rozpatrzeniu
przez Komisj´ w terminie 30 dni od jego otrzymania.
O podj´tym rozstrzygni´ciu przewodniczàcy Komisji
powiadamia niezw∏ocznie uczestnika egzaminu.
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I.  RachunkowoÊç

1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowoÊci:

1) teoretyczne podstawy rachunkowoÊci;

2) podstawowe poj´cia rachunkowoÊci;

3) podstawowe cechy jakoÊciowe rachunkowo-
Êci;

4) nadrz´dne zasady rachunkowoÊci;

5) zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w ra-
chunkowoÊci;

6) organizacja rachunkowoÊci jednostki.

2. Prowadzenie ksiàg rachunkowych:

1) zakres podmiotowy jednostek zobowiàzanych
do prowadzenia ksiàg rachunkowych;

2) dokumentacja zasad (polityki) rachunkowoÊci;

3) dowody ksi´gowe;

4) dziennik;

5) konta ksi´gi g∏ównej i ksiàg pomocniczych;

6) zestawienie obrotów i sald kont ksi´gi g∏ównej
oraz sald ksiàg pomocniczych;

7) otwieranie i zamykanie ksiàg rachunkowych;

8) poprawianie b∏´dów stwierdzonych w dowo-
dach i zapisach ksi´gowych;

9) ochrona i zasady przechowywania dokumen-
tacji (dowodów, ksiàg rachunkowych, spra-
wozdaƒ finansowych);

10) stosowanie techniki komputerowej przy pro-
wadzeniu ksiàg rachunkowych;

11) miejsce prowadzenia ksiàg rachunkowych.

3. Inwentaryzacja sk∏adników aktywów i pasywów:

1) metody i terminy przeprowadzania inwentary-
zacji;

2) uj´cie w ksi´gach rachunkowych stwierdzo-
nych ró˝nic inwentaryzacyjnych.

4. Wycena bie˝àca, bilansowa i podatkowa poszcze-
gólnych sk∏adników aktywów i pasywów oraz uj´-
cie w ksi´gach rachunkowych ró˝nic z tej wyceny.

5. Zasady ewidencji zdarzeƒ, w tym operacji gospo-
darczych, dotyczàcych:

1) rzeczowych i finansowych aktywów trwa∏ych;

2) rzeczowych i finansowych aktywów obroto-
wych;

3) aktualizacji wartoÊci aktywów;

4) kapita∏ów (funduszy) w∏asnych w jednostkach
ró˝nego typu (spó∏ki handlowe, spó∏dzielnie,
fundacje, stowarzyszenia i inne);

5) zobowiàzaƒ, rezerw na zobowiàzania i zobo-
wiàzaƒ warunkowych;

6) rozliczeƒ mi´dzyokresowych przychodów
i kosztów;

7) przychodów i kosztów z dzia∏alnoÊci operacyj-
nej;

8) przychodów i kosztów finansowych;

9) zysków i strat nadzwyczajnych;

10) obowiàzkowych zmniejszeƒ zysku (zwi´kszeƒ
straty).

6. Uj´cie w ksi´gach rachunkowych zdarzeƒ powsta-
∏ych (ujawnionych) po dniu bilansowym.

7. RachunkowoÊç jednostek w szczególnych sytu-
acjach: rozpocz´cie dzia∏alnoÊci, przekszta∏cenie,
post´powanie naprawcze, likwidacja, upad∏oÊç.

8. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz do-
chodu (straty) na potrzeby podatkowe.

9. Podzia∏ i rozliczenie wyniku finansowego.

10. Sprawozdania finansowe:

1) ogólne zasady sporzàdzania sprawozdaƒ
finansowych;

2) zakres informacyjny rocznego sprawozdania
finansowego, w tym:

a) bilansu,

b) rachunku zysków i strat,

c) rachunku przep∏ywów pieni´˝nych,

d) informacji dodatkowej,

e) zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
w∏asnym;

3) obowiàzek sporzàdzania i zakres informacyjny
sprawozdania z dzia∏alnoÊci jednostki;

4) tryb i terminy sporzàdzania, badania, zatwier-
dzania i og∏aszania sprawozdaƒ finansowych.

11. OdpowiedzialnoÊç za prowadzenie ksiàg rachun-
kowych oraz sporzàdzanie, badanie i og∏aszanie
sprawozdaƒ finansowych.

12. Rachunek kosztów i elementy rachunkowoÊci za-
rzàdczej:

1) porównanie rachunkowoÊci finansowej i za-
rzàdczej;

2) poj´cie kosztów i kryteria ich klasyfikacji;

3) koszty wytworzenia produktów;

4) metody kalkulacji kosztu jednostkowego;

5) koszty produkcji niezakoƒczonej;

6) koszty niewykorzystanych zdolnoÊci produk-
cyjnych;

7) modele rachunku kosztów (rachunek kosztów
pe∏nych i zmiennych).

13. Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunko-
woÊci.

Za∏àcznik nr 6

ZAKRES ZAGADNIE¡ OBJ¢TYCH EGZAMINEM SPRAWDZAJÑCYM KWALIFIKACJE OSÓB UBIEGAJÑCYCH
SI¢ O UPRAWNIENIA DO US¸UGOWEGO PROWADZENIA KSIÑG RACHUNKOWYCH
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II .  Prawo podatkowe

1. Poj´cie podatku.

2. System podatków w Polsce.

3. Organizacja organów podatkowych oraz elementy
procedury post´powania podatkowego, kontroli
podatkowej i czynnoÊci sprawdzajàcych.

4. Podatki poÊrednie:

1) podatek od towarów i us∏ug (zakres podmioto-
wy i przedmiotowy, obowiàzek podatkowy,
miejsce Êwiadczenia, podstawa opodatkowa-
nia, stawki, zwolnienia, odliczanie i zwrot po-
datku, odliczanie cz´Êciowe, rejestracja, dekla-
racje i informacje podsumowujàce, zap∏ata po-
datku, dokumentacja, procedury szczególne);

2) podatek akcyzowy (zakres podmiotowy i przed-
miotowy, obowiàzek podatkowy, podstawa
opodatkowania, stawki, zwolnienia, deklaracje
podatkowe).

5. Podatki bezpoÊrednie:

1) podatek dochodowy od osób prawnych (pod-
miot i przedmiot opodatkowania, przychody,
koszty uzyskania przychodów, zwolnienia, pod-
stawa opodatkowania i wysokoÊç podatku,
w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, deklara-
cje podatkowe);

2) podatek dochodowy od osób fizycznych (pod-
miot i przedmiot opodatkowania, êród∏a przy-
chodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzy-
skania przychodów, szczególne zasady ustala-
nia dochodu, podstawa obliczenia i wysokoÊç
podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podat-
ku, zaliczki na podatek, w tym pobierane przez
p∏atnika, zeznania i inne deklaracje podatkowe,
formy i zasady opodatkowania dochodów
(przychodów) z dzia∏alnoÊci gospodarczej i ro-
dzaje prowadzonej ewidencji podatkowej).

6. Podatki i op∏aty stanowiàce dochód jednostek sa-
morzàdu terytorialnego:

1) podatek od nieruchomoÊci, podatek rolny, po-
datek leÊny, podatek od Êrodków transporto-
wych, podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych
oraz podatek od spadków i darowizn (podmiot
i przedmiot opodatkowania, podstawa opodat-
kowania, stawki, zwolnienia i ulgi);

2) op∏aty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowi-
skowa oraz od posiadania psów (podmiot,
przedmiot i stawki);

3) op∏ata skarbowa (podmiot, przedmiot, stawki
i zwolnienia);

4) zakres w∏adztwa podatkowego gmin.

I I I .  Ubezpieczenia spo∏eczne

1. System ubezpieczeƒ spo∏ecznych:

1) zasady podlegania ubezpieczeniom spo∏ecz-
nym;

2) zasady ustalania sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne oraz podstaw ich wymiaru;

3) zasady, tryb i terminy:

a) zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

b) prowadzenia ewidencji ubezpieczonych
i p∏atników sk∏adek,

c) rozliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne oraz zasi∏ków z ubezpieczeƒ chorobowego
i wypadkowego,

d) op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne;

4) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz
kont p∏atników sk∏adek;

5) zasady kontroli wykonywania zadaƒ z zakresu
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

2. Zasady naliczania sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia
zdrowotnego.

IV. Podstawy prawa cywilnego 
i gospodarczego

1. Podstawy prawa pracy: stosunek pracy i zwiàzane
z nim obowiàzki pracodawcy i pracownika.

2. Podstawy prawa cywilnego:

1) przepisy ogólne prawa cywilnego:

a) formy wymagane dla wa˝noÊci czynnoÊci
prawnych,

b) terminy,

c) przedawnienie roszczeƒ;

2) w∏asnoÊç i inne prawa rzeczowe;

3) zobowiàzania.

3. Podstawy prawa handlowego i dzia∏alnoÊci
gospodarczej:

1) podstawowe poj´cia;

2) powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja
(spó∏ki handlowe, spó∏dzielnie, fundacje, sto-
warzyszenia i inne).

4. Podstawowe formy wspó∏pracy mi´dzy przedsi´-
biorcà a instytucjami finansowymi (banki, fundu-
sze inwestycyjne, zak∏ady ubezpieczeƒ, instru-
menty rynku kapita∏owego).
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR


