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Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 
2008  r. o  zasadach uznawania kwalifikacji zawodo-
wych nabytych w  państwach członkowskich Unii  
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co 
następuje:

§ 1.  W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 
7  października 2008  r. w  sprawie testu umiejętności 
przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wy-
konywania zawodu doradcy podatkowego (Dz. U. 
Nr 182, poz. 1125) wprowadza się następujące zmia-
ny:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Zakres tematyczny testu umiejętności jest 
ustalany indywidualnie dla każdego wniosko-
dawcy, z  uwzględnieniem różnic pomiędzy 
kwalifikacjami wnioskodawcy a  wymaganymi 
do wykonywania zawodu doradcy podatkowe-
go, określonymi w  przepisach ustawy z  dnia 
5 lipca 1996  r. o  doradztwie podatkowym 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213).”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Test umiejętności jest przeprowadzany przez 
Komisję Egzaminacyjną w  terminach części 
pisemnej egzaminów na doradcę podatkowe-
go, wyznaczanych zgodnie z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 
1996 r. o doradztwie podatkowym.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1.  Test umiejętności przeprowadza się w wy-
dzielonej sali, w  warunkach umożliwiają-
cych osobom przystępującym do testu 
samodzielną pracę.

2.  Przed wejściem na salę egzaminacyjną 
osoba przystępująca do testu umiejętności 
jest obowiązana okazać dokument po-
twierdzający jej tożsamość.

3.  Przed rozpoczęciem części pisemnej osoba 
przystępująca do testu umiejętności jest 
informowana o:

1)  sposobie przeprowadzania testu umie-
jętności;

2)  przepisach porządkowych obowiązują-
cych w trakcie testu umiejętności;

3)  zasadach dokonywania oceny udzielo-
nych odpowiedzi;

4)  terminie ogłoszenia wyników testu 
umiejętności;

5)  czasie rozpoczęcia i  zakończenia testu 
umiejętności.

4.  Przed rozpoczęciem części pisemnej osoba 
przystępująca do testu umiejętności po-
winna sprawdzić kompletność testu i zada-
nia, a w przypadku stwierdzenia jakichkol-
wiek nieprawidłowości powinna nie-
zwłocznie powiadomić o  tym przewodni-
czącego składu egzaminacyjnego.

5.  Po zakończeniu części pisemnej osoba 
przystępująca do testu umiejętności zwra-
ca pracę, która jest oznaczana przez człon-
ka składu egzaminacyjnego kodem nada-
wanym na potrzeby oceny części pisemnej 
testu umiejętności.”;

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1.  Przewodniczący składu egzaminacyjnego 
może wykluczyć z testu umiejętności oso-
bę, która w  trakcie tego testu korzystała 
z cudzej pomocy, posługiwała się niedo-
zwolonymi materiałami pomocniczymi, 
pomagała pozostałym jego uczestnikom 
lub w inny sposób zakłócała przebieg te-
stu. Wykluczenie z udziału w teście umie-
jętności jest równoznaczne z jego niezali-
czeniem.

2.  Podczas części pisemnej testu umiejęt- 
ności osoba przystępująca do tego testu 
może opuścić salę egzaminacyjną po uzy-
skaniu zgody przewodniczącego składu 
egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem 
sali osoba przystępująca do testu umie-
jętności przekazuje pracę sekretarzowi 
składu egzaminacyjnego.”;

5) w § 7:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.  W przypadku gdy liczba dziedzin objętych 
zakresem tematycznym testu umiejętności 
określonym w  postanowieniu, o  którym 
mowa w § 2 ust. 1, jest większa niż 10, licz-
bę pytań w  teście z  poszczególnych dzie-
dzin zmniejsza się w taki sposób, aby liczba 
pytań w teście wynosiła 100.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Rozwiązując zadanie, o  którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, osoba przystępująca do testu 
umiejętności może korzystać wyłącznie 
z przepisów prawa ogłoszonych w dzienni-
kach urzędowych lub zawartych w zbiorach 
przepisów bez komentarzy.”;

1505

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 7 listopada 2011 r.
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1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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6) w § 8 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4.  Nie podlegają ocenie prace z części pisemnej 
testu umiejętności:

1)  zawierające elementy pozwalające na iden-
tyfikację autora pracy;

2)  niezawierające kompletnych arkuszy z testa-
mi oraz z zadaniami;

3)  rozwiązane w sposób nietrwały lub nieczy-
telny.

 5.  Prace niepodlegające ocenie, o których mowa 
w  ust.  4, są traktowane na równi z  pracami, 
których wynik był negatywny.”;

7) w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.  W przypadku gdy liczba dziedzin objętych za-
kresem tematycznym testu umiejętności okreś- 
lonym w postanowieniu, o którym mowa w § 2 
ust.  1, jest większa niż 10, liczbę pytań z  po-
szczególnych dziedzin w  zestawie, o  którym 
mowa w  ust.  2, zmniejsza się w  taki sposób, 
aby liczba pytań w zestawie wynosiła 10.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki




