
 
Druk nr 1142

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o poselskim projekcie ustawy 
zmieniającej ustawę o zmianie ustawy 
o rachunkowości (druk nr 1076) 

 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 6 października 2008 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych do pierwszego czytania. 

 

Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 15 października 2008 r.  

 
wnosi: 
 
W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 
Warszawa, dnia 15 października 2008 r. 
 
 

 
  Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Bożena Szydłowska  (-) Zbigniew Chlebowski  
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia ………………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): 

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

„1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księ-
gowy 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 prze-
ciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skar-
bowe 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 ra-
chunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia nauko-
wego doktora nauk ekonomicznych, 

b) posiada trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyż-
sze magisterskie lub równorzędne oraz ukończyła studia pody-
plomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyj-
nych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nada-
wania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, 

c) posiada dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co 
najmniej średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin 
sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat 
księgowy, zwany dalej „egzaminem”.”; 

2) w art. 2 uchyla się ust. 5 i 6. 
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Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.  



KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJS KIEJ
SEKRETARZ STANU
Mikotaj Dowgielewicz

lr4in.}l{D/)ffiOanPlkma

Warszawa, dnia '1 f pażdziernika 2008 r,

Pan
Zbigniew Chlebowski
Przewodniczący
Komisji FinansÓw Publicznych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy
zmieniającego ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 1076) uj4ego w
sprawozdaniu Komisji FinansÓw Publicznych (druk nr I142), wyrużona na podstawie art.
9 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia I-996 r. o
Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 1.06' poz. 494, z p6źn. ZW|,), w związku z
art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej
Mikołaja Dowgielewicza

S zanowny P anie P rzew o dniczący,

W zwtązku z przedł'oŻonym przy piśmie z dnta 15 października 2008 r. (pismo nr FPB-0150-
87a-08) Sprawozdaniem Komisji Finans.Ów Publicznych (druk nr 1142), pozwalam sobie
w yraztÓ n astępuj ącą opini ę :

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
Pan Jan Vincent-Rostowski
Minister FinansÓw
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