
Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121,
poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88,
poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934,
Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60,
poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113,
poz. 1186 oraz z 2001 r.  Nr 102, poz. 1117 i Nr 111,
poz. 1195) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres dzia∏ania Komitetu Standardów Rachunko-
woÊci, zwanego dalej „Komitetem”,

2) liczb´ cz∏onków Komitetu i podmioty uprawnione
do zg∏oszenia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw fi-
nansów publicznych kandydatów na cz∏onków Ko-
mitetu,

3) sposób organizacji Komitetu.

§ 2. Do zakresu dzia∏ania Komitetu nale˝y:

1) wydawanie krajowych standardów rachunkowoÊci,
zwanych dalej „standardami”, oraz przeglàd i aktu-
alizacja istniejàcych standardów,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie
rachunkowoÊci,

3) analiza Mi´dzynarodowych Standardów Rachun-
kowoÊci, standardów rachunkowoÊci opracowa-
nych przez inne kraje, a tak˝e dyrektyw Unii Euro-
pejskiej — z zakresu rachunkowoÊci,

4) wspó∏praca z mi´dzynarodowymi organizacjami
do spraw standaryzacji rachunkowoÊci.

§ 3. 1. Komitet dzia∏a przy ministrze w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, który zapewnia Êrodki fi-
nansowe na pokrycie kosztów dzia∏ania Komitetu.

2. Obs∏ug´ administracyjno-technicznà Komitetu
zapewnia sekretarz Komitetu powo∏ywany przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych spo-
Êród pracowników Departamentu RachunkowoÊci Mi-
nisterstwa Finansów.

3. Komitet sk∏ada si´ z 16 cz∏onków.

4. Podmiotami uprawnionymi do zg∏oszenia mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych
kandydatów na cz∏onków Komitetu sà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa —
1 osoba, spoÊród pracowników Ministerstwa Skar-
bu Paƒstwa,

2) Przewodniczàcy Komisji Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d — 1 osoba, spoÊród pracowników Komisji
Papierów WartoÊciowych i Gie∏d,

3) Prezes Narodowego Banku Polskiego — 1 osoba,
spoÊród pracowników Narodowego Banku Pol-
skiego,

4) Stowarzyszenie Ksi´gowych w Polsce — 5 osób,
w tym co najmniej 2 z tytu∏em naukowym,

5) Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów — 5 osób,
w tym co najmniej 3 bieg∏ych rewidentów wykonu-
jàcych zawód i reprezentujàcych podmioty upraw-
nione do badania sprawozdaƒ finansowych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1994 r.
o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 31, poz. 359).

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych zg∏asza na cz∏onków Komitetu 3 kandydatów spo-
Êród pracowników Ministerstwa Finansów.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych powo∏uje na cz∏onków Komitetu osoby zg∏oszone
przez podmioty, o których mowa w ust. 4 i 5, okreÊla-
jàc wysokoÊç wynagrodzenia dla cz∏onków oraz sekre-
tarza za udzia∏ w posiedzeniach, które nie mo˝e prze-
kroczyç 1,5-krotnoÊci najni˝szego wynagrodzenia pra-
cowników za prac´, obowiàzujàcego w dniu powo∏ania
Komitetu.

§ 4. 1. Kadencja Komitetu trwa 2 lata.

2. Przed up∏ywem kadencji cz∏onkostwo w Komite-
cie wygasa z powodu:

1) pisemnej rezygnacji cz∏onka,

2) Êmierci cz∏onka,

3) rozwiàzania stosunku pracy w przypadku cz∏onków,
o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1—3 i ust. 5,

4) skreÊlenia cz∏onka Komitetu z listy podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ finanso-
wych w przypadku cz∏onków, o których mowa w § 3
ust. 4 pkt 5.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych powo∏u-
je na nowego cz∏onka Komitetu osob´ zg∏oszonà przez
w∏aÊciwy podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5.

§ 5. 1. Przewodniczàcego Komitetu wyznacza mini-
ster w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych spoÊród
cz∏onków Komitetu.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie zakresu dzia∏ania i sposobu organizacji Komitetu Standardów RachunkowoÊci.



2. Komitet dzia∏a na posiedzeniach, które zwo∏uje
i prowadzi Przewodniczàcy.

3. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwo∏uje Prze-
wodniczàcy nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia
powo∏ania sk∏adu Komitetu.

4. Posiedzenia Komitetu odbywajà si´ nie rzadziej
ni˝ raz na kwarta∏.

5. Cz∏onkowie Komitetu uczestniczà w jego posie-
dzeniach osobiÊcie.

§ 6. 1. Dla zapewnienia realizacji zadaƒ w zakresie
swojego dzia∏ania Komitet mo˝e:

1) powo∏ywaç zespo∏y z grona cz∏onków Komitetu dla
rozpatrzenia poszczególnych spraw nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci Komitetu,

2) zlecaç wykonanie ekspertyz oraz przygotowanie
opracowaƒ w sprawach nale˝àcych do w∏aÊci-
woÊci Komitetu,

3) przekazywaç projekty standardów do szerokiej kon-
sultacji, tak˝e poprzez publikacj´ na ∏amach wy-
dawnictw specjalistycznych z zakresu rachunko-
woÊci.

2. W zakresie swego dzia∏ania Komitet podejmuje
decyzje w formie uchwa∏ zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów;
w razie równej liczby g∏osów decyduje g∏os Przewod-
niczàcego, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Do wa˝noÊci uchwa∏ Komitetu wymagane jest
zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich cz∏onków Ko-
mitetu oraz obecnoÊç na posiedzeniu co najmniej
12 cz∏onków Komitetu, w tym Przewodniczàcego.
Standard uwa˝a si´ za przyj´ty, je˝eli za uchwa∏à
w sprawie jego przyj´cia g∏osowa∏o co najmniej 9
cz∏onków Komitetu.

4. Komitet przedstawia sprawozdanie z rocznej
dzia∏alnoÊci ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych w terminie do dnia 30 kwietnia na-
st´pnego roku.

§ 7. Komitet na pierwszym posiedzeniu przyjmuje
wewn´trzny regulamin dzia∏ania, który podlega za-
twierdzeniu przez ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka
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