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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, firmach audytorskich 
oraz o nadzorze publicznym wraz  
z projektami aktów wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Finansów. 

 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

 

U S T A W A 

z dnia                                          

 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze 

publicznym1) 

  
 

Rozdział 1 

 
Przepisy ogólne 

 

Art. 1. Ustawa określa zasady: 

1) uzyskiwania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta; 

2) organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów; 

3) odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów; 

4) działania firm audytorskich, w tym firm audytorskich wykonujących czynności rewizji 

finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego; 

5) sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi 

oraz samorządem zawodowym biegłych rewidentów; 

6) utworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego; 

7) współpracy organu nadzoru publicznego z innymi organami nadzoru publicznego 

z państw Unii Europejskiej i państw trzecich. 

 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) biegłym rewidencie grupy – oznacza biegłego rewidenta przeprowadzającego 

w imieniu firmy audytorskiej badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 

2) czynnościach rewizji finansowej – rozumie się przez to badanie, przeglądy 

sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa 

w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej; 
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3) jednostce powiązanej – rozumie się przez to jednostkę powiązaną w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. 

Nr  76, poz. 694, z późn. zm.2)); 

4) jednostkach zainteresowania publicznego – rozumie się przez to: 

a) mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitentów 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

państwa Unii Europejskiej, z wyłączeniem jednostek samorządu 

terytorialnego, 

b) banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków 

zagranicznych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3)), 

c) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – w rozumieniu ustawy z dnia 

14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.4)), 

d) zakłady ubezpieczeń i główne oddziały zakładów ubezpieczeń oraz zakłady 

reasekuracji – w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.5)), 

e) instytucje pieniądza elektronicznego – w rozumieniu ustawy z dnia 

12  września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. 

Nr  169, poz. 1385, z późn. zm.6)), 

f) otwarte fundusze emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne – 

w  rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, 

z późn. zm.7)), 

g) fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 

oraz fundusze inwestycyjne zamknięte, których publiczne certyfikaty 

inwestycyjne nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym – 

w  rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.8)), 

h) podmioty prowadzące działalność maklerską z wyłączeniem podmiotów 

prowadzących działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania 

i  przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub 

w  zakresie doradztwa inwestycyjnego – w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
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2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, 

z  późn. zm.9)); 

5) kluczowym biegłym rewidencie – rozumie się przez to biegłego rewidenta 

odpowiedzialnego za wykonywanie czynności rewizji finansowej w imieniu firmy 

audytorskiej, podpisującego opinię lub raport, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości; 

6) opłatach z tytułu nadzoru – rozumie się przez to opłaty na częściowe finansowanie 

funkcjonowania systemu nadzoru publicznego, w tym w szczególności kosztów 

przygotowania regulacji prawnych, prowadzenia ewidencji biegłych rewidentów i firm 

audytorskich, przeprowadzania kontroli, prowadzenia postępowania dyscyplinarnego 

oraz kosztów obsługi administracyjnej; 

7) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo inne niż wymienione w pkt 8; 

8) państwie Unii Europejskiej – rozumie się przez to państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

9) sieci – rozumie się przez to strukturę mającą na celu współpracę, do której należy 

biegły rewident lub firma audytorska oraz której wyraźnym celem jest wspólny 

podział zysków i strat lub która posiada wspólnego właściciela, kontrolę bądź zarząd, 

wspólną politykę i procedury kontroli jakości, wspólną strategię gospodarczą, korzysta 

ze wspólnej nazwy lub znaczącej części zasobów zawodowych; 

10) standardach rewizji finansowej – rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy 

Rewizji Finansowej, ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 

 

Rozdział 2 

Biegli rewidenci 

 

Art. 3. 1. Zawód biegłego rewidenta polega na wykonywaniu czynności rewizji finansowej. 

2. Biegły rewident może wykonywać zawód jako: 

1) osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek; 

2) wspólnik firmy audytorskiej, o której mowa w art. 47 pkt 2 i 3; 

3) osoba pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską, o której mowa w art. 47; 

4) osoba niepozostająca w stosunku pracy i nieprowadząca działalności we własnym 

imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z firmą 

audytorską, o której mowa w art. 47. 
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4, biegły rewident wykonuje zawód w imieniu 

firmy audytorskiej. 

4. Biegły rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów może wykonywać zawód po 

uprzednim zawiadomieniu, w formie pisemnej, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

o  podjęciu i formie wykonywania zawodu, a w szczególności o adresie i nazwie firmy 

audytorskiej, w imieniu której będzie wykonywał zawód. 

5. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określi, w formie uchwały, wzór zawiadomienia, 

o którym mowa w ust. 4. 

6. Biegli rewidenci pracujący w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub 

naukowego mogą wykonywać zawód w formie określonej w ust. 2 pkt 4. 

 

Art. 4. 1. Biegły rewident jest obowiązany w szczególności: 

1) postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem; 

2) stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego; 

3) przestrzegać standardów rewizji finansowej, zasad niezależności oraz etyki 

zawodowej; 

4) regularnie opłacać składkę członkowską; 

5) przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie, 

w jakim dotyczą one biegłych rewidentów. 

2. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, polega na odbyciu 

odpowiedniego szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, przeprowadzanego 

przez uprawnione jednostki. Uprawnienie do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego przyznaje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. 

3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określi, w formie uchwały, zatwierdzanej przez 

Komisję Nadzoru Audytowego: 

1) zakres tematyczny oraz minimalną liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego dla biegłych rewidentów; 

2) zasady uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego. 

 

Art. 5. 1. Biegłym rewidentem jest osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów. 

2. Do rejestru biegłych rewidentów, zwanego dalej „rejestrem”, może być wpisana osoba 

fizyczna spełniająca następujące warunki: 
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1) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię 

prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe; 

4) ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe 

uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim 

w mowie i w piśmie; 

5) odbyła roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz 

co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, mającą na celu 

praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu, przy czym 

spełnienie tych warunków zostało stwierdzone przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną 

dalej „Komisją”; 

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta 

przed Komisją; 

7) złożyła ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym 

upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 

3. Do rejestru może być wpisana również osoba fizyczna, która posiada uprawnienia do 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej, po 

złożeniu z wynikiem pozytywnym, przed Komisją, egzaminu w języku polskim z prawa 

gospodarczego, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności rewizyjnych, 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Do rejestru może być wpisana również osoba fizyczna, która posiada uprawnienia do 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia 

wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w ustawie 

lub równoważne oraz złoży z wynikiem pozytywnym, przed Komisją, egzamin w języku 

polskim z prawa gospodarczego, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności 

rewizyjnych, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Tytuł „biegły rewident” podlega ochronie prawnej. 

6. Rota ślubowania składanego przez biegłego rewidenta ma następujące brzmienie: 

„Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać powierzone mi zadania 

w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie 

z przepisami prawa i obowiązującymi standardami rewizji finansowej, kierując się 

w swoim postępowaniu etyką zawodową i niezawisłością. Poznane w czasie 
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wykonywania czynności rewizji finansowej fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy 

wobec osób trzecich.”. 

 

Art. 6. 1. Komisja składa się z 20 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „Ministrem Finansów”. W skład 

Komisji wchodzi: 

1) 11 przedstawicieli Ministra Finansów, w tym 5 osób niebędących pracownikami 

Ministerstwa Finansów, wybranych spośród przedstawicieli środowisk naukowych lub 

akademickich; 

2) 7 przedstawicieli rekomendowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 

spośród biegłych rewidentów wpisanych do rejestru; 

3) 2 przedstawicieli rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

2. Członkowie Komisji powoływani są spośród osób, które: 

1) posiadają obywatelstwo polskie; 

2) korzystają z pełni praw publicznych; 

3) ukończyły studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe 

uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne; 

4) mają nieposzlakowaną opinię; 

5) posiadają autorytet, wiedzę oraz doświadczenie, które dają rękojmię prawidłowego 

przebiegu egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów; 

6) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe. 

3. Rekomendację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, należy przedstawić nie później niż 60 dni 

przed upływem kadencji Komisji. 

4. Kadencja Komisji trwa 4 lata. 

5. W przypadku śmierci albo odwołania członka Komisji Minister Finansów powołuje w jego 

miejsce nowego członka Komisji. Kadencja osoby powołanej w miejsce odwołanego członka 

kończy się wraz z upływem kadencji Komisji. Nieprzedstawienie rekomendacji, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w terminie 30 dni od dnia śmierci albo odwołania członka Komisji, 

nie stanowi przeszkody do działania Komisji. 

6. Odwołanie członka Komisji przed upływem kadencji może nastąpić: 

1) na jego wniosek; 

2) z urzędu, w przypadku: 
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a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe, 

b) rażącego naruszenia regulaminu działania Komisji, 

c) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, lub naruszenia jego treści, 

d) utraty warunków uprawniających do powołania w skład Komisji. 

7. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3, składają oświadczenia, że 

nie będą w jakikolwiek sposób udostępniać lub wykorzystywać informacji dotyczących 

testów egzaminacyjnych oraz zadań sytuacyjnych, w szczególności przez prowadzenie 

szkoleń mających na celu przygotowanie do egzaminów dla kandydatów na biegłych 

rewidentów lub publikację materiałów szkoleniowych. 

 

Art. 7. Do zadań Komisji należy: 

1) przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym 

egzaminu dyplomowego; 

2) stwierdzanie, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, odbycia praktyki 

i aplikacji; 

3) ustalanie pytań testowych, zadań sytuacyjnych oraz przygotowywanie zestawów 

egzaminacyjnych na poszczególne egzaminy, w tym egzamin dyplomowy, dla 

kandydatów na biegłych rewidentów; 

4) rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminów; 

5) przeprowadzanie egzaminów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4; 

6) ocena równoważności, o której mowa w art. 5 ust. 3.  

 

Art. 8. 1. Minister Finansów wyznacza Przewodniczącego Komisji spośród jej członków. 

Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, wyznacza składy egzaminacyjne na 

poszczególne egzaminy spośród członków Komisji oraz ustala przewodniczących tych 

składów.  

2. Komisja wydaje uchwały w sprawach należących do jej zadań. 

3. Komisja może zlecić, na podstawie umowy cywilnoprawnej, sprawdzanie prac 

egzaminacyjnych egzaminatorom powołanym przez Komisję spośród osób posiadających 

niezbędną wiedzę z zakresu danej dziedziny. 

4. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zapewnia obsługę Komisji i egzaminów dla 

kandydatów na biegłych rewidentów oraz pokrywa koszty wynagrodzeń członków Komisji 

i egzaminatorów. 
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5. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwala w porozumieniu z Komisją regulamin, na 

podstawie którego działa Komisja. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Audytowego. 

6. Komisja składa Komisji Nadzoru Audytowego sprawozdanie z działalności za każdy rok 

kalendarzowy, w terminie do dnia 31 marca roku następnego. 

7. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie:  

1) za  udział   w   posiedzeniu   Komisji   lub   składu   egzaminacyjnego  –   w wysokości 

nieprzekraczającej 15 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok 

kalendarzowy; 

2) za udział w egzaminie – w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

za poprzedni rok kalendarzowy; 

3) za przygotowanie testów egzaminacyjnych oraz zadań sytuacyjnych, a także opracowanie 

wzorca prawidłowych odpowiedzi – w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy; 

4) za rozpatrzenie odwołania – w wysokości nieprzekraczającej 2 % przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy; 

5) za rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie odbycia aplikacji – w wysokości 

nieprzekraczającej 2 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok 

kalendarzowy; 

6) za rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie odbycia praktyki – w wysokości 

nieprzekraczającej 2 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok 

kalendarzowy; 

7) za sprawdzanie prac – w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia 

w  gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

za poprzedni rok kalendarzowy. 

8. Egzaminatorom, o których mowa w ust. 3, za sprawdzanie prac przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. 
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Art. 9. 1. Zakres egzaminów obejmuje następujące dziedziny: 

1) teorię i zasady rachunkowości; 

2) zasady sporządzania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych; 

3) międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej; 

4) analizę finansową; 

5) rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą; 

6) zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną; 

7) rewizję finansową; 

8) standardy rewizji finansowej; 

9) etykę zawodową i niezależność biegłego rewidenta; 

10) wymagania prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych 

rewidentów i firm audytorskich. 

2. Egzaminy obejmują również, w zakresie niezbędnym dla rewizji finansowej, następujące 

dziedziny: 

1) prawo spółek i ład korporacyjny; 

2) prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym; 

3) prawo podatkowe; 

4) prawo cywilne; 

5) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; 

6) prawo bankowe; 

7) prawo ubezpieczeniowe; 

8) technologie informacyjne i systemy komputerowe; 

9) mikroekonomię i makroekonomię; 

10) matematykę i statystykę; 

11) podstawowe zasady zarządzania finansowego w jednostkach gospodarczych. 

3. Kandydat na biegłego rewidenta przystępuje do ustnego egzaminu dyplomowego 

przeprowadzanego przez Komisję po: 

1) odbyciu rocznej praktyki w zakresie rachunkowości, stwierdzonej przez Komisję; 

2) zdaniu z wynikiem pozytywnym 10 tematycznych egzaminów pisemnych 

składających się z pytań testowych i zadań sytuacyjnych; 

3) odbyciu co najmniej dwuletniej aplikacji, pod kierunkiem biegłego rewidenta, 

stwierdzonej przez Komisję. 
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4. Kandydat na biegłego rewidenta zakwalifikowany do egzaminu uiszcza opłatę 

egzaminacyjną na pokrycie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, 

stanowiącą przychód Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Opłata za egzamin pisemny 

jest ustalana w kwocie nieprzekraczającej równowartości 20 %, zaś za egzamin 

dyplomowy w kwocie nieprzekraczającej równowartości 30 % przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. 

5. Komisja może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, w okresie 3 lat od ukończenia 

studiów, na jego wniosek, z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem 

kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne. 

6. Komisja może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, posiadającego uprawnienia 

inspektora kontroli skarbowej, na jego wniosek, z egzaminu z prawa podatkowego. 

7. Komisja może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, na jego wniosek, z praktyki, 

o  której mowa w ust. 3 pkt 1, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta: 

1) był zatrudniony w firmie audytorskiej przez co najmniej 3 lata albo 

2) pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach 

finansowo-księgowych co najmniej 3 lata lub posiada uprawnienia inspektora 

kontroli skarbowej. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, 

2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów, 

3) tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów, 

4) zasady odbywania praktyki i aplikacji 

– uwzględniając potrzebę obiektywnego sprawdzenia teoretycznego i praktycznego 

przygotowania kandydatów na biegłych rewidentów, prawidłowy przebieg egzaminów 

oraz konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Komisji. 

9. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określi, w formie uchwał zatwierdzanych przez 

Komisję Nadzoru Audytowego: 

1) ramowy harmonogram przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, 

określający miejsce i termin przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na 

biegłych rewidentów, a także egzaminu z prawa gospodarczego dla osób, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 i 4; 

2) szczegółowy zakres tematyczny egzaminów, uwzględniający dziedziny, o których 

mowa w ust. 1 i 2; 
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3) wysokość opłat za poszczególne egzaminy oraz wysokość wynagrodzenia 

przysługującego członkom Komisji; 

4) tryb powoływania egzaminatorów oraz wysokość przysługującego im 

wynagrodzenia; 

5) warunki udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5; 

6) zasady dokumentowania praktyki i aplikacji; 

7) zakres, tryb i zasady innych działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 

Komisji oraz postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych 

rewidentów. 

 

Art. 10. 1. Rejestr prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. 

2. Rejestr obejmuje następujące dane: 

1) numer wpisu do rejestru; 

2) imię i nazwisko oraz adres biegłego rewidenta; 

3) obywatelstwo; 

4) formę wykonywania przez biegłego rewidenta zawodu lub informację 

o niewykonywaniu tego zawodu; 

5) nazwę, adres strony internetowej i adres firmy audytorskiej zatrudniającej biegłego 

rewidenta lub której jest wspólnikiem, lub z którą jest powiązany w inny sposób; 

6) numer w rejestrze nadany biegłemu rewidentowi przez organ rejestrujący innego 

państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego oraz nazwę tego organu; 

7) adres Komisji Nadzoru Audytowego. 

3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek osoby, o której mowa w art. 5 ust. 2 – 4. 

4. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podejmuje uchwały o wpisie do rejestru. 

5. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie po 

podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 4, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

6. Wpis do rejestru uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie 

sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie. Komisja 

Nadzoru Audytowego wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. 

7. Biegły rewident ma obowiązek pisemnego zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych 

Rewidentów zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 30 dni od 

dnia ich zaistnienia. 
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8. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydaje legitymację biegłego rewidenta zawierającą 

następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer legitymacji będący jednocześnie 

numerem wpisu biegłego rewidenta do rejestru. 

9. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i dostępny na stronie internetowej 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Dane dotyczące obywatelstwa oraz adresu 

biegłego rewidenta nie podlegają publikacji. 

 

Art. 11. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podejmuje uchwałę o skreśleniu biegłego 

rewidenta z rejestru w przypadku: 

1) śmierci biegłego rewidenta; 

2) wystąpienia biegłego rewidenta z samorządu  biegłych rewidentów; 

3) niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 – 3; 

4) nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż rok; 

5) prawomocnego orzeczenia o wydaleniu z samorządu biegłych rewidentów. 

2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może odmówić podjęcia uchwały o skreśleniu 

z rejestru z przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 2, jeżeli przeciwko biegłemu rewidentowi 

toczy się postępowanie dyscyplinarne. 

3. Osoba skreślona z rejestru z przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 2 podlega, na swój 

wniosek, ponownemu wpisowi do rejestru, jeżeli spełnia warunki określone w art. 5 ust. 2 

pkt  1 – 5 i 7 oraz złożyła ponownie egzaminy, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6. 

4. Skreślenie z rejestru biegłego rewidenta, który prowadzi działalność w formie określonej 

w  art. 47 pkt 1, powoduje również skreślenie jego firmy audytorskiej z listy firm 

audytorskich. 

 

Art. 12. 1. Do uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie wpisu lub 

skreślenia z rejestru mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.10)). 

2. Odwołanie od uchwały, o której mowa w ust. 1, wnosi się do Komisji Nadzoru 

Audytowego, za pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od 

dnia jej doręczenia. 
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Rozdział 3 

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów 

 

Art. 13. 1. Biegli rewidenci tworzą samorząd zawodowy biegłych rewidentów, zwany dalej 

„Krajową Izbą Biegłych Rewidentów”. 

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów działa na podstawie przepisów ustawy oraz 

postanowień statutu. 

3. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje 

z dniem wpisu do rejestru. 

 

Art. 14. 1.  Biegłym rewidentom przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) czynne prawo wyborcze, z wyłączeniem biegłego rewidenta ukaranego karą 

wymienioną w art. 31 ust. 2 pkt 4, 

2) bierne prawo wyborcze, z wyłączeniem biegłego rewidenta ukaranego karą 

wymienioną w art. 31 ust. 2 pkt 3 – 4 

– do przewidzianych niniejszą ustawą organów samorządu zawodowego. 

2. Ukaranie biegłego rewidenta karą określoną w art. 31 ust. 2 pkt 3 – 4 powoduje utratę 

biernego prawa wyborczego do organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do czasu 

zatarcia kary. 

Art. 15. 1. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów posiada osobowość prawną; siedzibą 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów tworzy i likwiduje oddziały regionalne. 

3. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów ma prawo używania pieczęci urzędowej. 

Art. 16. Do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy w szczególności: 

1) reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych; 

2) ustanawianie standardów rewizji finansowej; 

3) sprawowanie kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad 

etyki zawodowej przez członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz 

przestrzeganiem przez firmy audytorskie obowiązujących przepisów prawa; 

4) współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej; 

5) opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów; 

6) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej. 
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Art. 17. 1. Organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów są: 

1) Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów; 

2) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

3) Krajowa Komisja Rewizyjna; 

4) Krajowy Sąd Dyscyplinarny; 

5) Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny; 

6) Krajowa Komisja Nadzoru. 

2. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 6, trwa 4 lata, jednakże organy są 

obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów. 

3. Tej samej funkcji w organach samorządu nie można sprawować dłużej niż przez dwie 

następujące po sobie kadencje. 

4. Nie można łączyć funkcji w organach określonych w ust. 1 pkt 2 – 6. 

Art. 18. 1. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbywa się co 4 lata. 

2. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów jest zwoływany przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów. 

3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajny 

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów obraduje nad sprawami, dla których 

został zwołany. 

5. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest obowiązana do zwołania Nadzwyczajnego 

Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów na żądanie: 

1) co najmniej 1/10 ogółu biegłych rewidentów wpisanych do rejestru; 

2) Krajowej Komisji Rewizyjnej z powodu rażącego naruszenia prawa w działalności 

finansowej i statutowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

6. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stanowią delegaci wybrani przez walne 

zgromadzenia w regionalnych oddziałach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 

w proporcji do ogólnej liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru, według zasad 

określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, z tym że łączna liczba delegatów 

nie może być mniejsza niż 2 % biegłych rewidentów wpisanych do rejestru. 

7. Mandaty delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zachowują 

ważność przez okres 4 lat. 

8. W obradach Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów udział biorą członkowie organów 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, niebędący delegatami. 
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Art. 19. 1. Wyboru do organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 – 6, dokonują delegaci 

wybrani na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. 

2. Wybory odbywają się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy nieograniczonej liczbie 

kandydatów. 

Art. 20. 1. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów: 

1) dokonuje wyboru Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; 

2) dokonuje wyboru Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców; 

3) dokonuje wyboru pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; 

4) dokonuje wyboru członków: Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego oraz Krajowej Komisji Nadzoru; 

5) uchwala statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów; 

6) uchwala program działania i podstawowe zasady gospodarki finansowej Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów; 

7) określa zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów; 

8) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności organów Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 – 6 i udziela absolutorium osobom 

wchodzącym w skład tych organów. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, mogą być odwołane przed upływem kadencji 

przez organ, który je wybrał. 

Art. 21. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów kieruje działalnością samorządu w okresach 

między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów. 

2. Do kompetencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów należą wszystkie sprawy 

niezastrzeżone przepisami ustawy dla innych organów, a w szczególności: 

1) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów; 

2) reprezentowanie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych 

i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych 

oraz międzynarodowych organizacji zawodowych; 

3) ustanawianie w formie uchwał: 

a) krajowych standardów rewizji finansowej, 

b) zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej, 

c) zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, 

d) regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów, 

e) zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, 
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f) regulaminu działania Komisji, o którym mowa w art. 8 ust. 5, 

g) regulacji z zakresu zagadnień, o których mowa w art. 9 ust. 9; 

4) podejmowanie uchwał o wpisie i skreśleniu z rejestru lub listy firm audytorskich; 

5) prowadzenie rejestru i listy firm audytorskich; 

6) wydawanie legitymacji biegłego rewidenta; 

7) określanie wysokości opłat z tytułu wpisu na listę firm audytorskich; 

8) określanie wysokości opłat rocznych z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 52 ust. 1 

pkt 2, oraz zasad ich podziału; 

9) określanie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów; 

10) ustalanie kryteriów oraz nadawanie uprawnień dla jednostek przeprowadzających 

obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów; 

11) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego planu finansowego Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów i sprawozdania z jego wykonania oraz zatwierdzanie rocznych planów 

finansowych regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów; 

12) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej; 

13) opiniowanie projektów aktów normatywnych z dziedziny prawa gospodarczego; 

14) podejmowanie uchwał o nakładaniu na firmę audytorską kary pieniężnej i o zakazie 

wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres od 6 miesięcy do lat 3, 

w  przypadkach przewidzianych w ustawie; 

15) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe do właściwego funkcjonowania 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

3. Uchwały wymienione w ust. 2 pkt 3 wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Audytowego. 

4. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje Komisję Nadzoru Audytowego, w terminie 

do dnia 31 marca, za rok poprzedni, o niewywiązaniu się przez biegłych rewidentów 

z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz o podjętych działaniach w tym 

zakresie. 

5. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Krajową Komisję Rewizyjną, roczne sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów. 

6. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów składa zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z działalności za każdy rok obrotowy Komisji Nadzoru Audytowego, 

w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego. 
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Art. 22. 1. W skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wchodzi od 11 do 15 członków. 

2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, 

dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika. 

3. Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 11 i w art. 55 

ust.  1, zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 

4. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów: 

1) reprezentuje Krajową Radę Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych 

i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych 

oraz międzynarodowych organizacji zawodowych; 

2) kieruje pracami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; 

3) podpisuje uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; 

4) podpisuje postanowienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; 

5) podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów; 

6) wykonuje inne czynności określone w statucie, związane z funkcjonowaniem 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

Art. 23. 1. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków. Krajowa 

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę 

przewodniczącego. 

2. Krajowa Komisja Rewizyjna: 

1) kontroluje finansową działalność Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz 

wykonanie uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, a także 

przedstawia wnioski w tym zakresie: 

a) Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów – niezwłocznie po przeprowadzeniu 

kontroli, 

b) Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów – w sprawozdaniu ze swojej 

działalności; 

2) przedstawia Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów wniosek o udzielenie 

absolutorium Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. 
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Art. 24. 1. W skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wchodzi od 8 do 10 członków. 

2. Krajowy Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę 

przewodniczącego. 

3. Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej 

biegłych rewidentów. 

4. Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie 3 członków. 

5. Skład orzekający wyznacza przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. 

6. Krajowy Sąd Dyscyplinarny przedkłada Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów roczne 

sprawozdanie z działalności, zawierające w szczególności ocenę skuteczności postępowania 

dyscyplinarnego. 

 

Art. 25. 1. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny wykonuje swoje zadania przy pomocy od 5 do 7 

zastępców.  

2. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny jest oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym. 

3. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny przedkłada Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów 

roczne sprawozdania z działalności, zawierające w szczególności ocenę skuteczności 

postępowania dyscyplinarnego. 

4. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny sporządza roczne sprawozdanie z działalności, które 

przekazuje Komisji Nadzoru Audytowego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku. 

Art. 26. 1. Krajowa Komisja Nadzoru składa się z 3 do 5 członków. Krajowa Komisja 

Nadzoru wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. 

2. Do zadań Krajowej Komisji Nadzoru należy sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 

przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez 

biegłych rewidentów oraz działalnością firm audytorskich, w tym dokonywanie kontroli: 

1) systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej; 

2) zgodności działalności firmy audytorskiej z przepisami prawa; 

3) dokumentacji rewizyjnej z wykonanych czynności rewizji finansowej, w tym 

zgodności z  obowiązującymi standardami rewizji finansowej i wymaganiami 

dotyczącymi niezależności; 

4) ilości i jakości wykorzystywanych zasobów. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, jest przeprowadzana: 

1) w firmach audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach 

zainteresowania publicznego – nie rzadziej niż raz na 3 lata; 
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2) w pozostałych firmach audytorskich – nie rzadziej niż raz na 6 lat. 

4. Kontrole, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają kontrolerzy zatrudnieni w Krajowej 

Izbie Biegłych Rewidentów, przy czym kontrole, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być 

przeprowadzane również, na podstawie umowy cywilnoprawnej, przez wizytatorów będących 

biegłymi rewidentami. 

5. Kandydatów na kontrolerów przed ich zatrudnieniem oraz kontrolerów wyznaczonych do 

poszczególnych kontroli, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zatwierdza Komisja Nadzoru 

Audytowego. 

6. Na wniosek Komisji Nadzoru Audytowego w kontrolach, o których mowa w ust. 3, 

uczestniczą, jako obserwatorzy z prawem dostępu do wszelkich dokumentów, pracownicy 

komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Finansów odpowiedzialnej za 

rachunkowość i rewizję finansową. 

7. Komisja Nadzoru Audytowego może wydawać Krajowej Komisji Nadzoru zalecenia 

i instrukcje dotyczące przeprowadzania kontroli, o których mowa w ust. 3. 

8. Krajowa Komisja Nadzoru opracowuje roczne plany kontroli, o których mowa w ust. 3. 

Roczny plan kontroli, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jest przekazywany Komisji Nadzoru 

Audytowego w celu zatwierdzenia. 

9. Roczne plany kontroli są publikowane na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Audytowego. 

10. Krajowa Komisja Nadzoru może zlecić kontrolerom i wizytatorom przeprowadzenie 

kontroli pozaplanowych. Zakres kontroli pozaplanowych może obejmować wszystkie lub 

wybrane zagadnienia wymienione w ust. 2. 

11. Krajowa Komisja Nadzoru prowadzi wykaz firm audytorskich wykonujących czynności 

rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. 

12. Wykaz, o którym mowa w ust. 11, podlega publikacji na stronie internetowej Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów. 

13. Do przeprowadzania kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 75 – 82, przy czym uprawnienia Komisji Nadzoru Audytowego, o których mowa w tych 

przepisach, wykonuje Krajowa Komisja Nadzoru. 

 

Art. 27. 1. Po podpisaniu protokołu kontroli, w zależności od rodzaju i zakresu stwierdzonych 

przez Krajową Komisję Nadzoru nieprawidłowości, Krajowa Komisja Nadzoru, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, niezwłocznie: 
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1) kieruje do firmy audytorskiej zalecenia, wraz z określeniem terminu usunięcia 

nieprawidłowości; 

2) składa wniosek do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego przeciwko biegłemu rewidentowi; 

3) składa wniosek do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o: 

a) nałożenie na firmę audytorską kary pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej 

250 000 zł, 

b) orzeczenie zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez firmę 

audytorską na okres od 6 miesięcy do lat 3, 

c) skreślenie firmy audytorskiej z listy firm audytorskich, 

d) podanie do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych nieprawidło-

wościach i karach nałożonych na firmę audytorską, jako karę dodatkową. 

2. Krajowa Komisja Nadzoru przekazuje Komisji Nadzoru Audytowego raport z kontroli 

uwzględniający protokół kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów, wraz z wnioskami 

pokontrolnymi zawierającymi stanowisko Krajowej Komisji Nadzoru do wniesionych 

zastrzeżeń.  

3. Raport z kontroli firm audytorskich, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1, podlega 

zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Audytowego. Przed zatwierdzeniem raportu, Komisji 

Nadzoru Audytowego przysługuje prawo dostępu do akt kontroli, żądania wyjaśnień 

i  wprowadzania zmian do treści raportu. Po zatwierdzeniu raportu z kontroli, Krajowa 

Komisja Nadzoru może podjąć działania, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po upływie wyznaczonego terminu, 

kontrolerzy i wizytatorzy dokonują kontroli realizacji zaleceń. Jeżeli zalecenia nie zostały 

wykonane, stosuje się przepisy ust. 1 pkt 2 lub 3. 

5. Kwoty z tytułu nałożonych kar, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, stanowią przychód 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

6. Krajowa Komisja Nadzoru sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planów kontroli, 

o których mowa w art. 26 ust. 8. Sprawozdanie jest przekazywane Komisji Nadzoru 

Audytowego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku. 

7. Do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącej kar, o których mowa w ust. 1 

pkt 3, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego. 



 21

8. Odwołanie od uchwały, o której mowa w ust. 7, wnosi się do Komisji Nadzoru 

Audytowego, za pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od 

dnia jej doręczenia. 

9. Krajowa Komisja Nadzoru określa, w formie uchwał, zatwierdzanych przez Komisję 

Nadzoru Audytowego: 

1) tryb wyboru kontrolerów i wizytatorów; 

2) zasady doskonalenia zawodowego kontrolerów i wizytatorów; 

3) wzór protokołu kontroli przeprowadzanych przez kontrolerów i wizytatorów. 

10. Kontrolerzy i wizytatorzy są odpowiednio zatrudniani lub powoływani spośród osób, 

które: 

1) posiadają obywatelstwo polskie; 

2) korzystają z pełni praw publicznych; 

3) ukończyły studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe 

uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne; 

4) mają nieposzlakowaną opinię; 

5) posiadają autorytet, wiedzę oraz doświadczenie, które dają rękojmię prawidłowego 

przebiegu kontroli; 

6) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe. 

11. Kontrolerzy i wizytatorzy przed przystąpieniem do kontroli składają oświadczenie, że 

w okresie dwóch lat przed rozpoczęciem kontroli nie byli i nie są zatrudnieni ani w inny 

sposób powiązani z kontrolowaną firmą audytorską, pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za fałszywe oświadczenie. Informacja o złożeniu oświadczenia jest przekazywana do Komisji 

Nadzoru Audytowego. 

12. Złożenie przez kontrolera lub wizytatora fałszywego oświadczenia lub zatajenie w nim 

informacji stanowi podstawę do rozwiązania przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 

z  kontrolerem umowy o pracę bez wypowiedzenia lub do rozwiązania umowy 

cywilnoprawnej z wizytatorem. 

 

Art. 28. 1. Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów są obowiązane doręczać Komisji 

Nadzoru Audytowego podjęte uchwały w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia. 

2. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 

zapewnia Biuro Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 
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Art. 29. 1. Statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zatwierdzany przez Komisję Nadzoru 

Audytowego, określa: 

1) tryb tworzenia, zakres działania, strukturę organizacyjną, w tym funkcjonowanie 

regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, tryb działania, sposób 

finansowania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz 

2) sposób składania oświadczeń woli w imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 

w zakresie nieuregulowanym w ustawie.  

2. Zmiana statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wymaga zatwierdzenia przez Komisję 

Nadzoru Audytowego. 

 

Art. 30. 1. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wpłaca na rachunek budżetu państwa, 

w terminie do dnia 31 marca, 20 % opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 52 ust. 1 

pkt  2, za rok poprzedni, należnych od firm audytorskich wykonujących czynności rewizji 

finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. 

2. W przypadku niewywiązania się Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z obowiązku, 

o którym mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Audytowego wydaje decyzję administracyjną 

określającą wysokość opłaty, która podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

3. Od opłat z tytułu nadzoru niewpłaconych w terminie przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów pobiera się od Krajowej Izby Biegłych Rewidentów odsetki za zwłokę, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z  2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.11)). 

 

Rozdział 4 

Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów 

 

Art. 31. 1. Biegły rewident podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie 

sprzeczne z przepisami prawa, ze standardami rewizji finansowej, zasadami niezależności 

oraz z zasadami etyki zawodowej. 

2. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) kara pieniężna; 

4) zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej na okres od roku do lat 3; 
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5) wydalenie z samorządu biegłych rewidentów. 

3. Biegły rewident może być także, w związku z naruszeniami określonymi w ust. 1, 

zobowiązany do odbycia szkolenia. 

4. Odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić do końca następnego roku 

kalendarzowego po uprawomocnieniu się orzeczenia. W razie nieodbycia szkolenia Krajowy 

Sąd Dyscyplinarny wymierza karę określoną w ust. 2 pkt 3 lub 4. 

5. Karę pieniężną wymierza się w granicach od 5-krotności do 50-krotności rocznej składki 

członkowskiej. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią przychód Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów.  

6. Kary upomnienia i nagany ulegają zatarciu po roku od uprawomocnienia się orzeczenia. 

Kara pieniężna ulega zatarciu po roku od dnia jej zapłaty. 

7. Kara zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej ulega zatarciu po 3 latach od 

upływu okresu, na który zakaz został orzeczony. 

8. Kara wydalenia z samorządu biegłych rewidentów ulega zatarciu po 5 latach od dnia 

skreślenia z rejestru. Ponowny wpis można uzyskać po spełnieniu warunków określonych 

w art. 5 ust. 2. 

9. Nałożenie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, podlega ujawnieniu na stronie 

internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

Art. 32. 1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są oskarżyciel i obwiniony. Do 

postępowania na prawach strony może przystąpić również Komisja Nadzoru Audytowego 

lub pokrzywdzony. 

2. Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym jest Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub 

jego zastępcy, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 5. 

3. Obwinionym jest biegły rewident, przeciwko któremu toczy się postępowanie 

dyscyplinarne. 

4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone 

postępowaniem biegłego rewidenta w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej. 

 

Art. 33. Obwiniony może ustanowić jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców, spośród 

członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, adwokatów lub radców prawnych, na 

każdym etapie postępowania. 
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Art. 34. Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania karnego za 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe stanowiące ten sam czyn. Postępowanie 

dyscyplinarne może być jednak zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego. 

 

Art. 35. 1.  W razie śmierci obwinionego przed zakończeniem postępowania dyscyplinarnego 

toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego, w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu obwinionego, 

jego małżonek, krewny w linii prostej lub rodzeństwo. 

2. Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego upłynęły 3 lata. 

3. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, przedawnienie 

przewinienia dyscyplinarnego nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane 

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.12)) 

albo w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. 

Nr  111, poz. 765, z późn. zm.13)) dla tego przestępstwa. 

4. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 

5 lat. 

Art. 36. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje: 

1) dochodzenie dyscyplinarne; 

2) postępowanie przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym; 

3) postępowanie wykonawcze. 

 

Art. 37. 1. Wszczęcie przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego dochodzenia 

dyscyplinarnego jest poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym co do okoliczności 

skutkujących odpowiedzialnością dyscyplinarną. 

2. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające również na 

wniosek Komisji Nadzoru Audytowego, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej 

Komisji Nadzoru lub Ministra Sprawiedliwości. 

3. W razie zebrania przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, w toku dochodzenia 

dyscyplinarnego, dowodów popełnienia przez biegłego rewidenta przewinienia 

dyscyplinarnego, Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 14 dni od dnia zamknięcia 

dochodzenia dyscyplinarnego, sporządza wniosek o ukaranie i niezwłocznie wnosi go do 

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. 
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4. Obwiniony przed rozpoczęciem postępowania przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym  

może wnioskować o dobrowolne poddanie się karze. 

5. W szczególnie uzasadnionym przypadku, w tym, jeżeli przewinienie dyscyplinarne godzi 

w interes publiczny, zadania przewidziane w ustawie dla Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego może wykonywać Komisja Nadzoru Audytowego. 

 

Art. 38. 1. Po otrzymaniu wniosku o ukaranie przewodniczący Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego niezwłocznie wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim 

wnioskodawcę, o którym mowa w art. 37 ust. 2, strony i ich pełnomocników oraz Komisję 

Nadzoru Audytowego. 

2. Rozprawa przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym jest jawna dla biegłych rewidentów, 

chyba że zachodzą przewidziane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.14)) okoliczności skutkujące wyłączeniem 

jawności rozprawy. Przedstawiciel lub przedstawiciele Komisji Nadzoru Audytowego mogą 

być obecni na rozprawie również w przypadku wyłączenia jawności rozprawy. 

 

Art. 39. Jeżeli w toku rozprawy zostanie ujawnione inne przewinienie, oprócz objętego 

wnioskiem o ukaranie, Krajowy Sąd Dyscyplinarny może wydać co do tego przewinienia 

orzeczenie tylko na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego i za zgodą obwinionego. 

 

Art. 40. 1. Uzasadnienie orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego sporządza się na 

piśmie z urzędu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. 

2. Orzeczenie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się obwinionemu, Krajowemu Rzecznikowi 

Dyscyplinarnemu i Komisji Nadzoru Audytowego, a w przypadku wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego na wniosek, o którym mowa w art. 37 ust. 2, także odpowiednio Krajowej 

Radzie Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Nadzoru lub Ministrowi Sprawiedliwości. 

 

Art. 41. 1. Od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przysługuje obwinionemu, 

pokrzywdzonemu, Komisji Nadzoru Audytowego oraz Krajowemu Rzecznikowi 

Dyscyplinarnemu, a w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na wniosek, 

o którym mowa w art. 37 ust. 2, także Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, Krajowej 

Komisji Nadzoru lub Ministrowi Sprawiedliwości – odwołanie do właściwego, ze względu na 

miejsce zamieszkania obwinionego, sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń 
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społecznych, jako sądu pierwszej instancji – w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

wraz z uzasadnieniem. 

2. Od orzeczeń sądu apelacyjnego skarga kasacyjna nie przysługuje. 

  

Art. 42. Komisji Nadzoru Audytowego lub osobom przez nią upoważnionym przysługuje 

na każdym etapie postępowania prawo wglądu do akt i żądania informacji o wynikach 

postępowania dyscyplinarnego, jak również prawo żądania doręczenia prawomocnych 

orzeczeń dyscyplinarnych wraz z aktami sprawy. 

 

Art. 43. 1. Koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. 

2. W przypadku prawomocnego ukarania, kosztami postępowania dyscyplinarnego obciąża 

się ukaranego biegłego rewidenta.  

 

Art. 44. 1. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu biegłego rewidenta podlega niezwłocznie 

wykonaniu. 

2. Odpis prawomocnego orzeczenia, wraz z informacją o jego wykonaniu, umieszcza się 

w aktach ukaranego. 

 

Art. 45. 1. Członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawowaniu swojej funkcji są 

niezawiśli i podlegają tylko przepisom prawa. 

2. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy są niezawiśli w zakresie prowadzenia 

postępowania w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej i podlegają tylko przepisom 

prawa. 

 

Art. 46. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, dotyczących postępowania 

dyscyplinarnego, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego. 
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Rozdział 5 

Firmy audytorskie 

 

Art. 47. Firmą audytorską może być wyłącznie jednostka, w której czynności rewizji 

finansowej wykonują biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich i prowadząca 

działalność w jednej z następujących form: 

1) biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny 

rachunek; 

2) spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska, w której większość głosów 

posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym 

państwie Unii Europejskiej; w spółkach, w których powołano zarząd, większość 

członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym 

państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, co 

najmniej jedną z nich jest biegły rewident; 

3) spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci 

lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii 

Europejskiej; 

4) spółka kapitałowa, spółdzielnia lub spółdzielczy związek rewizyjny, które spełniają 

następujące wymagania: 

a) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co 

najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie 

więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident, 

b) większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają biegli rewidenci lub 

firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii 

Europejskiej, 

c) większość w organach nadzorczych stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co 

najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej. 

 

Art. 48. 1. Podstawowym przedmiotem działalności firmy audytorskiej jest wykonywanie 

czynności rewizji finansowej. 

2. Przedmiotem działalności firmy audytorskiej, oprócz wykonywania czynności rewizji 

finansowej, może być: 

1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych; 

2) doradztwo podatkowe; 
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3) prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego; 

4) działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji 

finansowej i podatków; 

5) wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych; 

6) świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających 

posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej; 

7) świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych 

usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych 

rewidentów. 

 

Art. 49. 1. Firma audytorska jest obowiązana do opracowania oraz skutecznego wdrożenia 

systemu wewnętrznej kontroli jakości, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 21 ust. 2 

pkt 3 lit. b. 

2. Firma audytorska jest obowiązana dbać o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad 

niezależności oraz standardów rewizji finansowej przez biegłych rewidentów 

przeprowadzających czynności rewizji finansowej w imieniu firmy audytorskiej. 

3. Firma audytorska jest obowiązana, w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku 

kalendarzowego, przekazać: 

1) Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pisemne sprawozdanie zawierające: 

a)  określenie nazw, siedzib oraz form organizacyjno-prawnych jednostek, 

w  których przeprowadzono poszczególne czynności rewizji finansowej, 

podstawowe dane o biegłych rewidentach (imię, nazwisko, numer biegłego 

rewidenta w rejestrze) wykonujących te czynności oraz daty i rodzaje wydanych 

opinii i raportów, 

b)  informacje dotyczące liczby przeprowadzonych obligatoryjnych 

i  fakultatywnych poszczególnych czynności rewizji finansowej, 

c)  wykaz i rodzaj świadczonych usług, o których mowa w art. 48 ust. 2, 

d)  informacje o odbywanych przez kandydatów na biegłych rewidentów 

aplikacjach i praktykach w firmie audytorskiej, 

e)  informacje o wysokości rocznych opłat, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2; 

2) Komisji Nadzoru Audytowego pisemną informację o osiągniętych przychodach, 

z podziałem na poszczególne czynności rewizji finansowej wraz z informacją 

w zakresie naliczania wynagrodzenia za czynności rewizji finansowej. 
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Art. 50. 1 Firma audytorska jest obowiązana do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w okresie od 

dnia wpisania do dnia skreślenia z listy. 

2. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2, firma audytorska jest 

obowiązana do zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej również z tytułu wykonywania 

tych usług. 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin 

powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc 

w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych 

zadań. 

 

Art. 51. 1. Firma audytorska ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną swoim 

działaniem lub zaniechaniem. 

2. Kwota odszkodowania z tytułu odpowiedzialności firm audytorskich badających:  

1) jednostki zainteresowania publicznego – nie może przekraczać mniejszej kwoty 

z dwóch: 20-krotności wynagrodzenia ustalonego w umowie wykonania czynności 

rewizji finansowej lub kwoty 12 000 000 zł; 

2) pozostałe jednostki – nie może przekraczać mniejszej kwoty z dwóch: 10-krotności 

wynagrodzenia ustalonego w umowie wykonania czynności rewizji finansowej lub 

kwoty 3 000 000 zł. 

3. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków umyślnego naruszenia 

obowiązków zawodowych przez biegłego rewidenta. 

 

Art. 52. 1. Firma audytorska jest obowiązana: 

1) wnieść, z tytułu wpisu na listę firm audytorskich, opłatę w wysokości 

nieprzekraczającej 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok 

kalendarzowy; 

2) wnosić opłatę roczną z tytułu nadzoru w wysokości nie wyższej niż 2 % rocznych 

przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, jednak nie mniej niż 

20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. 
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2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 

z zastrzeżeniem art. 30. 

 

Art. 53. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi listę firm audytorskich, zwaną dalej 

„listą”. 

2. Wpisu na listę dokonuje się na wniosek zawierający udokumentowane dane, o których 

mowa w ust. 3 pkt 2 – 10, po złożeniu oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności, 

podpisanego przez członków zarządu, a w przypadku braku zarządu, przez właścicieli lub 

wspólników oraz po wniesieniu opłaty, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1. 

3. Lista obejmuje następujące dane: 

1) numer wpisu do rejestru; 

2) pełną i skróconą nazwę oraz adres siedziby firmy audytorskiej; 

3) formę organizacyjno-prawną; 

4) nazwiska i imiona właścicieli lub wspólników, członków zarządu oraz członków 

organów nadzorczych; 

5) adresy służbowe właścicieli lub wspólników, członków zarządu oraz członków 

organów nadzorczych;  

6) nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych 

w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób; 

7) adresy oddziałów firmy audytorskiej; 

8) informację o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich 

w sieci oraz jednostek powiązanych z firmą audytorską lub też wskazanie miejsca, 

w którym informacje te są publicznie dostępne; 

9) adres strony internetowej firmy audytorskiej; 

10) numer w rejestrze nadany firmie audytorskiej przez organ rejestrujący innego państwa 

oraz nazwę tego organu; 

11) adres Komisji Nadzoru Audytowego. 

4. Do zgłaszania zmian związanych z wpisem na listę stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 7. 

5. Wpis na listę uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi 

się wpisowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie na listę. Komisja 

Nadzoru Audytowego wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. 

6. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 
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Art. 54. 1. Skreślenie firmy audytorskiej z listy następuje: 

1) na wniosek firmy audytorskiej; 

2) w razie niespełnienia obowiązku określonego w art. 49 ust. 3 pkt 2 i w art. 61 ust. 4; 

3) w razie nieuregulowania rocznej opłaty z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 52 

ust. 1 pkt 2; 

4) w razie niezawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której 

mowa w art. 50; 

5) w razie niepoddania się kontroli, o której mowa w art. 26 ust. 2 lub 10 oraz  

w art. 74 ust. 1; 

6) w przypadkach, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz w art. 83 ust. 1 pkt 2 

lit. c. 

2. Firma audytorska skreślona z listy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 6, może 

być ponownie wpisana na listę, jeżeli od dnia skreślenia upłynęło nie mniej niż 5 lat. Przepis 

art. 53 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 55. 1. Do uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie wpisu lub 

skreślenia z listy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

2. Odwołanie od uchwały, o której mowa w ust. 1, wnosi się do Komisji Nadzoru 

Audytowego, za pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od 

dnia jej doręczenia. 

 

Rozdział 6 

Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej 

 

Art. 56. 1. Biegły rewident, wykonując czynności rewizji finansowej, jest obowiązany do 

przestrzegania zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, w tym w szczególności 

uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności oraz zachowania 

tajemnicy. 

2. Czynności rewizji finansowej przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu. 

3. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident: 
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1) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce, w której wykonuje 

czynności rewizji finansowej, lub w jednostce z nią powiązanej, z wyłączeniem udziału 

w spółdzielni mieszkaniowej; 

2) jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), 

członkiem organów nadzorujących, zarządzających, administrujących lub 

pracownikiem jednostki, w której wykonuje lub wykonywał czynności rewizji 

finansowej, albo jednostki z nią powiązanej; 

3) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu 

sprawozdania finansowego jednostki, w której wykonywał czynności rewizji 

finansowej; 

4) osiągnął chociażby w jednym roku, w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 20 % 

przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki, w której 

wykonywał czynności rewizji finansowej, lub jednostki z nią powiązanej; nie dotyczy 

to pierwszego roku działalności biegłego rewidenta; 

5) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub 

jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem 

organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących jednostki, w której 

wykonuje czynności rewizji finansowej, albo zatrudnia do wykonywania czynności 

rewizji finansowej takie osoby; 

6) uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez jednostkę, w której wykonuje czynności 

rewizji finansowej w zakresie mającym związek ze świadczonymi usługami; 

7) z innych powodów, po przeprowadzeniu czynności zmierzających do wyeliminowania 

powstałych zagrożeń, nie może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu.  

4. Zasady bezstronności i niezależności, określone w ust. 3, stosuje się odpowiednio do firm 

audytorskich, a także członków zarządu i organów nadzorczych tych firm lub innych osób 

wykonujących czynności rewizji finansowej oraz do sieci. 

5. Biegły rewident oraz firma audytorska są obowiązani do zamieszczenia w dokumentacji  

rewizyjnej oświadczeń w sprawie bezstronności i niezależności, a w przypadku wystąpienia 

zagrożeń, do udokumentowania wszelkich zagrożeń utraty niezależności oraz czynności 

zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń. 

 

Art. 57. Właściciel lub wspólnicy, członkowie zarządu oraz organów nadzorczych firmy 

audytorskiej lub jednostki powiązanej z tą firmą nie mogą ingerować w przeprowadzanie 
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przez biegłego rewidenta czynności rewizji finansowej w sposób zagrażający jego 

niezależności i obiektywizmowi. 

 

Art. 58. 1. Biegły rewident, który w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej 

dowiedział się o przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy przez 

funkcjonariusza publicznego z państwa Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego, jest 

obowiązany zawiadomić niezwłocznie o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży na biegłym rewidencie również wtedy, gdy 

dowiedział się on, w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej, o udzieleniu 

albo obietnicy udzielenia funkcjonariuszowi publicznemu, o którym mowa w ust. 1, korzyści 

majątkowej lub osobistej. 

 

Art. 59. 1. Biegły rewident i firma audytorska są obowiązani zachować w tajemnicy 

wszystkie informacje i dokumenty związane z wykonywaniem czynności rewizji finansowej. 

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. 

2. Członkowie organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz kontrolerzy i wizytatorzy, 

o których mowa w art. 26 ust. 4, są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje 

i dokumenty, w których posiadanie weszli w związku z zajmowanym stanowiskiem, 

wykonywanymi zadaniami lub przeprowadzanymi kontrolami. 

3. Do przestrzegania tajemnicy zawodowej są obowiązane również inne osoby, którym 

udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis 

ustawy szczególnej. 

4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej złożenie zawiadomienia 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz udzielanie informacji w przypadkach 

określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach. 

5. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej udostępnienie dokumentacji 

i informacji z wykonania czynności rewizji finansowej w związku z toczącymi się 

postępowaniami przed organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

 

Art. 60. Uzyskiwane przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie wynagrodzenie za 

wykonywanie czynności rewizji finansowej nie może być: 

1) uzależnione od wyniku czynności rewizji finansowej; 

2) kształtowane przez świadczenie dodatkowych usług na rzecz jednostki. 
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Art. 61. 1. Biegły rewident grupy odpowiada za badanie skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego. 

2. Biegły rewident grupy powinien udokumentować wyniki własnej pracy rewizyjnej oraz 

przeglądu pracy wykonanej przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską badającą 

sprawozdanie finansowe istotnej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej. 

3. Zebrana i opracowana dokumentacja rewizyjna z badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli pracy biegłego rewidenta grupy. 

4. Firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe jednostki wchodzącej w skład grupy 

kapitałowej ma obowiązek udostępnić dokumentację rewizyjną z tego badania biegłemu 

rewidentowi grupy. 

5. W przypadku gdy badanie istotnej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej 

przeprowadza biegły rewident lub firma audytorska z państwa trzeciego, z którym nie zawarto 

porozumienia, o którym mowa w art. 102 ust. 1, biegły rewident grupy jest obowiązany, na 

żądanie Komisji Nadzoru Audytowego, dostarczyć dokumentację rewizyjną z badania 

przeprowadzonego przez biegłego rewidenta z państwa trzeciego. 

6. W celu zapewnienia dostarczenia dokumentacji, o której mowa w ust. 5, biegły rewident 

grupy powinien posiadać tę dokumentację lub też zapewnić sobie odpowiedni 

i nieograniczony do niej dostęp na żądanie lub podjąć inne stosowne działania. 

7. W sytuacji gdy przepisy prawa obowiązującego w państwie trzecim lub inne przeszkody 

uniemożliwiają przekazanie dokumentacji rewizyjnej przez biegłego rewidenta z państwa 

trzeciego, dokumentacja biegłego rewidenta grupy powinna zawierać dowody, że podjął on 

stosowne działania w celu uzyskania dostępu do tej dokumentacji rewizyjnej, a w przypadku 

wystąpienia przeszkód innych niż przepisy obowiązującego prawa, dowody na ich istnienie. 

 

Art. 62. Jeżeli w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej wystąpi konieczność 

zastąpienia jednego biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przez innego biegłego 

rewidenta lub firmę audytorską, zastępowany biegły rewident lub firma audytorska 

udostępnia nowemu biegłemu rewidentowi lub firmie audytorskiej konieczne informacje 

i wyjaśnienia.  
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Rozdział 7 

Nadzór publiczny 

 

Art. 63. 1. Tworzy się Komisję Nadzoru Audytowego. 

2. Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje nadzór publiczny nad: 

1) wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta; 

2) działalnością firm audytorskich; 

3) działalnością Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

 

Art. 64. Większość członków Komisji Nadzoru Audytowego co najmniej przez 3 lata przed 

powołaniem w skład Komisji Nadzoru Audytowego ani w trakcie trwania kadencji nie może: 

1) wykonywać czynności rewizji finansowej; 

2) mieć prawa głosu w firmie audytorskiej; 

3) być członkiem zarządu lub rady nadzorczej firmy audytorskiej. 

 

Art. 65.1. Do zadań Komisji Nadzoru Audytowego należy: 

1) zatwierdzanie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w przypadkach 

określonych w ustawie; 

2) zatwierdzanie rocznych planów kontroli, sporządzanych przez Krajową Komisję 

Nadzoru, dotyczących wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności 

firm audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach 

zainteresowania publicznego; 

3) przeprowadzanie kontroli oraz uczestniczenie w kontrolach, o których mowa w art. 26 

ust. 3; 

4) rejestrowanie biegłych rewidentów i firm audytorskich z państw trzecich; 

5) zaskarżanie do sądu administracyjnego uchwał organów Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów niepodlegających zatwierdzeniu, które naruszają przepisy prawa lub 

godzą w interes publiczny lub też mają znamiona pomyłki lub błędu – w terminie 

30 dni od dnia doręczenia uchwał; 

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, do 

których stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego; 
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7) przeprowadzanie kontroli dokumentacji stanowiącej podstawę podjęcia przez Krajową 

Radę Biegłych Rewidentów uchwał dotyczących wpisu biegłych rewidentów do 

rejestru lub wpisu firm audytorskich na listę; 

8) zatwierdzanie kandydatów na kontrolerów przed ich zatrudnieniem oraz kontrolerów 

wyznaczonych do poszczególnych kontroli, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1; 

9) prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności z Komisją 

Europejską, z organami nadzoru z innych państw Unii Europejskiej oraz państw 

trzecich; 

10) dokonywanie kontroli naliczonego wynagrodzenia za czynności rewizji finansowej; 

11) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz innych czynności 

niezbędnych do prawidłowej realizacji tych zadań. 

2. Zaskarżenie przez Komisję Nadzoru Audytowego do sądu administracyjnego uchwał 

organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wstrzymuje ich wykonanie. 

3. Komisja Nadzoru Audytowego może żądać udzielenia informacji, wyjaśnień 

i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań. 

4. Komisja Nadzoru Audytowego opracowuje, do końca każdego roku kalendarzowego, 

informację na temat planowanych działań w zakresie nadzoru publicznego na rok 

następny, która podlega publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

5. Komisja Nadzoru Audytowego opracowuje, do dnia 30 kwietnia następnego roku, roczne 

sprawozdanie obejmujące kompleksową informację o funkcjonowaniu systemu 

zapewnienia jakości, o wynikach postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych 

rewidentów oraz o karach nałożonych na firmy audytorskie, z uwzględnieniem 

informacji, o której mowa w ust. 4. Sprawozdanie podlega publikacji na stronie 

internetowej Ministerstwa Finansów. 

6. Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów są obowiązane przedłożyć Komisji Nadzoru 

Audytowego dane niezbędne do sporządzenia informacji, o której mowa w ust. 4, 

i sprawozdania, o którym mowa w ust. 5. 

 

Art. 66. 1. W skład Komisji Nadzoru Audytowego wchodzi 9 członków. 

2. Członkami Komisji Nadzoru Audytowego są: 

1) dwóch przedstawicieli Ministra Finansów, w tym sekretarz lub podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Finansów jako przewodniczący; 

2) dwóch przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego – jeden z nich jako zastępca 

przewodniczącego; 
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3) przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości; 

4) dwóch przedstawicieli Krajowej Izby Biegłych Rewidentów rekomendowanych przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

5) przedstawiciel organizacji pracodawców; 

6) przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

3. Członkowie Komisji Nadzoru Audytowego uczestniczą osobiście w jej posiedzeniach. 

4. Komisja Nadzoru Audytowego wykonuje swoje zadania przy pomocy komórki 

organizacyjnej w urzędzie obsługującym Ministra Finansów odpowiedzialnej za 

rachunkowość i rewizję finansową. 

 

Art. 67. 1. Członków Komisji Nadzoru Audytowego powołuje Minister Finansów, spośród 

osób, które: 

1) posiadają obywatelstwo polskie; 

2) korzystają z pełni praw publicznych; 

3) ukończyły studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe 

uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne; 

4) mają nieposzlakowaną opinię; 

5) posiadają autorytet, wiedzę oraz doświadczenie w zakresie istotnym dla rewizji 

finansowej, które dają rękojmię prawidłowego wykonywania zadań; 

6) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe. 

2. Do członków Komisji Nadzoru Audytowego stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 59 ust. 2. 

 

Art. 68. 1. Kadencja Komisji Nadzoru Audytowego trwa 4 lata. 

2. W przypadku śmierci albo odwołania członka Komisji Nadzoru Audytowego przed 

upływem kadencji, Minister Finansów powołuje w jego miejsce nowego członka Komisji 

Nadzoru Audytowego. Kadencja osoby powołanej w miejsce odwołanego członka Komisji 

Nadzoru Audytowego kończy się wraz z upływem kadencji Komisji Nadzoru Audytowego. 

3. Odwołanie członka Komisji Nadzoru Audytowego przed upływem kadencji może nastąpić: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek organu lub instytucji, które zgłosiły jego kandydaturę; 

3) z urzędu, w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 1 – 2 oraz 4 – 6. 
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Art. 69. 1. Komisja Nadzoru Audytowego działa na posiedzeniach plenarnych, którymi 

kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego. 

2. Przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego albo zastępca przewodniczącego zwołuje 

jej posiedzenia co najmniej raz w miesiącu. 

 

Art. 70. 1. Komisja Nadzoru Audytowego w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, 

w tym wydaje decyzje administracyjne i postanowienia. 

2. Komisja Nadzoru Audytowego podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, 

w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład, 

w tym przewodniczącego albo jego zastępcy; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego albo jego zastępcy. 

3. Uchwały Komisji Nadzoru Audytowego podpisują wszyscy jej członkowie obecni na 

posiedzeniu. Decyzje administracyjne podpisuje w imieniu Komisji Nadzoru Audytowego jej 

przewodniczący lub zastępca przewodniczącego. 

4. Szczegółową organizację i tryb pracy Komisji Nadzoru Audytowego określa jej regulamin 

uchwalony przez nią na jej pierwszym posiedzeniu. 

5. Do postępowania Komisji Nadzoru Audytowego i przed Komisją Nadzoru Audytowego 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

 

Art. 71. 1. Członkowie Komisji Nadzoru Audytowego otrzymują miesięczne wynagrodzenie 

za udział w jej posiedzeniach. Wynagrodzenie nie może przekroczyć przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość wynagrodzenia dla 

poszczególnych członków określa Minister Finansów w akcie powołania w skład Komisji 

Nadzoru Audytowego. 

2. Środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, są 

finansowane z budżetu państwa. 

 

Art. 72. 1. Komisja Nadzoru Audytowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały, 

o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, zatwierdza uchwałę bądź, stwierdzając, że narusza ona 

przepisy prawa lub godzi w interes publiczny lub też ma znamiona pomyłki lub błędu, 

przedstawia swoje zastrzeżenia. 
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2. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdza, w terminie 30 dni, ponownie przedstawioną jej 

uchwałę uwzględniającą zastrzeżenia bądź odmawia zatwierdzenia uchwały, która nie 

uwzględnia zastrzeżeń. 

3. Zatwierdzenie uchwały i odmowa zatwierdzenia uchwały następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 

Art. 73. 1. Od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji przez Komisję Nadzoru 

Audytowego strona może złożyć, zgodnie z przepisem art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. Od decyzji rozstrzygającej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

Art. 74. 1. W razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach lub w razie potrzeby 

weryfikacji pisemnej informacji, o której mowa w art. 49 ust. 3 pkt 2, może być 

przeprowadzona kontrola wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności 

firm audytorskich. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia 

udzielonego przez Komisję Nadzoru Audytowego pracownikom zatrudnionym w komórce 

organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Finansów odpowiedzialnej za rachunkowość 

i rewizję finansową. 

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 59 ust. 2. 

4. Kontrole są przeprowadzane w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 oraz w art. 65 

ust. 1 pkt 10. 

5. Z przeprowadzonej kontroli jest sporządzany, w terminie 30 dni od zakończenia kontroli, 

protokół kontroli, który jest przekazywany firmie audytorskiej. 

6. Firmie audytorskiej przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, 

w terminie 14 dni od jego otrzymania. 

7. Do pracowników, o których mowa w ust. 2, przepisy art. 27 ust. 10 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Pracownicy, o których mowa w ust. 2, przed przystąpieniem do kontroli, składają 

oświadczenie, że w okresie dwóch lat przed rozpoczęciem kontroli nie byli i nie są 

zatrudnieni ani w inny sposób powiązani z kontrolowaną firmą audytorską, pod groźbą kary 

przewidzianej w odrębnych przepisach za poświadczenie nieprawdy. 
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Art. 75. 1. Czynności kontrolne podejmowane przez osobę przeprowadzającą kontrolę są 

wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu imiennego upoważnienia. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 

1) wskazanie podstawy prawnej; 

2) oznaczenie organu kontroli; 

3) datę i miejsce wystawienia; 

4) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej (osób przeprowadzających) kontrolę 

uprawnionej do wykonania kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej, a także osób, 

o których mowa w art. 26 ust. 6, jeżeli będą brać udział w czynnościach kontrolnych; 

5) wskazanie kontrolowanego; 

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

3. Zmiana zakresu przedmiotowego kontroli, terminu oraz osoby przeprowadzającej kontrolę 

wymaga wystawienia nowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

4. Osoba przeprowadzająca kontrolę powinna pouczyć kontrolowanego o przysługującym 

prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu, 

a kontrolowany powinien pouczenie podpisać. 

5. Do przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 74, mają zastosowanie przepisy 

rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.15)). 

 

Art. 76. Osoba przeprowadzająca kontrolę, w zakresie wynikającym z upoważnienia, jest 

uprawniona do:                                                                                                                                                     

1) wstępu do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego; 

2) wglądu do wszelkich dokumentów kontrolowanego; 

3) sporządzania uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz 

zestawień i danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli; 

4) wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym kontrolowanego oraz 

sporządzenia kopii lub wyciągów z tych danych, w tym w formie elektronicznej; 

 5) żądania udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, 

w terminie przez nią wyznaczonym, oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień 

przez pracowników; 
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 6) żądania zapewnienia warunków i środków będących w dyspozycji kontrolowanego 

niezbędnych do sprawnego przeprowadzania kontroli; 

 7) żądania zapewnienia nienaruszalności zabezpieczonych przez kontrolującego materiałów 

pozostawionych na przechowanie u kontrolowanego. 

 

Art. 77. 1. Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli 

ustalenia kontroli mogłyby oddziaływać na jej prawa lub obowiązki albo prawa lub obowiązki 

jej małżonka lub osoby pozostającej z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych 

i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nią z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

2. Powody wyłączenia trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Osoba przeprowadzająca kontrolę może być wyłączona również w razie stwierdzenia 

innych przyczyn, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jej bezstronności. 

4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 3, ujawnią się w toku kontroli, osoba 

przeprowadzająca kontrolę powstrzymuje się od dalszych czynności i zawiadamia o tym 

niezwłocznie Komisję Nadzoru Audytowego. 

5. Wyłączona osoba przeprowadzająca kontrolę podejmuje jedynie czynności niecierpiące 

zwłoki ze względu na interes publiczny lub ważny interes kontrolowanego. 

6. O wyłączeniu od udziału w kontroli postanawia Komisja Nadzoru Audytowego z urzędu 

albo na wniosek kontrolowanego lub na wniosek osoby przeprowadzającej kontrolę. 

7. Komisja Nadzoru Audytowego, postanawiając o wyłączeniu osoby przeprowadzającej 

kontrolę, wyznacza na jej miejsce nową osobę przeprowadzającą kontrolę. 

 

Art. 78. 1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu 

wykonywania działalności, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania 

działalności przez kontrolowanego. 

2. Kontrolowany lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w czynnościach 

kontrolnych. 

3. W okresie trwania kontroli kontrolowany wypełnia obowiązki, o których mowa w art. 76, 

w terminach i formach wskazanych przez osobę przeprowadzającą kontrolę. 

 

Art. 79. 1. Ustaleń kontroli dokonuje się na podstawie dowodów. 

2. Do dowodów zalicza się: 
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1) dokumenty; 

2) dane i informacje umieszczone w systemach informatycznych kontrolowanego; 

3) ustne lub pisemne wyjaśnienia w zakresie objętym kontrolą; 

4) oświadczenia osób trzecich; 

5) wyniki oględzin; 

6) inne materiały, które mogą przyczynić się do stwierdzenia stanu faktycznego w zakresie 

objętym kontrolą. 

3. Informacje pisemne sporządzane przez kontrolowanego na potrzeby przeprowadzanej 

kontroli powinny być podpisane przez osoby upoważnione. W przypadku odmowy 

podpisania, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza adnotację. 

4. Zgodność z oryginałem odpisów, kserokopii i wyciągów z dokumentów potwierdza osoba 

upoważniona do reprezentowania kontrolowanego. 

5. W razie niebezpieczeństwa utraty dowodów osoba przeprowadzająca kontrolę może 

wskazać sposób zabezpieczenia dowodów przez przechowywanie ich w miejscu prowadzenia 

działalności przez kontrolowanego w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym 

pomieszczeniu. 

6. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje osoba przeprowadzająca kontrolę. 

 

Art. 80. 1. Z przeprowadzonych kontroli osoby przeprowadzające kontrole sporządzają, 

w  terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, protokół kontroli, który jest przekazywany 

kontrolowanemu. 

2. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 

1)   nazwę i adres kontrolowanego; 

2)  wskazanie jednostek organizacyjnych kontrolowanego objętych kontrolą; 

3)  imiona i nazwiska oraz  stanowiska  służbowe osób przeprowadzających kontrolę; 

4)  datę upoważnienia  do  przeprowadzenia  kontroli   oraz  wzmianki  o  jego zmianach; 

5)  określenie przedmiotowego zakresu kontroli; 

6)  określenie dnia rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 

7)  imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia oraz udzielających 

 informacji i wyjaśnień w trakcie przeprowadzania kontroli; 

8) opis wykonanych czynności kontrolnych oraz ustaleń faktycznych i opis stwierdzonych 

 nieprawidłowości oraz ich zakres; 

9)   opis załączników, z podaniem nazwy każdego załącznika; 
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10)  pouczenie kontrolowanego o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz 

 o  prawie odmowy podpisania protokołu; 

11)  określenie miejsca i dnia sporządzenia protokołu kontroli. 

3. Protokół kontroli podpisują osoby przeprowadzające kontrolę oraz kontrolowany. 

 

Art. 81. 1. Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla osoby przeprowadzającej kontrolę, obserwatora oraz kontrolowanego. 

2. Kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona potwierdza odbiór protokołu, 

umieszczając pisemne oświadczenie w protokole. 

3. Osoba przeprowadzająca kontrolę oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona 

parafują każdą stronę protokołu. 

4. Jeżeli kontrolowany odmawia lub uchyla się od odebrania protokołu kontroli, Komisja 

Nadzoru Audytowego wzywa pisemnie kontrolowanego do złożenia oświadczenia o odbiorze 

protokołu, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni do dokonania tej czynności. 

W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu protokół uważa się za odebrany 

z upływem ostatniego dnia tego terminu. 

5. Po potwierdzeniu odbioru protokołu kontroli nie dokonuje się w protokole żadnych 

poprawek i dopisków. 

6. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe prostuje osoba przeprowadzająca kontrolę, 

parafując sprostowania. Komisja Nadzoru Audytowego o sprostowaniu oczywistych omyłek 

informuje pisemnie kontrolowanego. 

 

Art. 82. 1. W terminie 14 dni od dnia potwierdzenia odbioru protokołu kontroli kontrolowany 

może zgłosić Komisji Nadzoru Audytowego pisemne, umotywowane zastrzeżenia do treści 

protokołu. 

2. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń Komisja Nadzoru Audytowego informuje 

kontrolowanego w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 

3. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie wskazanym w ust. 1 przyjmuje się, że 

kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. 

 

Art. 83. 1. W zależności od rodzaju i zakresu stwierdzonych nieprawidłowości Komisja 

Nadzoru Audytowego:  

1) kieruje do firmy audytorskiej żądanie usunięcia nieprawidłowości wraz z określeniem 

terminu do ich usunięcia;  
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2) wydaje decyzję administracyjną o: 

a) nałożeniu na firmę audytorską kary pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej 

250 000 zł, płatnej w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna, 

b) zakazie wykonywania czynności rewizji finansowej przez firmę audytorską na 

okres od 6 miesięcy do lat 3, 

c) skreśleniu firmy audytorskiej z listy, 

d) podaniu do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach i o karach nałożonych na firmę audytorską, jako karę 

dodatkową; 

3) sporządza wniosek o ukaranie biegłego rewidenta i niezwłocznie wnosi go do Krajowego 

Sądu Dyscyplinarnego. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, są przekazywane do realizacji Krajowej 

Radzie Biegłych Rewidentów. 

3. Kwoty z tytułu kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, stanowią dochód budżetu państwa 

i podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Od kwot z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, niewpłaconych w terminie przez 

firmę audytorską pobiera się od firmy audytorskiej odsetki za zwłokę, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

5. Od wydanych w trakcie postępowania egzekucyjnego postanowień Komisji Nadzoru 

Audytowego w sprawie stanowiska wierzyciela zażalenie nie przysługuje. 

 

Art. 84. W przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, po upływie wyznaczonego 

terminu, pracownicy, o których mowa w art. 74 ust. 2, dokonują kontroli realizacji zaleceń. 

Jeżeli zalecenia nie zostały wykonane, stosuje się przepisy art. 83 ust. 1 pkt 2 lub 3. 

 

Art. 85. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 26 ust. 2  

i w art. 74, oraz wzór upoważnienia do jej przeprowadzania, biorąc pod uwagę potrzebę 

zapewnienia sprawnej realizacji kontroli oraz udział kontrolowanego w czynnościach 

kontrolnych. 
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Rozdział 8 

Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego 

 

Art. 86. 1. W jednostkach zainteresowania publicznego działa komitet audytu, którego 

członkowie są powoływani spośród członków rady nadzorczej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1) otwartych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz 

funduszy inwestycyjnych; 

2) oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, o których 

mowa w art. 2 pkt 4 lit. b; 

3) głównych oddziałów zakładów ubezpieczeń, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. d. 

3. W jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie 

więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. 

4. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden 

członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie 

rachunkowości lub rewizji finansowej.  

5. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5. W odniesieniu do członka komitetu audytu 

banku spółdzielczego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, 

z późn. zm.16)), oraz spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa 

w  ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 

nie stosuje się kryterium niezależności określonego w art. 56 ust. 3 pkt 1. Pozostałe kryteria 

niezależności może określać statut jednostki zainteresowania publicznego. 

6. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: 

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego 

oraz zarządzania ryzykiem; 

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym 

w  przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2. 

7. Komitet audytu rekomenduje radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu firmę 

audytorską do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki. 
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8. Firma audytorska pisemnie informuje komitet audytu o istotnych kwestiach dotyczących 

czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach 

systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości 

finansowej. 

 

Art. 87. 1. Firma audytorska składa Krajowej Komisji Nadzoru, w terminie do dnia 

31 stycznia każdego roku, informację o podpisanych w roku poprzedzającym umowach na 

wykonywanie czynności rewizji finansowej z jednostkami zainteresowania publicznego. 

Informacja ta powinna zawierać nazwę jednostki zainteresowania publicznego oraz rodzaj 

czynności rewizji finansowej objętej umową, jak również: 

1) uchwałę o wpisie firmy audytorskiej na listę; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej; 

3) informację na temat wyników ostatniej przeprowadzonej kontroli w zakresie systemu 

zapewnienia jakości wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości; 

4) informację o liczbie biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji 

finansowej; 

5) informację, czy w stosunku do biegłych rewidentów toczyły się w ciągu 3 ostatnich lat 

postępowania dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem; 

6) informację o rodzaju i liczbie przeprowadzonych w ciągu 3 ostatnich lat czynności 

rewizji finansowej, w tym o rodzaju i liczbie tych czynności w jednostkach 

zainteresowania publicznego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Krajowa Komisja Nadzoru przekazuje do dnia 

15 lutego każdego roku Komisji Nadzoru Audytowego. 

3. W przypadku niewypełnienia przez firmę audytorską obowiązku, o którym mowa w ust. 1, 

Komisja Nadzoru Audytowego może wydać decyzję administracyjną, o której mowa w art. 83 

ust. 1 pkt 2. 

 

Art. 88. Firma audytorska wykonująca czynności rewizji finansowej w jednostce 

zainteresowania publicznego jest obowiązana w szczególności do: 

1) zamieszczania na swojej stronie internetowej, w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku 

obrotowego, sprawozdania zawierającego w szczególności: 

a) informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej, 
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b) w przypadku gdy firma audytorska należy do sieci, opis danej sieci, jak również 

rozwiązania prawne i strukturalne w danej sieci, 

c) opis struktury zarządzania firmy audytorskiej, 

d) opis systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej oraz oświadczenie 

zarządu na temat skuteczności jego funkcjonowania, 

e) wskazanie, kiedy odbyła się ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia 

jakości, przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru, 

f) wykaz jednostek zainteresowania publicznego, dla których firma audytorska 

wykonywała czynności rewizji finansowej w poprzednim roku obrotowym, 

g) oświadczenie o stosowanej przez firmę audytorską polityce w zakresie 

zapewnienia niezależności, zawierające również potwierdzenie, że została 

przeprowadzona wewnętrzna kontrola przestrzegania zasad niezależności, 

h) oświadczenie o stosowanej przez firmę audytorską polityce w zakresie 

doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, 

i) informacje o osiągniętych przychodach, z podziałem na poszczególne czynności 

rewizji finansowej i usługi, o których mowa w art. 48 ust. 2, 

j) informacje o zasadach wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów oraz 

członków zarządu 

– wraz ze wskazaniem biegłego rewidenta odpowiedzialnego w imieniu firmy 

audytorskiej za sporządzenie tego sprawozdania; 

2) corocznego składania komitetowi audytu w jednostce zainteresowania publicznego: 

a) oświadczenia potwierdzającego niezależność firmy audytorskiej i niezależność 

biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej, 

b) informacji dotyczących usług, o których mowa w art. 48 ust. 2, świadczonych na 

rzecz tej jednostki; 

3) pisemnego informowania komitetu audytu w jednostce zainteresowania publicznego 

o  zagrożeniach niezależności firmy audytorskiej oraz czynnościach zastosowanych w celu 

ograniczenia tych zagrożeń. 

 

Art. 89. 1. Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej 

w jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 7 lat. 

2. Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w tej 

samej jednostce po upływie co najmniej 2 lat.  
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Art. 90. Kluczowy biegły rewident oraz biegli rewidenci uczestniczący w czynnościach 

rewizji finansowej nie mogą zajmować kierowniczych stanowisk w jednostce zainteresowania 

publicznego przed upływem co najmniej 2 lat od zakończenia wykonywania tych czynności.  

 

Rozdział 9 

Współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej i państwami trzecimi 

 

Art. 91. 1. W celu zapewnienia sprawowania prawidłowego nadzoru nad wykonywaniem 

zawodu przez biegłych rewidentów i działalnością firm audytorskich Komisja Nadzoru 

Audytowego współpracuje z właściwymi organami nadzoru publicznego z państw Unii 

Europejskiej. 

2. W związku z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1, między organami nadzoru z państw 

Unii Europejskiej a Komisją Nadzoru Audytowego mogą być wymieniane informacje. 

3. Komisja Nadzoru Audytowego może odmówić udzielenia informacji organom nadzoru 

publicznego z państw Unii Europejskiej w następujących przypadkach: 

1) udzielenie informacji mogłoby mieć szkodliwy wpływ na suwerenność, 

bezpieczeństwo lub porządek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) przeciwko biegłemu rewidentowi lub firmie audytorskiej, których dotyczy wniosek 

o udzielenie informacji, toczy się postępowanie sądowe w tej samej sprawie; 

3) wydania prawomocnego orzeczenia w tej samej sprawie przeciwko biegłemu 

rewidentowi lub firmie audytorskiej, których dotyczy wniosek o udzielenie informacji. 

4. Odmowa udzielenia informacji, o której mowa w ust. 3, następuje w formie pisemnej. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane, na pisemne żądanie organu 

nadzoru publicznego z państwa Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku. O przyczynach niezachowania tego terminu Komisja Nadzoru Audytowego 

powiadamia organ nadzoru publicznego, który wystąpił z takim żądaniem. 

6. Informacje otrzymane przez Komisję Nadzoru Audytowego od organów nadzoru 

publicznego z państw Unii Europejskiej są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy 

zawodowej.  

 

Art. 92. 1. W ramach realizacji celu, o którym mowa w art. 91 ust. 1, Komisja Nadzoru 

Audytowego może kierować wnioski o wszczęcie przez organy nadzoru publicznego z państw 

Unii Europejskiej dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko biegłemu rewidentowi lub 

o przeprowadzenie w firmie audytorskiej kontroli. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Audytowego może skierować 

wniosek do organu nadzoru publicznego z państwa Unii Europejskiej, aby jej upoważnieni 

przedstawiciele mogli uczestniczyć w przeprowadzanym postępowaniu dyscyplinarnym lub 

w kontroli. 

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 59 ust. 2. 

 

Art. 93. 1. Realizując wniosek organu nadzoru publicznego z państwa Unii Europejskiej, 

w sprawie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko biegłemu rewidentowi, 

Komisja Nadzoru Audytowego może złożyć do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego 

wniosek o wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko biegłemu rewidentowi, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, upoważnieni przedstawiciele organu nadzoru 

publicznego z państwa Unii Europejskiej mogą uczestniczyć w przeprowadzanym 

dochodzeniu dyscyplinarnym. 

3. Komisja Nadzoru Audytowego odmawia realizacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

w przypadkach wymienionych w art. 91 ust. 3. 

 

Art. 94. 1. W przypadku gdy Komisja Nadzoru Audytowego otrzyma informację, że na 

terytorium państwa Unii Europejskiej są podejmowane przez biegłego rewidenta lub firmę 

audytorską działania niezgodne z prawem Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej, 

powiadamia o tym odpowiedni organ nadzoru publicznego z tego państwa. 

2. W przypadku gdy Komisja Nadzoru Audytowego otrzyma informację od organu nadzoru 

publicznego z państwa Unii Europejskiej, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

podejmowane przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską działania niezgodne z prawem 

Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej, podejmuje stosowne działania i informuje 

o nich ten organ. 

 

Art. 95. 1. Komisja Nadzoru Audytowego prowadzi rejestr biegłych rewidentów z państw 

trzecich oraz listę firm audytorskich z państw trzecich. 

2. Rejestr i lista, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje przewidziane odpowiednio 

w art. 10 ust. 2 i w art. 53 ust. 3. Przepisy art. 10 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

3. Rejestr i lista, o których mowa w ust. 1, podlegają publikacji na stronie internetowej 

Ministerstwa Finansów. 

 



 50

Art. 96. 1. Wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 95 ust. 1, podlega, na swój wniosek, 

biegły rewident z państwa trzeciego, który zamierza przeprowadzać lub przeprowadza 

badanie sprawozdania finansowego spółki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery 

wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Badanie sprawozdania finansowego sporządzone przez biegłego rewidenta z państwa 

trzeciego, który nie został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 95 ust. 1, nie wywołuje 

skutków prawnych. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy badana spółka jest emitentem wyłącznie dłużnych 

papierów wartościowych, których wartość nominalna w euro na dzień emisji wynosi na 

jednostkę co najmniej 50 000 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Przeliczenia 

na euro dokonuje się według średniego kursu, ustalonego przez Narodowy Bank Polski, na 

dzień emisji. 

4. Za wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, pobierana jest opłata w wysokości 2 000 zł, 

która stanowi dochód budżetu państwa. 

 

Art. 97. 1. Wpisowi na listę, o której mowa w art. 95 ust. 1, podlega, na swój wniosek, firma 

audytorska z państwa trzeciego, która zamierza przeprowadzać lub przeprowadza badanie 

sprawozdania finansowego spółki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery 

wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej, pod 

warunkiem że: 

1) większość członków zarządu firmy audytorskiej spełnia wymagania dla biegłych 

rewidentów równoważne z wymaganiami przewidzianymi w ustawie; 

2) firma audytorska zatrudnia do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów 

spełniających wymagania równoważne z wymaganiami przewidzianymi dla biegłych 

rewidentów w ustawie; 

3) firma audytorska wykonuje badania sprawozdań finansowych zgodnie 

z  Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej lub ze standardami 

równoważnymi; 

4) firma audytorska publikuje na swojej stronie internetowej roczne sprawozdanie, 

zawierające informacje, o których mowa w art. 88 pkt 1; 

5) firma audytorska spełnia wymagania określone w art. 56, 57 i 60 lub wymagania 

równoważne. 
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2. Badanie sprawozdania finansowego sporządzone przez firmę audytorską z państwa 

trzeciego, która nie została wpisana na listę, o której mowa w art. 95 ust. 1, nie wywołuje 

skutków prawnych. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy badana spółka jest emitentem wyłącznie dłużnych 

papierów wartościowych, których wartość nominalna w euro na dzień emisji wynosi na 

jednostkę co najmniej 50 000 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Przeliczenia 

na euro dokonuje się według średniego kursu, ustalonego przez Narodowy Bank Polski, na 

dzień emisji. 

4. Za wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, pobierana jest opłata w wysokości 2 000 zł, 

która stanowi dochód budżetu państwa. 

 

Art. 98. 1. Komisja Nadzoru Audytowego może uznać: 

1) system postępowania dyscyplinarnego w stosunku do biegłych rewidentów z państwa 

trzeciego i system zapewnienia jakości w firmie audytorskiej z państwa trzeciego za 

równoważny z wymaganiami przewidzianymi w ustawie; Komisja Nadzoru 

Audytowego informuje o tym Komisję Europejską; 

2) standardy, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 3, za równoważne 

z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej; 

3) wymagania, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, za równoważne 

z wymaganiami przewidzianymi w ustawie. 

2. Komisja Nadzoru Audytowego, realizując zadanie, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje 

ustalenia Komisji Europejskiej, a w razie braku takich ustaleń, kieruje się przy podejmowaniu 

decyzji ustaleniami organów nadzoru publicznego z innych państw Unii Europejskiej lub 

ustaleniami własnymi. 

 

Art. 99. 1. Biegły rewident i firma audytorska z państwa trzeciego, wpisane do rejestru lub na 

listę w trybie art. 96 ust. 1 lub art. 97 ust. 1, podlegają nadzorowi sprawowanemu przez 

Komisję Nadzoru Audytowego, przepisom postępowania dyscyplinarnego oraz systemowi 

zapewnienia jakości obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Komisja Nadzoru Audytowego może zwolnić biegłego rewidenta lub firmę audytorską 

z państwa trzeciego na czas określony z podlegania systemowi zapewnienia jakości 

obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat została 

przeprowadzona kontrola biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w państwie trzecim, 
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którego system zapewnienia jakości został uznany za równoważny z wymaganiami 

przewidzianymi w ustawie. 

 

Art. 100. Komisja Nadzoru Audytowego może odstąpić, na zasadzie wzajemności, od 

stosowania przepisów art. 96 lub 97, jeżeli biegły rewident lub firma audytorska z państwa 

trzeciego podlegają w tym państwie nadzorowi publicznemu, systemowi postępowania 

dyscyplinarnego i systemowi zapewnienia jakości, które zostały uznane za równoważne z 

wymaganiami przewidzianymi w ustawie. 

 

Art. 101. 1. Komisja Nadzoru Audytowego może, na wniosek właściwego organu nadzoru 

publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi z państwa trzeciego, przekazać 

temu organowi dokumentację rewizyjną, jeżeli: 

1) dokumentacja dotyczy badania spółek, które wyemitowały papiery wartościowe 

w tym państwie trzecim lub które wchodzą w skład grupy kapitałowej sporządzającej 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe w tym państwie trzecim, oraz 

2) między Komisją Nadzoru Audytowego a organem nadzoru publicznego z państwa 

trzeciego zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 102 ust. 1. 

2. Przekazanie dokumentacji rewizyjnej, o której mowa w ust. 1, powinno być zgodne 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.17)) i ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.18)), a tajemnica zawodowa powinna być 

odpowiednio chroniona. 

3. Biegły rewident lub firma audytorska jest obowiązana doręczyć Komisji Nadzoru 

Audytowego, na jej żądanie, dokumentację rewizyjną w celu przekazania tej dokumentacji 

organowi nadzoru z państwa trzeciego. 

 

Art. 102. 1. W celu przekazywania dokumentacji, o której mowa w art. 101, Komisja Nadzoru 

Audytowego zawiera z organem nadzoru publicznego z państwa trzeciego porozumienie, 

które przewiduje na zasadzie wzajemności, że: 

1) organ nadzoru publicznego z państwa trzeciego jest obowiązany uzasadnić wniosek 

o przekazanie dokumentacji; 

2) osoby zatrudnione w organie nadzoru publicznego z państwa trzeciego mające dostęp 

do dokumentacji są obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej; 
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3) organ nadzoru publicznego z państwa trzeciego może wykorzystać otrzymaną 

dokumentację wyłącznie w celu realizacji powierzonych mu zadań w ramach 

sprawowania nadzoru, przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych lub kontroli 

w ramach systemu zapewnienia jakości w danym państwie trzecim. 

2. Komisja Nadzoru Audytowego informuje Komisję Europejską o zawartym porozumieniu 

i o jego istotnych postanowieniach. 

 

Art. 103. Komisja Nadzoru Audytowego może odmówić przekazania organowi nadzoru 

publicznego z państwa trzeciego dokumentacji, o której mowa w art. 101, jeżeli: 

1) jej przekazanie mogłoby mieć wpływ na suwerenność, bezpieczeństwo lub porządek 

publiczny Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) przeciwko biegłemu rewidentowi lub firmie audytorskiej toczy się już postępowanie 

sądowe w sprawie, której dotyczy wniosek organu nadzoru publicznego z państwa 

trzeciego; 

3) organ nadzoru publicznego z państwa trzeciego nie spełnia wymagań uznanych przez 

Komisję Europejską za równoważne. 

 

Rozdział 10 

Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe 

 

Art. 104. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. 

Nr  188, poz. 1848, z późn. zm.19)) uchyla się art. 240a. 

 

Art. 105. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 

poz.  694, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 65 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego podpisuje kluczowy biegły 

rewident przeprowadzający badanie.”; 

   

2) w art. 66: 

a) uchyla się ust. 1 – 3, 

b) ust. 4 – 6 otrzymują brzmienie: 
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„4. Wyboru firmy audytorskiej do wykonywania czynności rewizji finansowej dokonuje 

organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne 

wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Zarząd jednostki nie może dokonać 

takiego wyboru. 

5. Kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o wykonanie czynności rewizji 

finansowej w terminie umożliwiającym jej udział w inwentaryzacji znaczących 

składników majątkowych. Koszty wykonania czynności rewizji finansowej ponosi 

jednostka. 

6. Czynności rewizji finansowej przeprowadzone z naruszeniem przepisów art. 56  

ust. 2 – 4 ustawy z dnia ... o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich 

oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr ..., poz. ...) są nieważne z mocy prawa.”, 

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 5, jest możliwe jedynie w sytuacji 

zaistnienia uzasadnionej podstawy. Różnice poglądów w sprawie stosowania zasad 

rachunkowości lub standardów rewizji finansowej nie stanowią uzasadnionej podstawy 

rozwiązania umowy. O rozwiązaniu umowy o wykonanie czynności rewizji finansowej 

kierownik jednostki oraz firma audytorska informują niezwłocznie Komisję Nadzoru 

Audytowego.”; 

 

3) art. 67a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 67a. Przepisy art. 65, art. 66 ust. 4, 5 i 7 oraz art. 67 stosuje się odpowiednio do 

badania sprawozdań finansowych innych niż określone w art. 64.”; 

 

4) w załączniku nr 1 w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia” w ust. 4 pkt 6 

otrzymuje brzmienie: 

 

„6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym 

za rok obrotowy odrębnie za: 

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 

b) inne usługi poświadczające, 

c) usługi doradztwa podatkowego, 

d) pozostałe usługi;”. 
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Art. 106. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 927, z późn. zm.20)) w art. 16 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej.”. 

 

Art. 107. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, 

poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112) w art. 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) firmy audytorskie;”. 

 

Art. 108. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.21)) w art. 8 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) rachunkowość i rewizję finansową;”. 

 

Art. 109. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. 

Nr  62, poz. 689, z późn. zm.22)) w art. 18 ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej podlega badaniu przez 

firmę audytorską; badanie dokonywane jest za każdy rok obrotowy. 

2. Wyboru firmy audytorskiej, o której mowa w ust. 1, dokonuje Rada Polskiej Organizacji 

Turystycznej. 

3. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej przedstawia Radzie Polskiej Organizacji 

Turystycznej oraz właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie finansowe Polskiej 

Organizacji Turystycznej wraz z raportem firmy audytorskiej, która dokonała badania 

sprawozdania finansowego.”. 

 

Art. 110. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 

poz. 1037, z późn. zm.23)) art. 223 otrzymuje brzmienie: 

 

„Art. 223. Sąd rejestrowy, na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co 

najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, może, po wezwaniu zarządu do złożenia 

oświadczenia, wyznaczyć firmę audytorską w celu zbadania rachunkowości oraz działalności 

spółki.”. 

 

Art. 111. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.24)) w art. 39: 
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1) w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) w przypadku wspólników albo akcjonariuszy będących osobami prawnymi, 

posiadających co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu lub co najmniej 5 % kapitału zakładowego spółki będącej wnioskodawcą – 

informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego 

rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią firmy audytorskiej i raportem 

z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa;”; 

2) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią firmy audytorskiej oraz raportem 

z badania, w przypadku gdy wnioskodawca w chwili składania wniosku prowadzi działalność 

w innej dziedzinie lub prowadził ją przed złożeniem wniosku;”. 

 

Art. 112. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.16)) w art. 15 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 3 uchyla się pkt 2; 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Związek rewizyjny przekazuje wnioski wynikające z przeprowadzonej lustracji 

bankowi zrzeszającemu.”. 

 

Art. 113. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1151, z późn. zm.5)) w art. 170 uchyla się ust. 1. 

 

Art. 114. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, 

poz. 1546, z późn. zm.25)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 22 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów 

funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz 

polityką inwestycyjną – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.”; 

 

2) w art. 32 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią firmy audytorskiej oraz raportem 

z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania, inne dokumenty i informacje 
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przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;”; 
 

3) w art. 58 w ust. 1: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią firmy audytorskiej oraz raportem 

z badania, w przypadku gdy wnioskodawca wykonywał działalność w innej dziedzinie 

przed złożeniem wniosku;”, 

 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:  

„10) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 

5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 5 % 

udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy – informację na temat wykonywanej 

działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie 

sprawozdanie finansowe wraz z opinią firmy audytorskiej i raportem z badania, jeżeli 

badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania – 

inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;”, 

 

c) pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów 

funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz 

polityką inwestycyjną – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.”; 
 

4) w art. 192 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią firmy audytorskiej oraz raportem 

z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje 

przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;”; 

 

5) w art. 220 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego powinien zawierać statut funduszu, oświadczenie 

firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych 

w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz 
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polityką inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny aktywów 

funduszu, w tym wynikających ze zmiany przyjętej przez fundusz polityki inwestycyjnej, 

także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do wprowadzanych zmian oraz wszelkie 

informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego.”. 

Art. 115. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.26)) 

w art. 173 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Przy przeprowadzaniu kontroli minister właściwy do spraw zdrowia może korzystać 

z usług firm audytorskich oraz podmiotów uprawnionych do kontroli jakości i kosztów 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz. Przepisy art. 64 ust. 3 i 4 stosuje 

się odpowiednio.”. 

Art. 116. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 

Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 30: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz 

osobach uprawnionych do reprezentowania firmy audytorskiej lub pozostających z tym 

podmiotem w stosunku pracy – w zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez 

te osoby lub podmiot, w związku z badaniem sprawozdań finansowych spółki 

prowadzącej giełdę lub świadczeniem na rzecz spółki prowadzącej giełdę innych usług 

wymienionych w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia ……… o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym  (Dz. U. Nr ...., poz. ....). 

Nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 59 tej ustawy.”, 

 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań 

finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia 

wynika z odrębnych przepisów lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych firmie 

audytorskiej. W przypadku gdy kontrola wykaże istnienie istotnych nieprawidłowości, 

spółka prowadząca giełdę zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.”; 
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2) w art. 64: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa również na biegłym rewidencie oraz 

osobach uprawnionych do reprezentowania firmy audytorskiej lub pozostających z tym 

podmiotem w stosunku pracy - w zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez te 

osoby lub podmiot, w związku z badaniem sprawozdań finansowych Krajowego Depozytu 

lub świadczeniem na jego rzecz innych usług wymienionych w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 

…………… o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o  nadzorze 

publicznym. Nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w  art. 59 tej 

ustawy.”, 
 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań 

finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia wynika 

z odrębnych przepisów, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja może 

zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych firmie audytorskiej. 

W przypadku gdy kontrola wykaże istnienie istotnych nieprawidłowości, Krajowy Depozyt 

zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.”; 

 

3) w art. 82 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 10 % 

ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10 % kapitału zakładowego spółki akcyjnej będącej 

wnioskodawcą – informację na temat prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny odpis 

z  właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią firmy audytorskiej 

i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa;”; 
 

4) w art. 100: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań 

finansowych albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia przez 

dom maklerski wynika z odrębnych przepisów lub prawidłowości prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg 

rachunkowych firmie audytorskiej. W przypadku gdy kontrola wykaże istotne 

nieprawidłowości, dom maklerski zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.”, 
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe domu maklerskiego, podmiotu 

dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu wywierającego na dom maklerski 

znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 są obowiązane niezwłocznie przekazać Komisji 

informacje, w posiadanie których weszły w związku z wykonywanymi czynnościami, 

dotyczące zdarzeń powodujących: 

 1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez ten dom maklerski, członków 

jego zarządu lub pracowników przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub interesów 

zleceniodawców; 

 2) powstanie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania tego domu maklerskiego; 

 3) odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego tego domu maklerskiego, 

wydanie opinii negatywnej dotyczącej jej sprawozdania finansowego lub wniesienie 

zastrzeżeń w tej opinii.”; 

 

5) w art. 119 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) ostatnie roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią firmy audytorskiej i raportem 

z  tego badania;”; 

 

6) w art. 146 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sprawozdanie z działalności systemu rekompensat podlega zbadaniu przez firmę 

audytorską.”; 

 

7)  w art. 149 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe podmiotu, o którym mowa  

w art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy – w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości;”; 

 

8) w art. 150 w ust. 1 w pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe domu maklerskiego, banku 

prowadzącego działalność maklerską, banku prowadzącego rachunki papierów 

wartościowych lub firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe zagranicznej firmy 

inwestycyjnej,”. 
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Art. 117. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056  

i Nr 231, poz. 1547) w art. 32 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) firmy audytorskiej, która dokonała badania sprawozdań finansowych emitenta 

zamieszczonych w prospekcie emisyjnym;”. 

 

Art. 118. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.27)) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. Przewodniczący Komisji i przewodniczący lub zastępca przewodniczącego 

Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w ustawie o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, mogą przekazywać sobie 

informacje w zakresie niezbędnym dla wykonywania ich ustawowo określonych zadań.”. 

 

Art. 119. Z dniem wejścia w życie ustawy podmioty uprawnione do badania sprawozdań 

finansowych stają się firmami audytorskimi, pod warunkiem że: 

1) w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przekażą do Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów dodatkowe dane, o które została rozszerzona lista, 

w stosunku do listy obowiązującej dotychczas; 

2) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosują swoją działalność 

do wymagań ustawy przewidzianych dla firm audytorskich. 

 

Art. 120. Biegli rewidenci przekażą do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 

2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dodatkowe dane, o które został rozszerzony 

rejestr, w stosunku do rejestru obowiązującego dotychczas. 

Art. 121. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dostosuje, w terminie 3 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy, rejestr oraz listę do wymagań ustawy. 

Art. 122. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 

13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, 

poz. 359, z późn. zm.28)) zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych, 

wydanych na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 
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Art. 123. 1. Sprawy, które zostały skierowane do rozpoznania przez sąd dyscyplinarny 

właściwy według przepisów dotychczasowych, w których nie doszło do wyznaczenia terminu 

rozprawy, przekazuje się niezwłocznie sądowi właściwemu według przepisów niniejszej 

ustawy.  

2. Sprawy, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wyznaczono termin 

rozprawy, toczą się do końca postępowania w danej instancji według przepisów 

dotychczasowych; w razie odroczenia rozprawy na czas powyżej 2 miesięcy, zawieszenia 

postępowania lub ponownego rozpoznania sprawy albo po zapadnięciu prawomocnego 

orzeczenia, postępowanie toczy się według przepisów niniejszej ustawy, a sprawy przekazuje 

się niezwłocznie właściwemu sądowi. 

3. Czynności procesowe dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych są skuteczne. 

 

Art. 124. Do biegu terminów przedawnienia wykonania kar orzeczonych w postępowaniu 

dyscyplinarnym na podstawie przepisów dotychczasowych stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

 

Art. 125. 1. Komisja powołana na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1994 r. 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie działa do czasu powołania Komisji zgodnie 

z przepisami niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące od dnia wejścia w życie 

ustawy. 

2. W 2009 r. zgłoszenie przez uprawnione podmioty członków Komisji następuje w terminie 

2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

3. Do osób, które rozpoczęły postępowanie kwalifikacyjne przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, mają zastosowanie wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach 

dotychczasowych, jednak nie dłużej niż przez 4 lata od daty wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

 

Art. 126. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 

i jej organy wstępują z mocy prawa w obowiązki i prawa dotychczasowej Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów i jej organów. 

2. Terminy upływu kadencji organów, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia ich 

powołania na podstawie przepisów dotychczasowych. 

3. Osoby wybrane do organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów przez VI Krajowy Zjazd 

Biegłych Rewidentów zachowują swój mandat do następnych wyborów. 
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Art. 127. Jednostka zainteresowania publicznego, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 2 i 3, jest 

obowiązana powołać komitet audytu, o którym mowa w art. 86 ust. 1, w terminie 2 miesięcy 

od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 128. 1. Uchwały organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wydane na podstawie 

przepisów dotychczasowych zachowują moc, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Uchwały wymagające dostosowania do przepisów ustawy zachowują moc do czasu 

podjęcia nowych uchwał, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy. 

3. Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów przekażą Komisji Nadzoru Audytowego, 

w  terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, uchwały podlegające zatwierdzeniu, 

z  zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Statut uchwalony w trybie art. 20 ust. 1 pkt 5 jest przekazywany Komisji Nadzoru 

Audytowego w celu zatwierdzenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia pierwszego zjazdu 

odbytego po dniu wejścia w życie ustawy. 

Art. 129. Biegli rewidenci i firmy audytorskie, o których mowa w art. 96 ust. 1 i w art. 97 

ust. 1, mają obowiązek złożenia wniosków o rejestrację w terminie 2 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy. 

 

Art. 130. Do czasu wejścia w życie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, 

ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, przez standardy rewizji 

finansowej rozumie się krajowe standardy ustanowione przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów, zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Audytowego. 

 

Art. 131. Traci moc ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. zm.28)). 

 

Art. 132. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia. 
 

                                                 
1)  Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG 
w  sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek i 83/349/EWG w sprawie 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz uchylającej 
dyrektywę Rady 84/253/EWG w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie 
ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych (Dz. Urz. UE L 157/87 z 09.06.2006, z późn. zm.). 
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2)   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 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 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393,  Nr 144, poz. 900, Nr 171, 
poz. 1056 i Nr 214, poz. 1343. 

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, 
Nr  141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, 
z  2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. 
Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 
i  Nr  173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, 
z  2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr  157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, 
poz.  272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, 
poz. 1546. 

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 8, 
poz.  64, Nr 100, poz. 1081, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 
i  Nr  146, poz. 1546 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1354. 

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, 
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, 
z  2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. 
Nr  171, poz. 1056 i  Nr 234, poz. 1571. 

6)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, 
z 2006  r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 

7)  Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 
i  Nr  183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95 oraz 
z 2008  r. Nr 180, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507. 

8)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 
i  Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 231, 
poz.  1546. 

9)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz 
z  2008 r. Nr 171, poz. 1056. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 505,  
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, 
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524  
oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539. 

11)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, 
poz. 734, Nr 93, poz. 894 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 
i  Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414 
i Nr  225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, 
poz.  1316, 1318 i 1320. 

12)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, 
poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, 
poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, 
poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, 
poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493,  
z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, 
poz.  850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, 
poz. 1056, Nr  173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344. 

13)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, 
z  2008 r. Nr 66, poz. 410,  Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11. 

14)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, 
poz.  580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, 
poz.  1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, 
z  2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. 
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, 
Nr  163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, 
poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz.1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, 
z  2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, 
poz.  766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903 oraz z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, 
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poz.  686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485,  
Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651. 

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880  
i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056  
i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11. 

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, 
poz.  1178 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, 
z  2006 r. Nr 157, poz. 1119,  z 2007 r. Nr 52, poz. 344 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315. 

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 
i Nr 176, poz. 1238. 

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, 
Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, 
z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,  z 2007 r. Nr 125, poz. 873 oraz z 2008 r. Nr 163, 
poz.  1014 i Nr 225, poz. 1503. 

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984  
i Nr 153, poz. 1271, z 2006 r. Nr 200, poz. 1472, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 876. 

21)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, 
Nr  120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505. 

22) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 273, z 2001 r. Nr 22, 
poz.  249, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505. 

23) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, 
poz.  408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. 
Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381  
i Nr 231, poz. 1547. 

24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 
i  1538, z 2006 r. Nr  157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 

25) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 
i  Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 231, 
poz.  1546. 

26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, 
Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654. 

27) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328,  
z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546. 

28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, 
z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213, 
poz.  2155, z  2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 85, poz. 571. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

I. Część ogólna  

 

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz 

o nadzorze publicznym wciela do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 

2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych 

badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 

zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych 

niektórych rodzajów spółek i 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz uchylającej dyrektywę Rady 

84/253/EWG w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych 

kontroli dokumentów rachunkowych, zwanej dalej dyrektywą. 

 

Regulacje dyrektywy mają na celu poprawę jakości badania i przeglądów sprawozdań 

finansowych, a więc wzrost zaufania podmiotów do tych sprawozdań oraz zwiększenie 

atrakcyjności i konkurencyjności jednostek na rynkach międzynarodowych. Regulacje 

zawarte w dyrektywie zmierzają ponadto do ujednolicenia zasad i norm wykonywania 

zawodu przez biegłych rewidentów oraz działalności firm audytorskich na terytorium Unii 

Europejskiej (UE). 

 

Jedną z najważniejszych regulacji dyrektywy jest ustanowienie nadzoru publicznego. Polega 

on na: 

1) zatwierdzaniu i rejestracji biegłych rewidentów i firm audytorskich; 

2) ustanawianiu zasad etyki zawodowej, wewnętrznej kontroli jakości firm audytorskich 

oraz rewizji finansowej; 

3) określaniu zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, zapewniania jakości oraz 

systemu dyscyplinarnego. 

 

W celu poprawy jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie oraz zwiększenia 

zaufania do badanych sprawozdań finansowych dyrektywa zobowiązuje państwa 

członkowskie do objęcia biegłych rewidentów i firm audytorskich systemem zapewnienia 

jakości. 
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Wymagane dyrektywą nowe rozwiązania prawne dotyczą m.in.: 

− stworzenia systemu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami 

audytorskimi,  

− zmian w systemie zapewnienia jakości rewizji finansowej,  

− zdefiniowania czynności rewizji finansowej,  

− określenia katalogu jednostek zainteresowania publicznego oraz obowiązku 

utworzenia komitetów audytu w tych jednostkach, 

− zasad współpracy polskiego organu nadzoru publicznego z organami nadzoru 

publicznego z krajów UE i krajów trzecich, 

− długości okresu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach 

zainteresowania publicznego przez kluczowych biegłych rewidentów (system rotacji). 

 

Projekt ustawy zawiera także modyfikacje dotychczasowych przepisów zawartych w ustawie 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, regulujących wykonywanie zawodu biegłego 

rewidenta i działalność firm audytorskich. Regulują one: 

− zasady działania Komisji Egzaminacyjnej, w tym wprowadzenia do ustawy dziedzin, 

z których przeprowadzane będą egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów,  

− zakres informacji składanych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie 

w związku z wpisem do rejestru i na listę,  

− zakres informacji składanych przez firmy audytorskie do Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów (KIBR), 

− zasady funkcjonowania samorządu biegłych rewidentów, w tym w szczególności 

w zakresie kompetencji poszczególnych organów KIBR, 

− zasady etyki, a także zachowania niezależności i tajemnicy zawodowej przez biegłych 

rewidentów. 

 

Dotychczasowy nadzór nad samorządem biegłych rewidentów sprawowany był przez 

Ministra Finansów. Realizując wymogi dyrektywy w projekcie ustawy przyjęto, iż nadzór 

publiczny nad wykonywaniem zawodu przez biegłych rewidentów i działalnością firm 

audytorskich będzie sprawowany przez Komisję Nadzoru Audytowego.  

W związku z koniecznością objęcia nadzorem publicznym systemu zapewnienia jakości, 

w projekcie ustawy przyjęto rozwiązanie polegające na wykorzystaniu dotychczasowej 

praktyki oraz doświadczenia Krajowej Komisji Nadzoru (organu KIBR) w zakresie kontroli 
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jakości rewizji finansowej przeprowadzanej przez firmy audytorskie. Kontrole w firmach 

audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania 

publicznego będą dokonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

 

Projektowana ustawa, z uwagi na kompleksowy charakter zmian, przewiduje uchylenie 

aktualnie obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. 

 

II. Część szczegółowa 

 

Rozdział 1 – Przepisy ogólne 

 

Przepisy określają zakres regulacji objętych projektowaną ustawą. Zawierają zestawienie 

pojęć zawartych w projekcie, tj.: czynności rewizji finansowej, kluczowy biegły rewident, 

biegły rewident grupy, państwo Unii Europejskiej, państwo trzecie, sieć, standardy rewizji 

finansowej, jednostka powiązana, jednostki zainteresowania publicznego i opłata z tytułu 

kontroli. Wprowadzono nowe określenia: definicja czynności rewizji finansowej, definicja 

jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Do JZP proponuje się zaliczyć: 

1) mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitentów papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii 

Europejskiej (np. emitenci akcji i dłużnych papierów wartościowych, fundusze 

inwestycyjne niebędące funduszami aktywów niepublicznych); 

2) banki krajowe (w tym m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego i banki spółdzielcze), 

oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych; 

3) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; 

4) zakłady ubezpieczeń i główne oddziały zakładów ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji; 

5) instytucje pieniądza elektronicznego; 

6) otwarte fundusze emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne; 

7) fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz 

fundusze inwestycyjne zamknięte, których publiczne certyfikaty inwestycyjne nie zostały 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 

8) podmioty prowadzące działalność maklerską z wyłączeniem podmiotów prowadzących 

działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych lub w zakresie doradztwa inwestycyjnego. 
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Z definicji JZP wyłączone są gminy i związki gmin, które emitują obligacje komunalne na 

rynku regulowanym.  

Definiując zakres podmiotowy katalogu JZP, wzięto pod uwagę szczególne znaczenie 

gospodarcze i społeczne niektórych jednostek. Otwarte fundusze emerytalne (OFE) gromadzą 

składki ok. 13,5 mln osób, a wartość aktywów netto wszystkich otwartych funduszy wynosi 

ok. 136 000 000 000 zł. Uczestnictwo w OFE jest obowiązkowe, zaś środki w nich 

gromadzone są przeznaczone na emerytury. Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, to ocenia 

się, że na koniec 2007 r. łącznie aktywa netto funduszy inwestycyjnych wyniosły  

ok. 136 000 000 000 zł. Aktualnie szacuje się, że łączna wartość aktywów netto funduszy 

inwestycyjnych wynosi ok. 100 000 000 000 zł. Część z tych środków została powierzona 

funduszom przez osoby fizyczne. Podmioty prowadzące działalność maklerską są bardzo 

istotnym elementem rynku kapitałowego, a przez to istotnym elementem gospodarki. 

Podmioty te m.in. prowadzą rachunki papierów wartościowych oraz rachunki pieniężne 

swoich klientów oraz zarządzają aktywami klientów. W wielu przypadkach przyjmują 

i przechowują środki swoich klientów. Dlatego też każde zagrożenie czy sytuacja kryzysowa  

w wymienionych podmiotach powoduje doniosłe skutki gospodarcze i społeczne. Z tego 

powodu uzasadnione jest objęcie wymienionych jednostek reżimem prawnym, 

przewidzianym dla jednostek zainteresowania publicznego, zaś przesłanki wskazane w art. 2 

pkt. 13 dyrektywy 2006/43/WE dla poszerzenia katalogu tych jednostek należy uznać  

za spełnione. 

Słownik pojęć zapewnia jednolitą ich interpretację w ustawie. 

 

Rozdział 2 – Biegli rewidenci 

 

W projektowanych przepisach zostały określone warunki niezbędne do otrzymania tytułu 

biegłego rewidenta w Polsce, w tym regulacje dotyczące składu osobowego, kadencji, 

sposobu i trybu powoływania oraz odwoływania członków Komisji Egzaminacyjnej 

(Komisji) przeprowadzającej egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów. W projekcie 

ustawy rozszerzony został – w porównaniu do aktualnie obowiązującej – skład osobowy 

Komisji z 15 do 20 członków. Wynika to zarówno z zakresu zadań nałożonych w ustawie na 

członków Komisji (m.in. obowiązek opracowywania pytań testowych i zadań sytuacyjnych, 

przygotowywanie zestawów egzaminacyjnych na poszczególne egzaminy, w tym egzamin 

dyplomowy), jak i z zakresu dziedzin objętych egzaminami (nie tylko rachunkowości i rewizji 

finansowej, lecz także m.in. z prawa podatkowego, prawa cywilnego i handlowego, 
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mikroekonomii i makroekonomii). Członkowie Komisji powoływani przez Ministra 

Finansów, którzy nie są rekomendowani przez inne instytucje, będą mogli być wybrani przez 

Ministra Finansów, zarówno spośród osób zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, jak 

i spoza tego grona (spośród środowisk naukowych lub akademickich). Ustawa przewiduje, iż 

członkom Komisji przysługiwać będzie wynagrodzenie za poszczególne czynności związane 

z przeprowadzaniem egzaminów. Z uwagi na ilość koniecznych do sprawdzenia w ciągu 

jednego dnia prac egzaminacyjnych, ustawa umożliwia Komisji zlecenie sprawdzenia tych 

prac egzaminatorom powołanym przez Komisję spośród osób posiadających niezbędną 

wiedzę z zakresu danego egzaminu. Egzaminatorom będzie przysługiwało wynagrodzenie. 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów będzie mogła określić, w formie uchwały zatwierdzanej 

przez Komisję Nadzoru Audytowego, wysokość wynagrodzenia dla członków Komisji oraz 

egzaminatorów. Maksymalną wysokość kwoty wynagrodzenia określa ustawa. Członek 

Komisji będzie mógł być odwołany przed upływem kadencji, m.in. z powodu utraty 

warunków uprawniających do powołania w skład Komisji, tj. skreślenie z rejestru biegłych 

rewidentów albo cofnięcie rekomendacji przez odpowiednią instytucję. Obsługę Komisji 

i egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, a także środki na wynagrodzenia 

członków Komisji i egzaminatorów zapewniać będzie KIBR. Koszty te pokrywane będą 

z opłat pobieranych przez KIBR od kandydatów na biegłych rewidentów za poszczególne 

egzaminy. 

 

Nowym elementem projektu ustawy są regulacje określające dziedziny wiedzy, z których 

przeprowadzane będą egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów. Dotychczas zakres 

tematyczny egzaminów określony był w uchwale KRBR. Uregulowana została także kwestia 

wysokości opłat egzaminacyjnych wnoszonych przez kandydatów na biegłych rewidentów. 

Przewiduje się, iż opłata za egzamin pisemny nie może być ustalona w kwocie wyższej niż 

równowartość 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zaś za egzamin 

dyplomowy – w kwocie nie wyższej niż 30 % tego wynagrodzenia. Opłaty za egzaminy 

pisemne i egzamin ustny stanowić będą przychód KIBR, ponieważ KIBR jest organizatorem 

egzaminu i czuwa nad jego przebiegiem. Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia, 

m.in. warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych 

rewidentów oraz tryb przeprowadzenia egzaminów dla tych kandydatów. KRBR zobowiązana 

będzie natomiast do określenia, w formie uchwał podlegających zatwierdzeniu przez organ 

nadzoru publicznego (tj. Komisję Nadzoru Audytowego), m.in.: ramowego harmonogramu 

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, wysokości opłat za poszczególne 
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egzaminy, trybu i zasad powoływania egzaminatorów oraz wysokości przysługującego im 

wynagrodzenia. Projekt ustawy definiuje pojęcie praktyki i aplikacji. Przez praktykę rozumie 

się praktykę zawodową w rachunkowości. Aplikacja jest to wykonywanie czynności rewizji 

finansowej pod kierunkiem biegłego rewidenta (od uczestniczenia w tych czynnościach aż do 

samodzielnego zbadania sprawozdania finansowego). 

 

Projekt przewiduje, podobnie jak obecnie obowiązująca ustawa, możliwość uzyskania wpisu 

do rejestru biegłych rewidentów również przez osobę posiadającą uprawnienia do 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej, po 

złożeniu z wynikiem pozytywnym, przed Komisją, egzaminu w języku polskim z prawa 

gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnienia uzyskane do 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej będą 

oceniane, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywania zawodu i wymogi obowiązujące 

w danym państwie członkowskim. Ze względu na różnice systemowe występujące 

w państwach członkowskich, nie ma możliwości ustanowienia w ustawie wspólnych 

wymogów kwalifikacyjnych dla kandydatów ze wszystkich państw członkowskich. 

 

Projektowana ustawa określa zasady i tryb wpisu biegłych rewidentów przez KRBR do 

rejestru. W porównaniu do obecnego stanu rozszerzony został zakres informacji ujawnianych 

w rejestrze m.in. o informacje dotyczące:  

− formy wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta lub informację 

o niewykonywaniu zawodu,  

− nazwy, adresu strony internetowej i adresu firmy audytorskiej zatrudniającej biegłego 

rewidenta, 

− numeru nadanego biegłemu rewidentowi przez organ rejestrujący państwa UE lub 

państwa trzeciego, wraz z podaniem nazwy tego organu. 

 

Projekt ustawy przewiduje, iż rejestr biegłych rewidentów prowadzony będzie w formie 

elektronicznej i publicznie dostępny – poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej 

KIBR. Jednocześnie zastrzeżono, że obywatelstwo oraz adres biegłego rewidenta, jako dane 

wrażliwe, nie będą podlegały publikacji. 

 

Proponowane przepisy określają możliwe następujące formy wykonywania zawodu przez 

biegłych rewidentów: właściciel firmy, wspólnik spółki osobowej lub członek zarządu spółki 
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kapitałowej, osoba pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską, osoba niepozostająca 

w stosunku pracy i niebędąca właścicielem firmy, pod warunkiem zawarcia umowy 

cywilnoprawnej z firmą audytorską. Ponadto w projekcie zawarto uregulowania określające 

obowiązki ciążące na biegłym rewidencie, a także regulacje dotyczące przypadków 

powodujących skreślenie biegłego rewidenta z rejestru. 

 

Rozdział 3 – Samorząd zawodowy biegłych rewidentów 

 

Projektowane przepisy regulują zasady tworzenia i działania poszczególnych organów KIBR, 

tj. Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (KZBR), Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

(KRBR), Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR), Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (KSD), 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego (KRD) i Krajowej Komisji Nadzoru (KKN). 

Z kompetencji KZBR wyłączone zostały zadania związane z uchwalaniem zasad etyki 

zawodowej biegłych rewidentów, określaniem zasad obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego biegłych rewidentów oraz określaniem zasad ustalania opłat z tytułu wpisu na 

listę firm audytorskich oraz opłat rocznych z tytułu nadzoru. Ponadto zadania KRBR 

rozszerzone zostały m.in. o ustanawianie standardów wewnętrznej kontroli jakości w firmach 

audytorskich, a także zakresów tematycznych oraz minimalnej ilości godzin obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, ustalanie kryteriów oraz nadawanie 

uprawnień dla jednostek przeprowadzających obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla 

biegłych rewidentów, podejmowanie uchwał o zakazie wykonywania czynności rewizji 

finansowej lub nakładaniu na firmy audytorskie kar finansowych w przypadkach 

przewidzianych w projektowanej ustawie. Doprecyzowano także, iż roczne sprawozdanie 

finansowe KIBR zatwierdzane będzie przez KRBR, po jego wcześniejszym pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Krajową Komisję Rewizyjną.  

 

Przepisy projektowanej ustawy zobowiązują KRBR do informowania Komisji Nadzoru 

Audytowego – jako organu nadzoru publicznego – o niewywiązywaniu się przez biegłych 

rewidentów z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz o podjętych 

działaniach w tym zakresie. 

Z uwagi na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta 

i działalnością firm audytorskich przez organ publiczny – Komisję Nadzoru Audytowego, 

a także proponowanym w projekcie rozwiązaniu polegającym na przeprowadzaniu przez 

Komisję Nadzoru Audytowego kontroli w firmach audytorskich w projekcie przewiduje się, 
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iż KIBR odprowadzać będzie do budżetu państwa 20 % należnych opłat z tytułu kontroli, 

wpłacanych przez firmy audytorskie wykonujące czynności rewizji finansowej w jednostkach 

zainteresowania publicznego. 

 

Projekt przewiduje, iż istniejący w strukturze KIBR Krajowy Sąd Dyscyplinarny będzie się 

składał maksymalnie z 10, a nie jak dotychczas z 15 członków. Zmniejszony skład osobowy 

wynika z faktu, iż sąd ten będzie orzekał w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej 

biegłych rewidentów jedynie w pierwszej instancji. Natomiast orzeczenia w sprawach 

odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów drugiej instancji wydawane będą 

przez sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego. 

 

Istotne zmiany wprowadzone zostały w funkcjonowaniu KKN. Określone w art. 26 ust. 2 

projektu zadania KKN obejmować będą organizowanie oraz sprawowanie kontroli nad 

przestrzeganiem przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji 

finansowej przez biegłych rewidentów oraz działalnością firm audytorskich. Kontrolę 

w firmach audytorskich będą przeprowadzać kontrolerzy zatrudnieni w KIBR lub wizytatorzy 

powołani przez KKN na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola w firmach audytorskich 

wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego 

będzie przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 3 lata, natomiast w pozostałych firmach 

audytorskich – nie rzadziej niż raz na 6 lat. 

Na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z zakresu kontroli 

przeprowadzanej przez KKN, wyłączono kontrolę naliczonego wynagrodzenia za czynności 

rewizji finansowej i przekazano ten zakres zadań Komisji Nadzoru Audytowego. 

W projekcie przyjęto, iż w ww. kontrolach będą mogli uczestniczyć, w charakterze 

obserwatorów – na wniosek Komisji Nadzoru Audytowego – pracownicy komórki 

organizacyjnej Ministerstwa Finansów odpowiedzialnej za rachunkowości i rewizję 

finansową. Osobom tym zagwarantowane zostało prawo dostępu do wszelkich dokumentów. 

Z przeprowadzonych kontroli kontrolerzy oraz wizytatorzy sporządzać będą protokoły 

kontroli. Protokoły kontroli przeprowadzonych przez kontrolerów będą natomiast 

zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Audytowego. 

Projektowana ustawa rozszerza – w stosunku do aktualnie obowiązujących – uprawnienia 

KKN w zakresie możliwości podjęcia działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

w kontrolowanej firmie. Zakłada się m.in., iż KKN będzie mogła skierować do firmy 

audytorskiej zalecenie usunięcia nieprawidłowości z jednoczesnym określeniem terminu na 
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ich usunięcie. W tym przypadku, po upływie wyznaczonego terminu, kontrolerzy 

i wizytatorzy KKN dokonywać będą kontroli realizacji zaleceń. W przypadku niewykonania 

zaleceń przez firmę audytorską KKN będzie miała możliwość: złożenia wniosku do KRD 

o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko biegłemu rewidentowi lub też złożenia 

do KRBR wniosku o nałożenie na firmę audytorską kary pieniężnej w wysokości do 250 000 

zł, nałożenia zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej na okres od 6 miesięcy do 3 

lat lub o skreślenie firmy z listy firm audytorskich bądź też nałożenia dodatkowej kary 

polegającej na podaniu do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach i karach nałożonych na firmę audytorską.  

 

KKN będzie mogła zlecić kontrolerom i wizytatorom przeprowadzenie kontroli 

pozaplanowych. Tryb wyboru kontrolerów i wizytatorów oraz zasady ich doskonalenia 

zawodowego, szczegółowy sposób i zakres przeprowadzanych kontroli, a także wzór 

protokołu kontroli przeprowadzanych przez kontrolerów i wizytatorów określone zostaną 

w uchwałach KKN, które podlegać będą zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Audytowego. 

 

KKN będzie zobowiązana do sporządzenia i przekazania Komisji Nadzoru Audytowego 

rocznego planu kontroli i sprawozdania z wykonania tego planu. 

 

Rozdział 4 – Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów 

 

Zasadniczą zmianą przewidzianą przez projekt jest przekazanie spraw dyscyplinarnych 

kognicji sądu powszechnego już w drugiej instancji. Sąd powszechny – w tym przypadku sąd 

okręgowy – będzie rozpoznawał sprawy w drugiej instancji. Tym samym zostanie skrócona 

droga do sądu powszechnego, co będzie miało pozytywny wpływ na ekonomikę 

postępowania. W projekcie rozszerzono katalog podmiotów będących stronami 

w postępowaniu dyscyplinarnym. Stroną w tym postępowaniu będzie mogła być Komisja 

Nadzoru Audytowego. Ma to umożliwić wykonywanie uprawnień nadzorczych Komisji  

w postępowaniu dyscyplinarnym. Komisja Nadzoru Audytowego będzie mogła, w drodze 

wyjątku, prowadzić postępowanie dyscyplinarne na prawach Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego (KRD) tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy 

przewinienie dyscyplinarne godzić będzie w interes publiczny. Komisja Nadzoru 

Audytowego będzie miała natomiast w każdym przypadku prawo złożenia odwołania od 

orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (KSD) do sądu powszechnego, a także prawo 
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wglądu do akt sprawy i żądania informacji o wynikach postępowania dyscyplinarnego. 

Dodatkowo, jeżeli w wyniku kontroli pozaplanowej przeprowadzonej przez pracowników 

Ministerstwa Finansów zostanie ujawnione podejrzenie popełnienia przez biegłego rewidenta 

przewinienia dyscyplinarnego Komisji Nadzoru Audytowego będzie przysługiwało 

uprawnienie złożenia do KSD wniosku o ukaranie biegłego rewidenta. 

 

W projekcie ustawy wprowadzono możliwość odwoływania się od orzeczeń KSD przez 

pokrzywdzonego. Stanowi to realizację uwag i postulatów wystąpienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

 

Katalog kar został rozszerzony o nową karę pieniężną (w granicach od 5-krotności  

do 50-krotności składki członkowskiej) nie występującą na gruncie dotychczasowej ustawy. 

Szerszy katalog kar umożliwi orzeczenie kary adekwatnej do przewinienia dyscyplinarnego 

popełnionego przez biegłego rewidenta. 

 

W przypadku prawomocnego ukarania, kosztami postępowania dyscyplinarnego obciążony 

zostanie ukarany biegły rewident.  

 

Dodano przepis, który stanowi, że obwiniony będzie mógł korzystać z pomocy kilku 

obrońców jednocześnie (nie więcej jednak niż trzech) oraz umożliwiono mu dobrowolne 

poddanie się karze. 

 

Zmodyfikowano negatywną przesłankę procesową przedawnienia ścigania. Zgodnie 

z projektem nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego upłynęły 3 lata, bez względu na to, jaki czas upłynął od chwili 

powzięcia informacji o popełnieniu tego przewinienia. Jednocześnie wyłączono karalność 

przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat. 

 

Rozdział 5 – Firmy audytorskie 

 

Proponowane przepisy określają wymogi, które musi spełniać jednostka, aby zostać firmą 

audytorską. Firmami audytorskimi będą mogły być: osoby fizyczne (biegli rewidenci) 

prowadzące działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, spółki osobowe, spółki 

kapitałowe, spółdzielnie lub spółdzielcze związki rewizyjne. W przypadku spółek projekt 
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ustawy stanowi, iż właścicielami oraz członkami organów zarządzających w większości 

powinni być odpowiednio biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni w jednym 

z państw UE. We wszystkich firmach audytorskich czynności rewizji finansowej powinni 

wykonywać biegli rewidenci. W porównaniu do aktualnie obowiązującej ustawy o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie rozszerzone zostały wymagania w odniesieniu do właścicieli 

firm audytorskich działających w formie spółek kapitałowych, spółdzielni i spółdzielczych 

związków rewizyjnych.  

 

Projekt określa także zakres działalności firm audytorskich. Oprócz czynności rewizji 

finansowej (badanie i przeglądy sprawozdań finansowych) firmy te będą mogły wykonywać 

zadania z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwa 

podatkowego, postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, działalności szkoleniowej 

i wydawniczej w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej oraz podatków. Projekt ustawy 

wprowadza także możliwość świadczenia innych usług, pod warunkiem że świadczenie tych 

usług jest przewidziane standardami rewizji finansowej.  

 

Firmy audytorskie zobowiązane będą do zapewnienia przestrzegania zasad etyki i standardów 

wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów, a także opracowania (na podstawie 

uchwały KRBR) oraz skutecznego wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli jakości przy 

wykonywaniu czynności rewizji finansowej.  

 

KRBR będzie prowadzić listę firm audytorskich (nie będą ujmowani na niej – jak to ma 

miejsce obecnie – biegli rewidenci wykonujący zawód; odpowiednia informacja 

o wykonywaniu zawodu przez biegłego rewidenta będzie odnotowana w rejestrze biegłych 

rewidentów); lista będzie dostępna na stronie internetowej KIBR. Będzie ona zawierać – 

w porównaniu z dotychczasową listą – nowe informacje, m.in. o: członkostwie firmy 

audytorskiej w sieci, adresie strony internetowej, numerze w rejestrze nadanym firmie 

audytorskiej przez organ rejestrujący z innego państwa UE lub państwa trzeciego. 

 

Firmy audytorskie obowiązane będą do wnoszenia opłat z tytułu wpisu na listę w wysokości 

nieprzekraczającej 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz opłat 

rocznych z tytułu nadzoru (nie wyższych niż 2 % rocznych przychodów z tytułu 

wykonywania czynności rewizji finansowej, jednak nie mniej niż 20 % przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej). 
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Firmy audytorskie będą także zobowiązane do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. W każdym przypadku firma audytorska będzie miała obowiązek 

dokonania ubezpieczenia OC od czynności rewizji finansowej. Natomiast w przypadku 

pozostałych usług, obowiązkiem ubezpieczenia objęte będą usługi faktycznie wykonywane 

przez firmę audytorską. 

 

Jednocześnie Komisja Europejska w zaleceniu z 5 czerwca 2008 r. (sygn. K(2008) 2274) 

rekomendowała wprowadzenie uregulowań w zakresie ograniczenia odpowiedzialności firm 

audytorskich w przepisach krajowych państw członkowskich. W tym celu Komisja 

Europejska proponuje w szczególności zastosowanie zdefiniowanych przez KE metod: 

a) określenie maksymalnej kwoty odszkodowania lub wzoru umożliwiającego 

obliczenie takiej kwoty, 

b) ustanowienie zbioru zasad, na podstawie których biegły rewident lub firma 

audytorska ponosiliby odpowiedzialność jedynie w zakresie, w jakim 

faktycznie przyczynili się do strat poniesionych przez powoda oraz nie byliby 

odpowiedzialni solidarnie wraz z innymi sprawcami szkody, 

c) stworzenie przepisu umożliwiającego każdej jednostce, której sprawozdanie 

finansowe będzie badane, oraz biegłemu rewidentowi lub firmie audytorskiej 

ustalenie ograniczenia odpowiedzialności za porozumieniem stron. 

Obecnie ograniczenie zakresu odpowiedzialności cywilnej zostało wprowadzone  

w Austrii, Belgii, Grecji, Niemczech, Słowenii i Wielkiej Brytanii, a w Irlandii i Hiszpanii 

trwają prace mające na celu wprowadzenie odpowiednich rozwiązań.  

W projekcie ustawy postanowiono wprowadzić ograniczenie odpowiedzialności zawodowej 

biegłych rewidentów i firm audytorskich, ponieważ – w przeciwnym przypadku – sytuacja 

polskich firm audytorskich mogłaby być mniej korzystna od sytuacji biegłych rewidentów 

i firm audytorskich z krajów, które zastosowały zalecenia KE. 

 

Rozdział 6 – Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej 

 

Biegły rewident, wykonując zawód, zobowiązany będzie do przestrzegania zasad kodeksu 

etyki (uchwała KRBR) oraz zasad niezależności i bezstronności. Projekt ustawy określa 

kryteria niezachowania niezależności i bezstronności. Przepisy te zostały przeniesione 
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z ustawy o rachunkowości i jednocześnie uzupełnione. Tak określone zasady niezależności 

i bezstronności będą miały także zastosowanie do firm audytorskich oraz do sieci. 

 

Proponowane przepisy wprowadzają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez 

biegłego rewidenta i firmę audytorską oraz inne osoby, którym udostępniono informacje 

objęte tajemnicą. Od tej zasady przewidziano odstępstwa. Przykładem tego jest dyspozycja 

stanowiąca, iż biegły rewident, który wykonując czynności rewizji finansowej dowiedział się 

o przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy przez funkcjonariusza 

publicznego z państwa UE lub państwa trzeciego, ma obowiązek powiadomić o tym fakcie 

organ właściwy do ścigania przestępstw. Przepis ten stanowi wykonanie zalecenia Grupy 

Roboczej OECD, wydanego w związku z drugą fazą przeglądu implementacji przez Polskę 

Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych 

w międzynarodowych transakcjach handlowych oraz Zrewidowanej Rekomendacji 

ws. zwalczania przekupstwa w międzynarodowych transakcjach handlowych, który miał 

miejsce w dniach 15 – 18.01.2007 r. w Paryżu. Grupa zaleciła władzom polskim rozważenie 

nałożenia na biegłych rewidentów obowiązku zgłaszania organom ścigania podejrzenia 

niezgodnego z prawem przekupstwa funkcjonariuszy zagranicznych. 

 

Projektowana ustawa – w ślad za dyrektywą – nakłada odpowiedzialność za badanie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego na biegłego rewidenta grupy, badającego 

w imieniu firmy audytorskiej takie sprawozdanie. Biegły rewident grupy ma obowiązek 

odpowiedniego udokumentowania wyników pracy własnej oraz przeglądu pracy biegłych 

rewidentów badających sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy 

kapitałowej. W związku z tym firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe spółki 

zależnej zobowiązana została do udostępnienia biegłemu rewidentowi grupy dokumentacji 

rewizyjnej. W sytuacji, gdy badanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 

przeprowadzać będzie biegły rewident lub firma audytorska z państwa trzeciego, z którym nie 

zostanie podpisane odpowiednie porozumienie, wówczas biegły rewident grupy zobowiązany 

będzie, na żądanie Komisji Nadzoru Audytowego, do dostarczenia dokumentacji rewizyjnej 

z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta z państwa trzeciego. W tym celu 

biegły rewident grupy powinien posiadać odpowiedni dostęp do tej dokumentacji. 

W przypadku gdy zaistnieją przeszkody w ww. dostępie, biegły rewident grupy powinien 

posiadać dowody, że podjął stosowne działania mające na celu uzyskanie takiego dostępu.  
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Rozdział 7 – Nadzór publiczny 

 

W projekcie ustawy przyjęto, iż Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje nadzór publiczny 

nad wykonywaniem zawodu przez biegłych rewidentów i działalnością firm audytorskich 

oraz nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. 

 

Nadzór publiczny powinien być niezależny, co oznacza, że większość członków Komisji 

Nadzoru Audytowego przynajmniej przez 3 lata przed powołaniem w skład Komisji Nadzoru 

Audytowego nie może wykonywać czynności rewizji finansowej, mieć prawa głosu w firmie 

audytorskiej ani być członkiem zarządu lub rady nadzorczej firmy audytorskiej. 

 

Komisja Nadzoru Audytowego będzie wykonywać swoje zadania przy pomocy komórki 

organizacyjnej działającej w strukturze Ministerstwa Finansów (MF), odpowiedzialnej za 

rachunkowość i rewizję finansową.  

 

Do zadań Komisji Nadzoru Audytowego – w ramach sprawowanego nadzoru – należy m.in.: 

zatwierdzanie uchwał organów KIBR, zatwierdzanie rocznych planów kontroli dotyczących 

wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności firm audytorskich 

wykonujących czynności rewizji finansowej w JZP, przeprowadzanie kontroli 

pozaplanowych, rozpatrywanie odwołań od uchwał organów KIBR, będących decyzjami 

administracyjnymi, kontrola formalno-prawna niepodlegających zatwierdzeniu przez Komisję 

Nadzoru Audytowego uchwał organów KIBR, zaskarżanie tych uchwał w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości, rejestrowanie biegłych rewidentów i firm audytorskich 

z państw trzecich oraz współpraca międzynarodowa z Komisją Europejską oraz organami 

nadzoru z państw UE i państw trzecich. 

 

Projekt przewiduje, iż w razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach Komisja Nadzoru 

Audytowego będzie mogła zlecić pracownikom komórki organizacyjnej Ministerstwa 

Finansów, odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową, przeprowadzenie kontroli 

wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności firm audytorskich. Osoby 

wykonujące kontrole powinny być wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, 

o odpowiednim doświadczeniu zawodowym w dziedzinie rewizji finansowej i kontroli. 
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Z przeprowadzonych kontroli sporządzany będzie protokół. W zależności od rodzaju 

i zakresu stwierdzonych nieprawidłowości Komisja Nadzoru Audytowego będzie mogła 

skierować do firmy audytorskiej zalecenie, wraz z określeniem terminu usunięcia 

nieprawidłowości, nałożyć na firmę audytorską karę pieniężną w wysokości do 250 000 zł, 

wydać decyzję o zakazie wykonywania czynności rewizji finansowej na okres od 6 miesięcy 

do lat 3 lub jej skreśleniu z listy, nałożyć dodatkową karę polegającą na podaniu do 

publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i o karach 

nałożonych na firmę audytorską, bądź też sporządzić wniosek o ukaranie biegłego rewidenta 

i niezwłocznie wnieść go do KSD. 

 

Komisja Nadzoru Audytowego zobowiązana została do sporządzenia, do dnia 30 kwietnia 

następnego roku, rocznego sprawozdania obejmującego kompleksową informację 

o funkcjonowaniu systemu zapewnienia jakości, o przeprowadzonych postępowaniach 

dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów oraz o karach nałożonych na firmy audytorskie, 

a także o wykonaniu zadań własnych nałożonych projektowaną ustawą. Sprawozdanie to 

będzie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Komisja Nadzoru 

Audytowego zamieści w tym sprawozdaniu także informacje w ww. zakresie uzyskane od 

właściwych organów KIBR. 

 

Rozdział 8 – Czynności rewizji finansowej w JZP 

 

Projektowane przepisy regulują szczególne zasady dotyczące przeprowadzania czynności 

rewizji finansowej w JZP. 

 

Ze względu na istotne znaczenie JZP dla gospodarki kraju, istnieje potrzeba zapewnienia 

wysokiej jakości badania i przeglądów sprawozdań finansowych tych jednostek 

i ustanowienia szczególnego nadzoru nad tym procesem w tych jednostkach. Realizując ten 

cel, projekt ustawy zakłada obowiązek tworzenia w JZP komitetu audytu. Z obowiązku tego 

zwolnione zostały – z uwagi na przepisy systemowe regulujące działalność poszczególnych 

jednostek – fundusze inwestycyjne, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków 

zagranicznych, główne oddziały zakładów ubezpieczeń, a także fundusze inwestycyjne, które 

podobnie jak fundusze emerytalne nie posiadają rady nadzorczej. Organem tych funduszy jest 

towarzystwo, działające w formie spółki akcyjnej. W związku z tym, dla uniknięcia 

wątpliwości interpretacyjnych, czy przedmiotowe fundusze powinny powoływać komitet 



 16

audytu w ramach towarzystwa – spółki akcyjnej, wprowadzono odpowiednie zwolnienie 

expressis verbis. W odniesieniu do zwolnienia powszechnych towarzystw emerytalnych 

z obowiązku posiadania komitetu audytu należy stwierdzić, że w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów, nakładających na towarzystwo szereg innych obowiązków, 

obowiązek posiadania komitetu ds. audytu stanowiłby nadmierne obciążenie funkcjonalne, 

które nie jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania tych podmiotów. 

 

Członkowie komitetu audytu (co najmniej 3) powoływani będą spośród członków rady 

nadzorczej jednostki. Przynajmniej jeden z członków komitetu powinien posiadać 

odpowiednią wiedzę w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być niezależny 

od jednostki. W jednostce zainteresowania publicznego będącej bankiem spółdzielczym 

całkowita niezależność członka komitetu nie musi być zachowana, ponieważ w skład rady 

nadzorczej banku spółdzielczego wchodzą wyłącznie członkowie banku, a tym samym muszą 

posiadać wniesiony udział, co pozbawia te osoby przymiotu niezależności. Analogiczna 

sytuacja – w zakresie niezależności – występuje w odniesieniu do spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych. Podstawowym zadaniem komitetu będzie monitorowanie 

procesu badania lub przeglądu sprawozdania finansowego JZP na każdym jego etapie 

(począwszy od rekomendowania radzie nadzorczej firmy audytorskiej do przeprowadzenia 

badania lub przeglądu po bieżącą komunikację z biegłym rewidentem/firmą audytorską 

w trakcie badania lub przeglądu), w tym monitorowanie zachowania niezależności biegłego 

rewidenta/firmy audytorskiej. Dla wzmocnienia ww. niezależności, projekt przewiduje 

obowiązek zmiany (rotacji) kluczowego biegłego rewidenta maksymalnie po upływie siedmiu 

lat i możliwość ponownego podjęcia przez niego czynności rewizji finansowej po dwuletniej 

przerwie. Co więcej, po ustaniu świadczenia usług rewizji finansowej biegłego rewidenta 

będzie obowiązywał dwuletni okres karencji przed podjęciem zatrudnienia na kierowniczym 

stanowisku w jednostce, w której biegły rewident wykonywał czynności rewizji finansowej. 

Projekt przewiduje zwolnienie z obowiązku powoływania komitetów audytu w jednostkach 

zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 

5 członków. Zadania komitetu audytu będą w tych jednostkach wykonywane przez rady 

nadzorcze. 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia pełnej przejrzystości działania firmy 

audytorskiej świadczącej czynności rewizji finansowej w JZP, projekt zakłada publikowanie 

przez firmę audytorską na swojej stronie internetowej corocznego sprawozdania, 
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obejmującego m.in.: informacje o jej formie organizacyjno-prawnej, strukturze własnościowej 

i umiejscowieniu w sieci firm audytorskich, opis funkcjonowania systemu wewnętrznej 

kontroli jakości, wskazanie terminu przeprowadzenia ostatniej kontroli w ramach systemu 

zapewniania jakości, wykaz JZP, w których firma audytorska wykonywała czynności rewizji 

finansowej w poprzednim roku obrotowym oraz informację o osiągniętych przychodach 

z tytułu poszczególnych czynności rewizji finansowej i innych usług. Przepis ten budził 

wątpliwości na etapie uzgodnień międzyresortowych, jednak jest to wymóg wynikający 

z dyrektywy. Przepis nie nakłada obowiązku ujawniania cen, gdyż mogłoby to prowadzić do 

ograniczenia konkurencji. Zaznaczyć należy, że dane te są publicznie dostępne w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, a sprawozdania z przejrzystości w proponowanym kształcie są już 

publikowane przez firmy audytorskie z państw zachodniej Europy. 

 

W celu umożliwienia KKN przeprowadzania kontroli jakości usług rewizji finansowej 

świadczonych przez firmy audytorskie na rzecz JZP, firmy te będą zobowiązane do końca 

stycznia każdego roku przekazywać KKN informacje o podpisanych w poprzednim roku 

umowach na świadczenie usług rewizji finansowej w JZP. Informacje przekazywane będą 

przez KKN do Komisji  Nadzoru Audytowego.  

 

Rozdział 9 – Współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej i państwami trzecimi 

 

W celu zapewnienia sprawowania prawidłowego nadzoru nad wykonywaniem zawodu przez 

biegłych rewidentów i działalnością firm audytorskich, projektowane regulacje przewidują 

współpracę Komisji Nadzoru Audytowego z organami nadzoru z innych państw UE i państw 

trzecich. 

 

Przewiduje się, że Komisja Nadzoru Audytowego będzie mogła wymieniać z organami 

nadzoru z państw UE informacje, chyba że udzielenie ich łączyłoby się z negatywnymi 

skutkami dla RP lub w sprawie, której dotyczy wniosek o udzielenie informacji doszło już do 

zawiśnięcia sporu przed sądem lub też zapadło prawomocne orzeczenie w tej sprawie. 

Przypadek wcześniejszego zawiśnięcia sporu odnośnie tej samej sprawy, bądź też istnienie 

w sprawie powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) stanowią przeszkody uniemożliwiające 

Komisji Nadzoru Audytowego udzielenie informacji organowi nadzoru z innego państwa UE. 
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Komisja Nadzoru Audytowego będzie miała również możliwość występowania do organów 

nadzoru z państw UE z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej w firmie audytorskiej, 

o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko biegłemu rewidentowi lub 

o przeprowadzenie kontroli pozaplanowej, a po wszczęciu tego postępowania bądź kontroli 

będzie miała możliwość uczestniczenia w tej procedurze (poprzez swojego przedstawiciela). 

Z drugiej strony Komisja Nadzoru Audytowego będzie zobowiązana odpowiednio 

zareagować na podobny wniosek, który wpłynie do niej z organu nadzoru z innego państwa 

UE. 

 

Współpraca z państwami trzecimi, oprócz wymiany informacji, polegać ma na rejestrowaniu 

biegłych rewidentów i firm audytorskich z państw trzecich przeprowadzających badania 

sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich, których papiery 

wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym RP. 

W tym przypadku organem właściwym do prowadzenia rejestru biegłych rewidentów 

z państw trzecich i listy firm audytorskich z państw trzecich będzie Komisja Nadzoru 

Audytowego jako organ wykonujący czynności w zakresie współpracy międzynarodowej. 

W celu rejestracji ww. biegli rewidenci i firmy audytorskie zobowiązani zostali do złożenia 

informacji w zakresie informacji wymaganych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich 

w RP. 

 

Zarejestrowanie biegłych rewidentów i firm audytorskich z państw trzecich umożliwi 

poddanie ich systemowi zapewnienia jakości obowiązującemu w prawie polskim, 

a odstępstwa od tego sposobu nadzoru, wprowadzane na zasadzie wzajemności, będą 

dopuszczalne tylko w przypadku podlegania nadzorowi publicznemu, systemowi 

postępowania dyscyplinarnego i systemowi zapewnienia jakości obowiązującego w państwie 

trzecim, który został uznany za równoważny. 

 

Komisja Nadzoru Audytowego będzie mogła, na wniosek organu nadzoru z państwa 

trzeciego, przekazać temu organowi dokumentację rewizyjną będącą w posiadaniu firmy 

audytorskiej. Warunkiem przekazania tej dokumentacji będzie uprzednie zawarcie z organem 

nadzoru z państwa trzeciego porozumienia opartego o zasadę wzajemności. Właściwym do 

przekazania dokumentacji rewizyjnej będzie Komisja Nadzoru Audytowego, której biegli 

rewidenci lub firmy audytorskie będą zobowiązani doręczyć tę dokumentację. Dokumentacja 
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rewizyjna będzie mogła być wykorzystana przez organ nadzoru z państwa trzeciego 

wyłącznie w celu realizacji zadań nadzorczych. 

 

Rozdział 10 – Przepisy przejściowe i końcowe 

 

W związku z ujęciem w projektowanej ustawie zasad niezależności zawartych aktualnie 

w przepisach ustawy o rachunkowości, przewiduje się ich skreślenie. Zmiany więc wymagać 

będzie art. 67a ustawy o rachunkowości. 

 

Dodanie ust. 7 do art. 65 ustawy o rachunkowości w zaproponowanym brzmieniu wynika 

z konieczności przeniesienia, z norm wykonywania zawodu do aktu prawnego o randze 

ustawy, regulacji w zakresie podpisu składanego pod opinią i raportem. 

 

Zmianę przewiduje się również w ustawie o działach administracji rządowej. Z uwagi na to, 

że Komisja Nadzoru Audytowego będzie działała w strukturach Ministerstwa Finansów, a jej 

przewodniczącym będzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, istnieje konieczność 

wyodrębnienia – w zakresie działu finanse publiczne – rewizji finansowej. 

 

Projekt ustawy przewiduje uchylenie art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o działalności ubezpieczeniowej w celu zapewnienia jednolitości w zapisach dotyczących 

wymogu rotacji biegłych rewidentów w JZP. Przedmiotowe uchylenie uwzględnia uwagę 

zgłoszoną zarówno przez Polską Izbę Ubezpieczeń, jak i przez firmy audytorskie. 

 

Projekt ustawy określa termin, do którego podmioty uprawnione do badania sprawozdań 

finansowych zobowiązane będą do dostosowania się do wymogów ustawy przewidzianych 

dla firm audytorskich. 

 

Z kolei KRBR zobowiązana będzie do dostosowania rejestru biegłych rewidentów i listy firm 

audytorskich do wymogów ustawy. W tym celu ustawa nakłada na biegłych rewidentów 

i firmy audytorskie obowiązek przekazania do KRBR dodatkowych danych wymaganych do 

ujęcia w rejestrze i na liście. 

 

Przewiduje się, iż sprawy, które zostały skierowane do rozpoznania przez sąd dyscyplinarny 

właściwy według przepisów aktualnie obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach i ich 
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samorządzie, w których nie doszło do rozpoczęcia rozprawy, zostaną przekazane sądowi  

właściwemu według przepisów projektowanej ustawy. Sprawy, w których przed dniem 

wejścia w życie ustawy rozpoczęto rozprawę, toczyć się będą do końca postępowania w danej 

instancji według przepisów aktualnie obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie. W przypadku jednak wystąpienia konieczności odroczenia rozprawy na czas 

powyżej 2 miesięcy, zawieszenia postępowania lub ponownego rozpoznania sprawy albo po 

zapadnięciu prawomocnego orzeczenia, postępowanie będzie prowadzone według przepisów 

projektowanej ustawy. Sprawy te powinny zostać przekazane niezwłocznie właściwemu 

sądowi. 

 

Ustawa przewiduje, iż Komisja Egzaminacyjna powołana na mocy aktualnie obowiązującej 

ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, będzie działała do czasu powołania Komisji 

Egzaminacyjnej według zasad określonych w projektowanej ustawie, jednak nie dłużej niż 

jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Osoby, które 

rozpoczęły postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta przed wejściem w życie 

projektu ustawy, będą mogły odbywać je według przepisów dotychczasowych, jednak nie 

dłużej niż przez 4 lata od wejścia w życie ustawy. 

 

Projekt ustawy zobowiązuje organy KIBR do przekazania Komisji Nadzoru Audytowego 

uchwał podlegających zatwierdzeniu. 

 

JZP, które nie zostały zwolnione z obowiązku powołania komitetu audytu, zobowiązane będą 

do powołania tego komitetu w formie określonej w projektowanej ustawie. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Cel wprowadzenia ustawy 

Implementacja przepisów dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 17 maja 2006r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych 

i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 

78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek 

i 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych 

instytucji finansowych oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG w sprawie 

zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli 

dokumentów rachunkowych. Jednocześnie w projekcie wprowadzono zmiany w ustawie 

o rachunkowości, a także uwzględniono dotychczasowe praktyczne doświadczenia 

w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie. 

 

2. Podmioty objęte projektem 

Projekt dotyczy kandydatów na biegłych rewidentów, biegłych rewidentów, firm 

audytorskich, jednostek zainteresowania publicznego, samorządu biegłych rewidentów 

oraz nadzoru publicznego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Audytowego nad 

wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów i działalnością 

firm audytorskich. 

Aktualnie do rejestru wpisanych jest ok. 7.600 biegłych rewidentów, natomiast na listę 

firm audytorskich – 1.900 podmiotów. 

 

3. Skutki wprowadzenia ustawy 

 

– Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Ustawa spowoduje skutki finansowe dla budżetu państwa zarówno po stronie dochodów 

jak i wydatków w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.  

 

Dochody 

1) Wpływy w wysokości 20 % należnych opłat z tytułu nadzoru od firm audytorskich 

wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania 
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publicznego przekazywane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Kwota 

wpływów jest trudna do określenia z uwagi na brak informacji w zakresie wysokości 

przychodów z tytułu czynności rewizji finansowej świadczonych przez firmy 

audytorskie w jednostkach zainteresowania publicznego oraz aktualnej liczby takich 

firm audytorskich. Kwota 20 % wpływów została szacunkowo określona przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów na poziomie 800 000 zł. 

2) Wpływy z tytułu kar finansowych, które nakładane będą przez organ nadzoru 

publicznego (Komisję Nadzoru Audytowego) na firmy audytorskie. 

 

Wydatki 

 

Wprowadzenie instytucji nadzoru publicznego (Komisji Nadzoru Audytowego) oraz 

zadania związane z realizacją tego nadzoru wymagać będą zatrudnienia w Ministerstwie 

Finansów 20 wysokiej klasy specjalistów z dziedziny rachunkowości, rewizji finansowej 

i prawa. Z uwagi na wykonywanie przez Komisję Nadzoru Audytowego zadań z zakresu 

współpracy z Komisją Europejską, a także z organami nadzoru z innych państw Unii 

Europejskiej i państw trzecich, część zatrudnionych pracowników powinna posługiwać 

się biegle językami obcymi. Przy szacowaniu wydatków na dodatkowe 20 etatów 

konieczne jest zapewnienie 6 etatów dla osób, które przeprowadzać będą kontrole 

w firmach audytorskich. Osoby te powinny posiadać np.: tytuł biegłego rewidenta lub 

radcy prawnego, znajomość specyfiki działalności emitentów papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym RP, działalności banków, towarzystw 

i zakładów ubezpieczeń. Z tego względu osoby te powinny być zatrudnione na 

stanowiskach nie niższych niż główny specjalista, z wynagrodzeniem adekwatnym do 

realizowanych zadań, posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. 

 

Na dzień wejścia w życie ustawy w zakresie nadzoru publicznego należy założyć wydatki 

na następującym szacunkowym poziomie: 

 

– wynagrodzenie minimalne jednego pracownika przeprowadzającego kontrole to 

czterokrotność kwoty bazowej, tj.: 

            4 x 1 837,10 zł = 7 348,40 zł 
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– wynagrodzenie minimalne jednego pracownika wykonującego pozostałe zadania 

w zakresie nadzoru publicznego to trzykrotność kwoty bazowej, tj.: 

3 x 1 837,10 zł = 5 511,30 zł 

 

Zakładając zatrudnienie od 1 stycznia 2009 r. 20 pracowników wynagradzanych zgodnie 

z powyższym schematem, będzie to implikowało minimalne wydatki: 

 

a) w 2009 r. i w latach następnych: 12 miesięcy x 6 pracowników kontroli  

x 7 348,40 zł = 529 084,80 zł 

 

b) w 2009 r. i w latach następnych: 12 miesięcy x 14 pozostałych pracowników 

x 5 511,30 zł = 925 898,40 zł 

 

–  razem a + b = 1 454 983,20 zł 

 

Skutki finansowe w zakresie wypłaty wynagrodzenia Przewodniczącemu i członkom 

Komisji Nadzoru Audytowego szacuje się w następującej wysokości: 

 

– w 2009 r. przewidywane wynagrodzenie miesięczne jednego członka Komisji Nadzoru 

Audytowego to kwota nie wyższa niż wysokość przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej (przyjmując wysokość wynagrodzenia obowiązującego w 2008r. 

ustalonego za 2007 r.), tj.: 

            2 691,03 zł x 12 miesięcy x 9 członków = 290 631,24 zł 

 

Łącznie przewiduje się na wynagrodzenie środki w wysokości 1 745 614,44 zł. 

Powyższa kwota nie uwzględnia wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego oraz odpisu z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Skutki finansowe w zakresie wyposażenia (zakup sprzętu, oprogramowania, systemu 

zabezpieczeń) wystąpią w dłuższym czasie. Na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne 

oszacowanie tych skutków. Przewiduje się wydatki w następującej wysokości: 

 

– 20 pracowników x (3.000 zł zestaw komputerowy + 1000 zł inne urządzenia peryferyjne 

+ 2 000 zł meble biurowe) = 120 000 zł 
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W związku z przepisem stanowiącym, że kwoty wyegzekwowane z tytułu opłat 

wpłacanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i kar pieniężnych nakładanych na 

firmy audytorskie stanowią dochód budżetu państwa i podlegają egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przewiduje się potrzebę 

uwzględnienia odpowiednich środków finansowych na zapewnienie realizacji tych zadań 

przez urzędy skarbowe. 

 

Realizacja ww. zadań nie spowoduje skutków finansowych dla budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

– Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projekt przewiduje rozszerzenie zakresu tematycznego egzaminów dla kandydatów na 

biegłych rewidentów w stopniu minimalnym, tj. jedynie o matematykę i statystykę, 

w zakresie niezbędnym dla rewizji finansowej – są to dziedziny niemające istotnego 

wpływu na zakres tematyczny przeprowadzanych egzaminów. Powyższe rozszerzenie 

zakresu tematycznego nie wpłynie na zwiększenie trudności dostępu do zawodu biegłego 

rewidenta. 

Nie przewiduje się wpływu ustawy na rynek pracy. 

 

– Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie ustawy będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność 

przedsiębiorstw, w szczególności jednostek zainteresowania publicznego, poprzez 

zwiększenie zaufania do danych i ustaleń wynikających ze sprawozdań finansowych tych 

jednostek zbadanych przez firmy audytorskie objęte systemem nadzoru publicznego. 

Przewiduje się, iż nałożone na firmy audytorskie, wykonujące czynności rewizji 

finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, obowiązki informacyjne 

w zakresie zamieszczania na stronach internetowych sprawozdania oraz przekazywania 

informacji do organu nadzoru publicznego, nie powinny mieć istotnego wpływu na 

obciążenia o charakterze administracyjnym i finansowym tych firm. 

Projekt ustawy nakłada na firmy audytorskie obowiązek wnoszenia rocznej opłaty z tytułu 

kontroli w wysokości nie wyższej niż 2 % (aktualnie – 1,5 %) rocznych przychodów 

z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Dokładną wysokość tej kwoty 
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określi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w stosownej uchwale, zatwierdzanej przez 

organ nadzoru. Nie przewiduje się istotnego wzrostu tej kwoty. 

Projekt ustawy nakłada na Krajową Radę Biegłych Rewidentów obowiązek wpłacania do 

budżetu państwa 20 % opłat z tytułu kontroli należnych od firm audytorskich 

wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. 

Obowiązek ten wynika ze zmian koncepcyjnych w zakresie przeprowadzania kontroli 

systemu zapewniania jakości w firmach audytorskich. Kontrole te przeprowadzane będą 

przez pracowników organu nadzoru. Przewiduje się, iż przekazywanie ww. kwot nie 

powinno negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów, z uwagi na planowany wzrost rocznej opłaty z tytułu kontroli o 0,5 punktu 

procentowego. 

 

– Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Przewiduje się, że proponowana regulacja nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów. 

 

– Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. Implementuje ona 

dyrektywę 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 

w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych 

sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek i 83/349/EWG w sprawie 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 

uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG w sprawie zatwierdzania osób 

odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych. 

 

 

– Konsultacje 

Decyzją Ministra Finansów nr 12/DR/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. została powołana 

Komisja Doradcza Ministra Finansów do spraw opracowania założeń organizacji nadzoru 

publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. W trakcie prac Komisja 

Doradcza odbyła szereg posiedzeń, podczas których poddano ponownej analizie 

i szerokim konsultacjom sposób i zakres transpozycji do polskiego porządku prawnego 

przepisów dyrektywy 2006/43/WE. Rezultatem prac Komisji Doradczej było 

Sprawozdanie z dnia 7 marca 2008 r. przedłożone Ministrowi Finansów do zatwierdzenia. 
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Projekt był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji z Krajową Radą 

Biegłych Rewidentów, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

z partnerami społecznymi: Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem 

Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów 

„Libertas”, Business Center Club, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, 

Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, Związkiem Banków Polskich oraz 

z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” i Ogólnopolskim 

Porozumieniem Związków Zawodowych. W trakcie konsultacji społecznych związki 

zawodowe nie zgłosiły uwag, a pozostałe podmioty, które zgłosiły uwagi w wyznaczonym 

terminie, zostały zaproszone na konferencję uzgodnieniową, która odbyła się w dniu 

14 lipca 2008 r. W trakcie tej konferencji rozbieżności zostały usunięte. 

 

Z chwilą przekazania projektu ustawy do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt ustawy został udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W dniu 2 października 2008 r. Kancelaria Biegłych Rewidentów Auxilium S.A. zgłosiła 

zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Zgłoszenie to nie pochodzi od podmiotu 

prowadzącego zawodową działalność lobbingową w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Uwagi nie 

zostały przyjęte, o czym podmiot został poinformowany. 

W dniu 10 grudnia 2008 r. jeden z biegłych rewidentów skierował do Prezesa Rady 

Ministrów, Ministra Finansów oraz do Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady 

Ministrów list otwarty, do którego załączył listę biegłych rewidentów popierających 

uwagi zawarte w tym liście (bez ich odręcznych podpisów). Stosownie do postanowień 

art. 25 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach  

i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. zm.) w związku z art. 20  

tej ustawy, list otwarty został przesłany do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z prośbą 

o zajęcie stanowiska, ponieważ to do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy 

reprezentowanie biegłych rewidentów oraz ochrona ich interesów zawodowych. 

 

 

 
04/01/BS 



Tabela zgodności dyrekty"wy 200ó/43ME z projektem ustawy o biegĘch rewidentach
i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

(stan na dzień 9 grudnia 2008 r.)

'  Ar t  i  tCofn ięe ie zatrv ierdzenia) Ań.  l  l  ust .
A ń. 5.1 ttst'

Ań  h (w l a  do t vc kształcen ia) Ań  5  us t .2

An. 9 [Zwoin ien ia)

Art '  l j  (Ksz tałcen ie  L|s tawicZne)

l4 (Zatrvierdzanie biegłych rewidentów z
Państ''v Członkowskich

Dy re ktyla 2006 | 43 lW E Pa rlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w
sprawi € ustawowych badań rocznych
sprawozdań |rnansowych i skonsolidowanych
sprarvozdań finansowych, zmienia jąca
Dyrckqrvy Rady 78/660/E\ń G * sprawie
rocznych sprawozdań linansowych niektórych
rodzajót  spó|ek i83/J49/EWG w sprawie
skonso|idowanych sprawozdań fi nansowych
banków i innych insĘtucji finansowych oraz
uchylająca Dyrektywę Rady 84/253/EWG w
sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych
za dokonywanie ustawowych kontroli

Projekt ustawy o biegĘch rewidentach i ich
samorządzie, firmach audytorskich oraz o
tadzorze publicznym (albo inny akt prawa
krajo''vego. -jeŹe li rłryraźnie tak zaznaczono)

Art. 3 (zatwierdzanie biegtych rewidentów i firm
audytorsk ich)
ust .  I  3
u s t . 4

Ań .  l 0
Art.41

Art. .l ( N ieooszlakorvana ooinia

Art .  7 (Wervf ikac ia kompetenc i i  zawodorvych Ań ' 6 _A r t ' 9
Art. S (Sprawdzenie wiedzv teoreWczne

Pr:epis fakulta4,wny nie skorltstano :

Ar1.  5 ust .2 Dkt 5Art  i0  (  Szko len ie
Art .  l l (Uzyskanie kwal i f ikacj i  w drodze

oternl ino\-łeso doświadczen ia zaworlo
Pr;,pis fakulnrywny - nie skor:l stano :

ztzdmio|owe i możl iw ości
An. l  )  {Połączenię szko len ia prakry cznego i
ksztalcenia tęore

Przepis fakultatywny nie skor:ystano z

Art. 4 ust. I pkt 2
A r t . 4us t . 2 i 3
A r t .  l l  u s t .4

Ań '  l  6  (  Re jes t rac ch rewidentó rv) Art .  l0  ust .  4
Ań'  5]  ust .  ]Art l7 (Reiestrac ia firm

Art. l8 (Aktualizacja informacli w rejestrze) Art .  l0  ust .  7
A  .  53  u s t . 4

Art '  J9 (odpowiedz ia lność za in|ormacje zawańe Ań '  ] 0  u s t '  7
Ań '  53 ust .  4

Art' 20 (J ęzyk) Art .  10 ust .  9
Art .  53 ust .  6

Art '  2 l  (E ' r}  ka Za!\odo\ła) Art .4 ust .  I  pkt  l



Art. 22 (Niezależność i obiektywizm) Art. 5ó
Art- 23 (Poufność i taiemnica zawodowa) Ań ,59
Art' 24 (Niezaieżność i obiektywizm biegłych
rewidentów przeprowadzających badanie
ustawowe w imieniu firm audytorskich)

Ań. 57

Art. 25 (Wynagrodzenie za badanie.l Art. 60
Ań' 26 (standardy rewizji finansowej) Art. 4 pkt 3

Art. 49 ust. 2
Art. 27 (Badania ustawowe skonsolidowanych
sprawozdań fi nansowych)

Ań .  ó 1

Ań' 28 (Sprawozdawczośc z badania) Ań '  l04 pkt  1
Art' 29 (Systemy zapewniania iakości) Art. 2ó ust. 2
Art '  J0 (System1 dochodzeń i  sankcj i Art. 14
Art' 3 l (odpowiedzialnośc biegłego rewidenta) Nie dotyczy - adresatem jesr Komisja

Europeiską
Art. 32 (Zasad;, nadzoru pLrblicznego) Ań .63

Art, 64
Ań- 65

A . ]] (Współpraca na szczebltt wspólnotowym
pomiędZv svstemami nadzorLr publicznego)

Art. 65 ust. i pkt 9

Art' 34 (WZajemne uznawanie rozwiązań
regtr lac1jnych pomiędz; Państwaln i
Członkowskimi)

Art .  91

Art' J5 (Wvznaczenie właścirwch władz Ań '  ó 5  u s t '  ]  p k t  9
Art. 3ó (Tajemnica zawodowa iwspółpraca
regulac1jna ponr iędry Pań)twam i
Cztonkowskimi)

Art .  9 l
A r t . 92
A r t . 93
Art .  94

Art' 37 (Wybór biegĘch rewidentów lub firm
audytorskich)

Art. 104 pkt 3

Ań. j8 (Zwoln ien ie i rezygnacja b iegĘch
relvidentórv i firm audvtorskich)

A ( .  104  pk t  l

Art. 39 (Zastosowanie do nienotowanych
iędnostek interesu publicznego)

Ań' 86 ust.  2

Art, ;l0 (Sprawozdanie zapewniające
pl?'eirZYstość)

Art. 88 pkt L

Ań'  4 l  (Komi let  ds '  audvtu) A r t . 86
A11.42 (Niezależność) Art. 88 pkt 2 i 3
Art, 43 (Zapewnianie iakośc i) Ań '  26 ust '  ]  pkt  1
Art' 4'1 (Zatrvierdzanie biegtych rervjdentów z
państw trzecich)

Ań' 5 ust' 4

Ań.45 (Rejestracja i nadzór nad biegłymi
ręrr identami i.jednostkami audytorskimi z
pansrlva trzęclego')

A r t . 95
A r t . 96
Art 9'7
An . 98
Art. 99

Art' 46 (odstępstwa w przypadku
rÓlvnoważności)

Ań .  l 00

Ań'  47 (Wspt iłpraca z w]aściwyni  władzami
pańStw trzecich)

Ań .  I 01
Art.  102
Ań .  l 03

ALt ' ,  :ł8 (Procedtrra komitetu) lNie dotlczy - aLlresaten jest Komisja
j Europejska

Ań'  49 Ustawa z 29 września l994 r. o rachunkowości



(Dz. U ' zf002 r. Nr 7ó poz' 694 z póżn' zm.) _
Załącznik nr l, część pt' Dodatkowe informacje i
obiaśnienia' ust. 4 pkt ó.

Ań. 50 Nie doryc:t uchylenie dyrektyw,

Ań . 5 l Nie dotyczy przepisy przeiśctowe

Art. 52 Pr:epis fakultatyv,ny nte skorzystano z
pr:edmiotowei możliwości

Ar t .53 Nie dotyczy termin transpozycjI
Nie doryczy - rermin wejścia w :ycie dyrehywy

Art. 5 5 Nie doĘc:y _ adresaci dyrektywy



URZĄD
KOMITETU INTEGRACJT EUROPEJSKTEJ

SEKRETARZ
KOM]TETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU

Mikołaj DowgieIewicz

v in. Ir,tol6{{ lo sloe,ł<ma

Warszawa, dnia Ęudnia 2008 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu usta|,y o biegłych rcwidentach
i ich samorzątlzie, firmach audytorskich oraz o ncdzorze publicznym, ltTrażona na
podstawie art. 9 pkt 3 w związku z art. f ltst' l pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8

sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106' poz. 494, z póżn.
zm.) przez Sekretana Komitetu Integracji Europejskiej Nlikolaja Dowgielewicza

Szttnow ny Panie Ministrze,

W związku z przedłożonym przy piŚmie z dnia l0 grudnia 2008 r. projektem ustawy (pismo

nr RM-10.178-08 NOWY TEKST)' pozwalam sobie w1'razić następującą opinię:

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

fu' uorzejmej wiadomości:
Pani Elżbieta Chojna.Duch
PodsekJetarz Stanu
M jnisterstwo Finansów

c i r . . .

?i .\i , ,'.



C. oPIs PosTULowANEGo RoZWIĄZANIA PRAWNEGo' ZE WSKAZANIEM

INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIoTEM ocHRoNY

1) Dla AUXILIUM Kancelarii Biegłych Rewidentów S'A., jak równieŻ dla firm audytorskich,

działających w formie spółki akcyjnej, kluczową sprawąjest treść ań. 47 pkt 4 ppkt b. który

stanowi' iz spółka kapitałowa ma spełnlac m'in. wymóg, aby większośc głosów na wainym

zgromadzeniu posiadall biegli rewidencl lub firmy audfiorskie, zatwierdzone co najmniej w

jednym państwie Unii Europejskiej. Takie postanowienie stoi w sprzeczności z charakterem

spółek akcyjnych. które poprzez emisje papierów wartościowych pozyskują środki na swój

rozw.ój ' W praktyce wskazany przepis elininuje możliwość prowadzenia działalności

aud1'1orskiej nie tylko w formie publicznej spółki akcyjnej w rozumietriu przeplsów ustawy Z

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczne1 i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego Systemr"l obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U' nr

184, poz. 7539 ze zmianami), ale nawet spółki akcyjnej, w której akcje są akcjami na

okaziciela. Trudno znaleŹć uzasadnienie dla rozwiązania ustawodawcy' w którym bieg|i

rewidenci nie mogliby pozyskiwać środków finansowych przez emisję akcji na okazicieia

i sprzedai tych papierów wartościowych na rynku publicznyłl. Ponadto planowane

postanorvienie ań' 47 pkl 3 ppkt b oraz niezwykle kótki okes dostosorvania Spółek do

rozwitpań projektowanej ustaw}. w bardzo niekorzystnej s1tuacji starvia spółki audytorskre,

juŹ llotowane na t.ynku publicznyn' Nadmienic naleŻy, iŻ spółki prrbliczne są zobowiązane do

ujawniania wielu infomracji, rv t)m: danych finansowych przlnajmnie.l rocznych

i półrocznych, a na rynku regulowalrym również kwartalnyclr, zawarcia znacz'nych

kontraktów, strategii rozwoju Spółki, wyników obligator.vjnego audy'tu sprawozdań

finansowy.ch etc.. co zl]acznie podwyisza ich transparentność wobec kontrahentów czy

inwestorólv' Nie ma potrzeby, aby dodatkowo dla spó'łek publicznych wprowadzać wynogi

komentowanego altykułu projektu ustawy. Posiadanie rł'iększości głosórv lra rvahryrn

zgromadzeniu przez biegłych rewidentórv lub firnę audytorską rrie wpłynie na rzetelność' czy

jakośc wykonywanego pIZeZ dany podmiot badania splawozdania fillansowego. Jednocześnie

wskazac na\eŻy. iŻ taki wymóg stawia w duŹo lepszej sytuacji zagraniczne podmioty

audytorskie. które nrogą załozyć w Polsce podmiot audytolski i nie podlega|ą tak znacznyn

ogl.aniczeniom. jak poiski  podmiot '  będący Spółką publ iczną

Postanowielr ia dylekt1'ąr '  2006/43lwE Par lanlen|tt Europejskiego statuują

bezwzględny .'vylrlóg. bez ur'vzgiędnienia plaw lrabyt'vch przez .iednostki. które był.v



.. 
podńióiami uprównionymi do.badań. sprawozdań finansowych zgodnie.,z ustawodawstwem

polskim przed wejściem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej oraz przed

implementacją do prawa kajowego postanowień przedmiotowej dyrektywy. W świetle

przedstawionych okoliczności proponujemy' aby zapis art. 47 ph 4 ppkt b otrzymał

następujące brzmienie:

..b) wiekszość członków na walnvm zgromadzeniu posiadaia biegli rewidenci lub firmv

audtorskie. zatwierdzeni co najmniei lv iednym państwie Unii Europeiskiei. z wvłaczeniem

emitentów papierów wańościowvch dopuszczonvch do obrotu na iednr..rn z rwków

reeu]owanvch kajów Europeiskieeo obszaru Gospodarczego do dnia weiścia w Żvcie

ninieiszej ustawv".

2. Uprawnienie KRBR do okeślania wysokości opłat rocznvch z tvtułu nadzoru,

o których mowa w ań. 50 ust' 1 pkt 2 oraz zasad ich podziału, okeślone w art. 21 ust. 2 pkt 8

stoi w naszej ocenie w sprzecznosci z art. 50 ust. l pk1 2 , który zobowiązuje wnosió opłatę

roczną z tytułu nadzoru w wysokości nie wyŻszej nlz 2 %o rocznych przychodów z tytułu

wy'konywania czynności rert,izji finansowej. Wskazywałby, iż podmiot sam określa sobie

w-vsokośc opłaty z tytutu nadzoru' Proponujemy, aby w ań. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy przy

uprawnieniu KRBR by]ło ograniczenie ustawowe wysokości opłaty Z tytułu nadzoru do 2 0ń,

naton]iast w ań. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy zaznaczyć sam obowiązek firmy arrd)torskiej do

wnoszeIria opłaty z tytułu nadzoru' Problematyczna jest równieŻ kwestia sanrej wvsokości

opłatY rocznei, którą okeślono na f 9/o rocznych przychodów Z tytułu wykonywania

czynlości rewizji finansowej. W obecnie obowiązujących przepisach opłata maksymalna

wynosi l.5 7o. P]anowana podwyŻka opłaty nie jest uzasadniona. Nawet w syuacji' jeŻeli

powstanie Kornisja Nadzoru Audytorvego. sprawująca nadzór państwa na samorządem

biegłych lewidentów to podmioty audytorskie oraz biegli relvidenci nie powiruri Z tego tytułu

ponosić większyclr cięzarórv fiskalnych. Tym bardziej. iŻ od wysokości opłaty rocznej projekt

ustawy rizaleŻnia się np' l'lysokości kar, nakładanych na biegłego rewidenta oraz na fi u-l-ty

audforskie. Zwrócić naleŻ1' 1ryagu, iŻ w świetle ustawy o finansach publicznych opłata

Z tyttlłu l]adzoru uiszczana przez podmiot audy.torski jest daniną publiczną' W związku z tyn

jej wydatkowanie winno pod]egać nadzorowi publicznenrrt.

3. ZastrzeŻenia rórvnieŻ budzi podział konrpetencii pomiedzv Kraiową Kor-nlsia Nadzoru

a Komisią Nadzorrr Audytorvego. oba podmioty nrogą kontroiować biegł1'ch rervidentów oraz

fiml,v audyorskie zgodnie z Zaktesenl ltorrtroli określonYn] w an' f] ttst' 2' Ponadto na



podsta}vie ań. 74 projektu ustawy tv lazie po}vzięcia informacji o nieprarvidłowościach

pracownicy zatrudnieni w ministerstwie finansów mogą przeprowadzić kontrole pozaplanowe

wykonylvania zawodu przez biegłych rewidentów i działa]ności firm audytorskich w zakresie,

o którym mowa w art. 27 ust. 2. To postanowienie jest całkowicie niezrozumiałe

i niedopuszczalne - kontroli podmiofu audytorskiego ibiegłego rewidenta mają dokonyrvaó

osoby, który jedyna legiĘmacją będzie nie wiedza czy umiejętności a sam fakt zatrudnienia

w Ministerstwie Finansów- W ocenie AUXILILA4 S.A. kontlola dokonana przez pracownika

Ministerstwa będzie bezprawna, bo na.1akich podstawach zostanie opańe upowaŹnierue do

kontroli i według jakich reguł postępowania ma zostać kontrola przeprowadzona?

Poza tyrn s}'luacja' w której upralvnienie do kontro]i jest udzielone kilku podmiotom,

moŻe powodować zmieszante i nie moŹna wykluczyc syuacji, w której jeden podmiot będzie

kontrolowany w lym samym zake$e przez trzy róine podmioty' Taka s1tuacja z punktu

widzenia działalności biegłych rewidentów oraz firmy audytorskiej jest niedopuszczalna.

Budzi uzasadnione lvątpliwości postanowienie art' 27 ust' 6 projektu ustawy,

pozwala;ące na udział pracownikonr lvlinisterstlva Finansów jako obserwatorom w kontroli

Z prawem dostępu do dokumentów. Jaki jest charakter ich obecności i jakie posiadają

uprawntenia? Uzasadnionym jest wniosek, jz ich obecnośc moŻe świadczyć. o nadzorowairiu

Klajowej Komisji Nadzorrr jako podmiotu, dokonującego kontroli firmy audytorskiej' jak

równleŹ pl'awidłow1m jest strvierdzenie. ii samr zbieraja. informacje do przeprowadzenia

kontroli przez Komisję Nadzortt Aud;'towego lub kontroii rv tr1'bie art. 73 projektlr ustawy.

Brak uszczegó,łowienia przepisów w tej materii.

4' Stanowczo naleŻy stlvierdzic' iz kary nakładane na biegłych rewidentów olaz

firnrv atldytorskie. okeślone w art. 28 usl. 3 oraz ar1' 3 ] ust. 2 pĄekttr usta}łY są

wysokie i brakjest dokładnego okeślenia, zajakie plzewinienia nanrszenia Zawodu oraz

kodeksrr etyki zostanie Zastosowal]a dana kara. Brak deJegacji do wydania przepisórv

wykonawczycll, wskazujących' w jakiej wysokości i za jakie przewinienic zastosowana

ZoSta]]ie dana kara, w szczególności chodzi o kary. olcleślone w ań. 28 ust' 3 ppkt a d,

.;ako szczególnie dotklirve dla podmiotów audytorskich oraz at1- 3l ust' 2 pkt 3,4,5 jako

szczególnie dotkliwe dla biegłych rewidentów. Kara pier-rięira przewrdziana jest

lv ań. 31 ust- 6 projektu ustawy !V granicach od 5- krotlrości do 50 _ kotnoŚci rocznej

składki człoŃowskiej jest Stanowczo za wysoka i stanowi znaczne obciązenie zwł.aszcza

dla sa:lodzie)nych biegł1.-ch r.ewidentów' Ploponrrje;llv. nie wskazywać nrirrinlalnej

w'vsol<ości składek człorrkorvskich. Na gr.uucie projektlr ustarłry składka człotlkowska



-- 
n,ioże wynosic nawt1 do 2 7o przychodu z t-ytułu usł'ug lewizji finahsowej, a w chwiLi

obecnej minimalna kara będzie wynosić aŻ 10 oń całego przychodu bez względu na

charakter przewinienia' Jest to stanowczo nadmięma dolegliwość. w ustawie nie ma

Żadnego wyczerpującego katalogu kar. który moŻna stosować wobec firm audytorskich.

podobnego jak wobec biegłych rewidentów stanowi art. 31 ust. 2 projektu ustawy. JeŻeli

uznać' iŻ charakter katalogu kar ma przepis ań. 27 ust. 3 ustawy (choć jego konstrukcja

legislacyjna na to nie wskazuje) to przewidziane w podpunktach a-d) kary są niezwykle

surowe: kara finansowa rv ."lrysokości do 250.000 złotych, zawieszenie wykonywania

czynności rewizji finansowej przez firmę audytorską na okes od 6 miesięcy do lat 3,

skreślenie z' listy firn audytorskich, podanie do publicznej wiadomości informacji o

stwierdzonych r-rieprawidłorvościach i karach nałoŻonych na firmę atrd1.torsk6 jako kary

dodatkowej. Czy Kiajowa Komisja Nadzoru w kaidym przypadku składa wniosek do

Kra.1orvej Rady Biegłych Rewidentów o orzeczenie wyzej wymienionych kar? Z

konstrukcji przepisu rlrynika' Ze ma taki obowiązek, co jest kompletnym

nieporozumieniel']]. ZwaZYwszy charakter pracy biegłego rervidenta, który ma byc

zawodem zaufania pubiiczlrego. Brak natomiast jakichkohviek informacji o moŻliwości

z.rs losowrnia kar l  uporttnie: l i . r .  c/y nagan).

5' obowiązek składania drł.óch odrębr-rych sprawozdatl przez flrny audytolskie

dla Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (art. 50 llst' 4) w terminie dwÓch miesięcy od

zakończenia roku obrotowego olaz dla Krajowej Komis;t Nadzont (ar|. 79 ust' l) w

terminie.jednego Iliesiąca od zakoriczenia roku obrotowego. Termin sprawozdania dia

Krajowej Komisjl Nadzoru jes1 stanowczo zbyt kótki, Zwłaszcza dla dużych

podmiotólv. posiadających oddzialy lub będących w grupie kapitałowej' Ponadto naleŻ1.

zapytać o ce1owość składania dwóclr sprawozdań, zawierających identyczne, lub

zblizoue dane na lzecz dlvóch podlniotótv Krajolvej Izby Biegłyclr Rewidentów' których

obstrrgę organizac'vjno _ kancelaryjną zapewnia Biuro KiBR (ar1 29 ust. 2 ustawy). Po

co przedstawiac decyzję o rvpisie firmy audytorskiej na listę, jeŻeli KKN nroie

spralvdzic ir-rformację praktycznie w Biurze KIBR. W ocenie AUXILIUM S,A. polvrnno

byc jedno sprawozdanie. pr zedstalviaj ące dane, które interesują róŻne organy KIBR'

KazJe sprerrozdan'e tv iaze czas i  zaattglżor,tanie pracorvtt ikórr.  danegu podrniotu

audl,torskiego, a ponadto przekazuje informacje poulire na temat danego podmiotu. Nie

tnozna zaponlinać. iŻ sanrorząd zawodorvy jest powołyrvany r'l' celrt ochLolty interesólv

tewidentów.

1 r'/t

bie głych



i pracy na rzećz polepszenia standardów rewizji finansowej, nie zaś ''v celu nadmiemego

obciązania' w tym fiskalnego człoŃórv danego samorządu. Niezrozurniałe jest

ureguiowanie ań.79 ust.3 proj ektu, który wskazuje, ii niewypełnienie przez firmę

audytorską choćby jednego z obowiązków, o których mowa w usl' l ań. 79 Komisja

Nadzoru Audytowego moŻe wydać decyzję administracyjną o które-j mowa w art. 75 ust.

2 pkt 2. Wydaje się. iz chodzi o decyzję okeślone w ań' 79 ust' 1 pkt 2. Zasadnym jest

pyĄanie, dlaczego brak złożenia w krótkim jednomiesięcznym terminie infornracjl do

Krajowej Komisli Nadzoru ma skutkowac dla firm audyorskich najsurowszyni

saŃcjami?

6' Niepokoi nlozliwośc skeślenia

przez firnrę audyiorską roczne'1 opłaty z

skeślenie powinno być to poprzedzone

Z tVtułu nadzoru.

z listy podmiotów w razie nieuregulowania

t}'tułu nadzoru. W ocenie AUxlLlUM s.A'

dodatkowym wezwaniem do zapłaty opłaty

7' Wątplilt,ości budzi równieŹ |aktyczna niezaleŹnośc Komisii Nadzoru

Aud\,'toweqo' W naszej ocenie Komisja ta nie powirDa być traktowana jako częśc

Milistelstwa Finansów, narvet jeŻeli wykonuje swe zadania przy pomocy komórki

organizacyjnej w N4 i]-tisterstwie Firransów odpowiedziahrej za raclruŃowośc irewizję

finansolvą (art. 6ó Lrst. 4 ustawy)' Wybór Przervodniczącego oraz jego Zas(ępc.v

powinien następowac rv dtodze głosowania w trybie tajnym, dokony\,val]ym plzez

samych człoŃowie Komisji' Wskazany przez Ministra Finarrsów Przewodniczący

Konisji, z góry wskazuje na rtJŻszą pozycje danego członka Komisji. Ponadto rv

Komisji Egzaminacyjnej składającej się z 20 członków będzie aŻ 1I przedstawicieli

Nlirriscerstrva FinaIrsów (art' 4). W myśl art. 66 projektu członkami Komisji Nadzoru

Audy'towego są: 2 przedstawicie1i Ministra Finansów, jeden z nich jako Przewodniczący.

2 przedstalvicieli Konlisji Nadzoru Finansowego' jedne z nich jako Zastępca

Plzewodnicza.cego, przedstawiciel Milristra Sprawiedliwości, 2 pr-zedstawicieli KIBR'

lekomendowanych przez KRBR' przedstawiciel organtzacji pracodawcórv,

przedstawiciel Giełdy Papierów Wańościorvych w Warszawie S'A' Nie oceniaja.c

Zaproponowanego \\. alt- 65 parytetu. uwaŻamy, ze człorrkorvie Komisj i Nadzoru

Audytowego nie powinni być pr zedstawicieIani typujących ich instytuc.ji' a powinrri byc

'1edylie przez nich rekol-trendowani. Taki sposób typowarria przedstawicieli rrniezalezni

h

znacztlre Kornisję



i umożliwi rtybór przedstawicieli z szerszego kęgu ekspertów. W sk-ładzie Komisji brak

jest uwzględnienia przedstawiciela organizacji przedsiębiorców, których to

przedsiębiorcórv audy'ty przede wsZystkim dotyczą'

Rozwazania \łrymaga erventualnie poddanie Komisji Nadzoru Audytowego

Zamiast Ministerstwu Finansów pod nadzór Komisji Nadzoru Finansorvego .1ako organu

niezaleŻnego. Nadzór publiczny powinien sam ustalać zasady kontroli. Wzmocnienie roli

Ministra Finansów w świetle zapisów 43 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nie

ma uzasadnienia. Proponujemy, aby Komisja Nadzoru Audfowego, a nie Ministerstwo

Finansów okeślała szczegółowe zasady itryb przeprowadzania kontroIl (art.77 projektu

ustawy) oraz r,vzór uporvaŻnienia do 1ej przeprowadzania. Zasadnym wydaje się równieŻ,

w plzypadku powzięcia informac;i o nieprawidłowościaclr (art' 74 projektu) to nie

pracow:licy zatrudnieni w Ministerstrvje Finansów, a osoby wy'typo \/i ane przez Konisję

Nadzoru Audytowego, powinni nróc pl zeprowadzac pozaplanową kontrolę wykonywania

zawodu przez biegłych rewidentów idziałalności firm audytorskich.

8' Komisja Nadzoru Audytorskiego ma prowadzić rejestr biegłych relvidentów

Z państw trzecich oraz l istę f i rm audytorskich z pańStw trzecich. (ań. 65 ust. i  pkt 4) '

Ponorvnie lv-.ł st ępuje s1.trracja i1ublorvania konpetencji poszczególnych organów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prorvadzi rejestr polskich podmiotów audyorskich.

Kornisja Nadzont Audyorskiego podnliotów z państw trzeciclr. Trudno znaleźć

racjonalne rvytłttnraczenie takiego rozwiązania i prowadzenie list wimo byc powierzone

jednemu podlrliotowi. Moie r.ównieŻ byc moŻliwe rozwiązanie' aby KRBR prowadziła

listę upraivnior-r1-ch biegłych rewidentórv' natomiast KNA prowadziła listy firm

audy.torskich polskich oraz z par istw trzeclch.

9. \\' ocenre AUXILIUM S.A. projekt ustawy faworvzuje podmiotv audl.torskie

Z palist\ł tlzecich. tym baldziej. iz pLzewidu1e r-noż]irvość zwolnierria ich

z oboWia.Zliowego nadzorl't, systemor,vi postępowania dyscyp1ir-rarr-rego i systemowi

zapewnienir jakości.  czego nie przelvtduje wobec f i rnr polskich. (art,  91 i  ań'  92

plojektu)' PLlnJdto firnry zagraniczrle' zakładając spółki rv Polsce. będą spelniać r'trymó g

ań. 47 pkt .1 ppkt b. edl'Ż będą posiadały lviększość głosów rra wainvtn zgrotnadzeniu. co

w plz,r,'p3fl]ip dużych spółek polskich błr-ł';l pt'ob1enratycztre '



10. Zalwazyć naleŻy stanowczo zbyt krótki okres weiścia w ivcie ustawv oraz

dostosowania sie do postanowień ustawv dla firm audł.torskich' W miesiącu wrześniu

2008 r. projekt ustawy jest lv uzgodnieniach między resońowych, jeszcze przez

pierwszym cz)'taniem w Sejmie' Trudno okeślić tempo prac nad projektem a co a tym

idzie termin ich ukończenia. Projekt usta'"ł1,. nakłada wymóg na podmioty audytorskie

dostosowania się do wymogów ustawy przewidzianych dla firm audy,torskich do dnia 31

grudnia 2008 r. (ań' 104 ustawy)' Wskazany okes jest stanowczo zby krótki. Nie

uwzględnia specyfiki \Ąykonywanej działalności, gdyi ostatni kr'vartał roku to dla ftrm

audy'torskich okles pozyskiwania z]eceń na badania sprarłozdań firransowych za rok

2008' Ponadto samo dokonanie niezbędnych zmian dostosowania wyn]aga

niejednokotnie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, który z przyczyn niezaleŻnych

od podmiolu audytorskiego moŻe tlwać narvet kilka miesięcy' Zasadnym rvydaje się

określenie dłuŻSzego okresu dostosowanra dla firm audytorskich do wymogów nowej

ustawy np. do 3 I .12.2009 r.

AUXILIUM Kancelarja Biegłych Rervidentów S'A. jako firma audytorska ma interes prarłny

rv treści ltchwa]anego prawa, które bezpośrednio dotycząje-j furr-kcjonowania j działa]ności,

..rezęs Lay'ządL

7uf," l'ffi1,',r'



Kraków' dnia 13 październ1ka 2008 r.

LIST oTWARTY w SPRAWIE PRoJEKTU UsTAwY o BIEGŁYCH

REWIDENTACH' IcH sAMoRzĄDzIE' FIRMACH AUDYToRSKICH oRAz

O NADZORZE PUBLICZI{YM.

My niże..1 podpisani (wykaz podpisow w zał.ączeniu) jako biegli rervidenct oraz

firmy audytorskie jesteŚmy ł'wotnie zainteresowani kształtem nowe.j ustawy

o biegłych rewidenl'ach, dokonującej implementac.ji przepisów dyrekĘwy

2006143 IWE Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych

i skonsolidowanych sprawozdań finansov"ych, zmieniającej DyrekĘwy Rady

78/660lEWG w sprawie :oczn1.ch spra' 'vczcian f inansow1.ch niekrórych

rodzajow spółek i 83 / 349 / EWG w sprawie skonsolldowanych sprawozdań

|inansowych błr nl<óvr '  l  innych insrytucj i  i inansowych oraz uchylającej

dyrekry-l,vę Rady 84 l 2253 lEwc w sprawie zatwierdzanta osób

odporviedzialnych za dokon1.wanie ustawowych kontroli dokumentów

rachunkowych |Dz. Urz '  UE z I57 l87 z 09.06 '2006 r.  z późn' zm.).

Zaproponorvane przez Ministerstwo Finan sów r ozw iązania le gis1acyj ne

budzą jednak w.ątpl iwości, jak również zastrzeżenia co do zgodnoŚci  z celami

dyrektylql .  Projek1 os}abia pozycje bieqiych. przewidujac wiele rozwiązań

zagrażających istnieniu zwIaszcza małych i  średnich podmiotów

uprawnion-ych do badania sprawozdan linansowych. Uchr,valenie nowej

regulacj i  rv projektowanym kształcie w Znaczny sposób umocni pozycję

podmiotÓw zagranicznych, króre ze względu na kapitaty oraz korporacyjny

charakter od lat znajdują się w czołówce rynku audytorskiego. Nie bez

znaczen ia  j e s t  kwes t i a  uksz tał towan ia  n i e za l eżr , " .n  na r l zn r l  l  . ' ' . l  x ; . - \m i

rewidentami.



Mamy ładzieję, że ten pIqt€st przycąlni.-się

opracowanvm prze z Ministerstwo Finansów proiektem oraz do l,vnikliweqo

rozważenia skutków proponowanvch zmian ]eqislacvinvch dla środowiska

bieeh'ch rewidentÓw i firm audvtorskich' Domagamy się również podjęcia

prac nad projektem ustawy w celu poprawienia wadliwych i niosących

negatywne dla flrm audytorskich skutki zapisÓw rozutia3ań legislacyjnych.

Uchwalenie wadliwej ustawv nie może bvć tłumaczone przekroczeniem

terminu do implementacii przepisów wskazanei dvrektyv.rr' qdvż grozi to

Polsce *qdpowiedzialnoŚcia z tvtułu uchwalenia przepisów niezeodnvch z

prawem wspolnotowrym.

W załączeniu przesylamy poszczególne propozycje roz:wiązań

legislacyjnych przyjęte w projekcie z dnia 6 października 2oo8 r. ustawy

z dnia ....... o biegłych rewidentacb i ich samorządzie, frrmach

audytorskich oraz o nadzorze publicznyi*&tore budza, nasze lvątpliwości

i zastrzezenta. : - ----

Z poważaniem



wyKłz KwEsTIoNowANYcH RozwIĄzAŃ LEGISLACYJNYCH

W PROJEKCIE Z DNIA 6 PNaDZIEP.NIKA 2OO8 R. USTAWY Z DNIA ....

o BIEGŁYCH REWIDENTACH I IcH sAMoRzĄDzIE' FIRMACH

AUDYTORSKICH ORAZ O NADZORZE PUBLICZNYM. (wykaz ma

charakter otwarty).

W szczególności biegłych rewidentów oraz flrmy audytorskie niepokoją

przedstawione poniżej poszczególne propozycje romviązań legislacyjnych

ujęte w projekcie z dnia 6 pażdzietnika 2oo8 r. ustawy z dnia '...'.. o

biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o

nadzorze publicznym.

1) Upolitycznienie nadzoru publicznego.

Zgodnte z dyrektywą 2006l43 lwB ideą nadzoru publicznego jest fakt, aby

biegli rewidenci nie nadzorowali samych siebie ' ale żeby byli nadzoror'vanl

pr?.ez organ składajacY się z niekwestionowanych autoryterów Ącia

gospodarczego, w szczególności nie powirrny byc to osoby zlvtązane z żadną

flrmą audytorską, ani czyntrie łrykonujący zawÓd biegłego rewidenta' Na1eży

nadmienić, iż w zadnym kraju zachodnim sprawy rachunkowości ant

biegłvch rer,videntów nie leżą rv gestii Ministerstwa Finansów, którego

fundamentalnym ce1em jest dbałoŚć o budżet pańStwa i jego wpły'lvy.

Zwrócić uwagę należy, iż w myŚl art' 66 projektu ustawy rząd ma

wpłyr'v na czterech spoŚrÓd dziewięciu Czlonków KNA' w tym na

Przewod n iczącego' którego glos jest decydujący w razic równej ) iczby

oddanych głosów. Przewodntczącym KNA ma być osoba w randze

podsekretarza Stanu' Na stanorviskach podsekre|arzy Stanu CzęSto następuja

zmiany , zaz^'vyczaj natury politycznej. Narażanie nadzoru publicznego nad

biegłymi rewidentami na fluktuacje na stanowisku przewodniczącego KNA

jest de facto pełnym upolitycznieniem KNA. Nie ma przewidzianego żadnego

mechanizmu, ktÓry uniemożliwtałby pełną korelacj ę między działaniem KNA

a cyklem rv-vborczym.



2] Brak zapewnienią Diezależ!ości Kotlisji Nadzoru Audytowego.

Komisja Nadzoru Audytowego nie powinna być traktowana jako część

Ministerstwa Finansów, nawet jeźeli wykonuje swe zadania plzy pomocy

komórki organizaryjnej rł' Ministerstwie Finansó\r,' odpowiedzialnej za

rąchunkowośc i rewizję finansową (alt. 66 ust. 4 projekru). wybór

Plzęwodnicfącego afaz ]ego Zastępcy powinien następolvac w drodze

glosowania 1v trybie tajnym, dokon].wanym plzez samych członków Komisji.

Przewodniczący KNA z nadania Ministra Finansóu' ma wyższą pozycję

spośród inn}.ch jej czlonkóW' w myś] art. 66 projektu członkami Komisji

Nadzoru Audytowego są: 2 przedstarvicieli Ministra Finansów, jeden Z nich

jako Przewodniczący, 2 przedstawiciell Komisji Nadzoru Pinansowego, jeden

z nich ]ako Zt\stępca P.Zewodnicuącego, przedstar,vicie) Minist.a

- Sprawiedliwości' 2 przędstawicieli KIBR, rekomendowanych przez KRBR,

przedstawicie1 afganizacj1 pracodawcólv' p.zedstawicjel Giełdy Papierów

Wartościorl]'ch rv lVarszart' ie S,A' Nie oceniając uaproponowanego w ar.t' 66

parytetu, uł'a-iżamy, że członko\\,ie l(omisji Nadzolu Audytowego nle powinni

być przed sta*.icie]ami R'pując]'ch ich instytucji, a powinni być jedynie przez

nich rekomendowani. Taki sposób Ęporvania przedstarvicieli uniezależni

znacznie Komisje i umożliwi $ybór przedsta\ł.icieli z szelszego klęgu

ekspertoiv.

K&'estją znamienną są \łYmogi w stosunku do kandydatów na
czlonków KNA Projekt zakłada. abv większość członków KNA (nie wszyscy!)

w trakcie kadencji oraz trzy 1ata przed powołaniem: 1) nie wykony.wali

czynnoŚci rewizji |rnansowej, 2) nie mieii plawa głosu w firmje audytorskiej,

3) nje by]i członkiem zarządu lub rady nadzorczej |rrmy audytorskiej' Brak
wyłączenia, aby w komisji mogli zasiadac osoby pracujące dziś w nrmach
audytorskich.

Rofważania wymaga ęwentualnie poddanie Komisji Nadzoru

Audyto\ł,ego pod nadzóI farniast Ministerst\ł'u Finansów Komisji Nadzoru
Finansowego jako organu nieząleżnego. Nacizór publiczny powlnlen sam
ustalać fasądy kontroli i to Komis.ją Nadforu Audytowego' a nie Ministerstwo
Finansów polvinna określać szczególowe zasady i tryb prfeprowadzania



kontroli {art' 77 projektu ustawy) oraz wfór upoważnienia do jej

ptzepro'wadza|na' Zasadnym wydaje się również' aby w przypadku powzięcia

inlormacji o nieprawidłowościach (art' 7Zl plojektu) to nie pracownlcy

2atrl]dnieni w Ministe.stwie Finansó\,\,', a osoby wytypowane przez Komisję

Nadzoru Audytowego' przeprowadzaĘ pozaplanową kontro]ę wykon}.wąnia

fawod:u pffez biegĘch rewidentów oraz działalności Iirm audytorskich'

3. Nieuzasadnione wzmocnienie roli Ministra Firtąrrsów'

Propono.wane na gruncie projektu ustąwy vrzmocnienie toli Ministra

Fiuansów w świetle zapisów 43 Dytektywy ParlaEentu Europejskiego i

Rady nie ma uzasadnienia. Poza opisanymi wzeJ zastrzężeĄiami dominac.ja

Ministerstwa Finansów jest Wyraźna lównież w Komis1i Egzaminacy;nej,

w której na 20 czlonków będzie az 11 przedstawicie1i Ministelstwa Finansów,

Finansó\ł'' u'- tym 6 to p.acownic}' Ministerstwa (art. 6)' Ponadto

absurdalnvm jest rozwiązanie, w którym KNA (zdomlnowaĄe plzez

przedstarvicieJi Ministerstwa Finansó$'J ma pfa1\' 'o sprzeciwienia się wprsowi

w terminie 30 dnil i od dnia otrz'vmania uchwał'v o wpisie (art' 10 usi-6).

Będfie to de f.rcto pełna kontrola nad przeprowadzeniem egzaminu i

uza]eżnienie uzyskania upralvnień od swobodnego uznania KNA, gdyż nie ma

rvskazanych sytuacji, \,v których KNA może taki sprzeciw l'l'yrazić, ale równieź

kwestiono\,{.anie uprawnień osób w po\,vołaniu, których ona częściowo sama

uczestnicryła. Trudno wyoblazić sobie, żeby w demokratycznym państwie

pla1\''a uzyskanie kr,valifikacji zawodowych zależalo od uznania

adminlstracyjnego.

4. Dyskrymiuacja małych i śtednich firm .

Projektowarre fazwiązania są niekorz]rstne dla maŁy'ch i średnich Iirm

audytorskich, naŁomiast falł'oryzują duże podmioĘ uprawnione do badania

spIawozdań finansorłych' Przewidziane w nim roznvit1zania mogą

spowodolvać przyspieszenie przejmov.ania małych fi.m audytorskich przez

duże lub ich li}':widację. Taka teza nasuwa się przede wszystkim z analizy

propozl.cji kar, którym podlegać bedą filmy audytorskie w w1sokości nawet

do 250.000 złot'ych' wprorvadzenie tego przepisu l'v ̂ |cię maże spowodować



dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze jeźeli maia ]ub średnia |rlma otrzyma

karę poł1'źej jej rocznych przychodóu'' ozflaczać Io będzie dla niej upadłość.

Po drugle z racji zagrozenia rłysokimi karami oraz okreśienia w alr, 51

pIojektu odpowiedzialności irrmy audvtorskiej za szkodę w przypadku

jednostek zainteresot'ania publiczneSo do ku'ofy 12.000.000 zlotych a

pozostałych jednostęk do 3,oo0'000 z| w znaczący sposób wzlośnie koszt

ubezpięczenia się od odpowiedzialności c1'rvilnej llrm audytolskich'

Nadmienic flalęży ' że male firmy aL]dytorskie są uzupełnieniem

\xiększych podmiotów, odpowiadają na zapotlzebowanie innego sektora

rynku usług a.udytorsklch'

Niepokój budzi lól\'nież alt. 80 p.ojeklu, który przewiduje konieczność

fa'jnieszczaĄia przez ftrIrry audytorskie na stronie intelnetowej szeregu

informacji, dotyczących baClania aud]'towanych spółek zaintelesowąnia

publicznego, do których za)icza.ją się p.zcde 1vszvstkirn spóIki gjełdowe' Taka

regula(ja może spowodowac, iż spółki zainteresowania publicfnego będą

sięgać t-.r']ko po usługi tych Iirm, kLóIe dotychczas badaĘ spółki giełdowe,

a \,r konseklvencji ccprowadzić do podziału spó]ek audytorskjch bez

uwzględnienia wiedzy meryŁorycznej zatrudnionych w nich pracownikó\^', ale

historycznego doślviadczenia dużych podmiotów, przef co doprowadzi do

d1'skryminacji podmiotów, które nie mogą rrJ kazać cloślviadczęnia

!v badaniu wskazanych jednostek.

5' wysokość pfzev'idzianych kar dla bieglych rewidentów oraz Il'E

audytorskich,

SLanowczo należ} stv'ierdzić. iż kary nakładane na bieglych rewidentów oraz

firmy audytoIskie, okreś]one li art' 27 ust. 3 olźtz aIt' 3'i ust' 2 projektu

ustauT są wysokie a brak dokładnel]o okreś]enia, za jakie przewtnienia

przewtdziana jest dana kara, budzi zaniepokojenie. Brak delegacji do

uydanra przepisólv \łykona\\'cz}'ch, rvskazujących, *'jakiej rł1sokości i za

jakie przewinienie zastoso\!'. lna zostanie dana kara, v,' szczególności chodzi o

szczegÓlnie dotk)ive kary' określone w art- 27 ust. 3 ppkt a d dla

podmiotó!ł' Ar]dytol skjch Óraf aft' 31 ust' 2 olaz ust 5 dJa biegłych

lewidentów' Kara pieniężna prfelvidziąna jest w alt. 31 ust. 5 prolęktu



ustawy w granicach od 5- krotności do 50 - krotności locznej skladki

czlonkowskiej jest stanowczo za wysoka i stanowi Żnaczne obciąźenie

zwłasfcza dla biegłych rewidenŁóW, prowadzących firmę v' formie działainości

gospodarczej ' Ponadto proponujemy, nie wska4,'l,l,'ać minimalnej wysokości

składek członkowskich' Na gruncie projektu ustawy składka członkowska

może wynosić nawet do 2 a/a pff^]chodu f tytułu usług rewizji finansoweJ' a

minimalna kara będzie wynosić aż io % calego przychodu bez względu na

charakter prze\ł'lnienia' Jest Ło stanowczo nadmierna dolegliwość. Brak

zapisów w ustawie katalogu przewinień, za które nakładane są najwyższe

kary może doprowadzić do dowolności interpretacyj nej ' Należy podkreślić, iż

kary są niezwykle surowe: kara l]nansowa w wysokości do 250'0o0 złotych,

zawieszenie wykon;nvania czy"nności rewizji finansowe1 przez |trmę

aud}.tolską na okres od 6 miesięcy do lat 3, skreślenie z l isĘ firm

audytorskich' podanie do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych

nieprawidło11''ościach i karach nałożonych na firmę audytorską' jako kary

clodaLkorvej. cąl Krajowa Komisja Nadforu w każdym przypadku skiada

wniosek do Krajowej Rady Biegłych Rewidentóu,' o orzeczenie \ł} zeJ

rr'ymienionych kar? Z konstrukc.ji przepisu u'ynika, że ma taki obowiązek, co
jest komp1etnym nieporozumie niem, fwa.rywszy na charakter pracy biegłego

rewidenta, który ma być zawodem zaufania publicznego. Brak natomiasŁ

jakichkolwiek inlbrmacji o możliv,'ości zastosowania kary upomrrlcrua, czy

nagany.

Moż]iv'ośc zastosowania tak wysokich kar wobec małych i średnich

1irm audytorskich może skutko('ać ich upadłością' Brak zróżnrcowania

podmiotólv na rynku doprowadzi do zawyzaĄi.\ ceny ze względu na brak

konkurencji ' Duże firmy audytorskie u4'skują dodatkową możliwość

konsoiidacji rynku uslug audytorskich.

6. Brak ochrony praw nabytych podmiotów uprawionych do badąnia

sprawozdań finansowych i uprzywilejowauie podmiotów zagranicznych.

Dla firm audytorskrch, dzialających w folmie spółki akcyjnej ' k]uczową

sprawą lest treśc aft' 47 pkt 4 ppkt b' który s|anowi, iż spółka kapitalowa

ma spełniać m'in' \ł'lmóg. ab\ \ł'iększość glosów na walnym zgromadzeniu



posiadali biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzone -co naJ4lniej

w jednym państi\' ie Unii Europejskiej. Takie postanowienie stoi

w sprzeczności z chalakterem spółek atcyjnych, które poprzez emisje

papierów wartościowych pozyskują środki na swój rozwój. w pral<tyce

rt'skazany przepis eiiminuje moż]iw.ość prowadzenja dzialalności audytolskiej

nie B']ko w formie publicznej spółki akcyjnej w Iozumieniu przepisów ustawy

z dnta 29 iipca 2005 r. o ofercie publicznej i rvarunkach wprowadzania

instrumentólv finansortych do zorganizorr'anego syst€mu obrotu olaz o

spółkach publicznych (Dz' U' nI I84, poz' 1539 fe zmianarni)' na

Alternarywnym Systemie obrotu Newconnect ale nawet spó-tki akcyjnej, w

które] akcje są akcjami na okazicieia. Trlldńo zna]eźć uzasadnienie d]a

roz:wiązania ustawodawc]/, w którym biegii rervidenci nie mogliby pozyskiwać

środków finąnsowych przez emisje akcji na okaziciela i spIzedaż tych

papierow lrartościo\r'r'J'ch na ryoku pulrlicznym' Ponadto planowane

postano\rienie art' 47 pkt 3 ppkt b olaz nieałykle krótki okres dostosowanla

Spółek do rozwiry.ań projektou,'anej ustawy w bardzo niekorzystnej sytuacji

stalvia spółki audytorskie, Już notowane na rynku publicfnym.

Nadmienjć Ąde4, iż' spółki publiczne są zobowiązale do ujawniarria

wielu informacji, w tym: danych finansowych przynajmniej rocznych

i półrocznych, a na rynku regulowanym również kwartalnych; informacji

o zarł'arciu znacznych kontraktó\ł., o stlategij rozwoju Spółki, wyników

obligatoryjnego audvtu spra\ł'ozdań finansowych etc', co zndczn,ę podwyższa

ich transparentnośc wobec kontlahentÓw czy in\ł'estorów' Nie ma potrzeby,

ab}. dodatkowo dla spólek prrbliczn).ch rvprorvadzaĆ wymogi komentowanego

at-ykułr'l projektu usta\ły Posjadanie większości głosów na wa]nym

zgromadzeniu prfez biegłych rewidentów lub firmę audytorską nie wpĘnie

na rzeie]nośc' czy' jakość wykonyrvanego ptzez dany podmiot badania

sprawozdania finansowego. Jednocześnię \ł.skazać naleł, iż taki rr,ymóg

stą\ł.ia W duźo lepsze] s].tuacji zagraniczĄe podmiory audytorskie, które mogą

za|oĄć w Polsce podmiot audytorski i nie podlegaja tak znacznym

ograniczeniom, jak polski podmiot. będący Spółką publiczną.

Postanowienia dyrekBĄ\T 2oa6l43lwE Par1amentu Europejskiego

statuuJą bef\,l']zględny \,v}-mÓg, bez uwzględnierlia praw nab1'rych przez



Jednostki, które były podmiotami uprawnionymi do badań .spl.ąwofdań

linansowych zgodnie z ustawodawstwem polskim przed wejsciem
RzeĆzypospolite.j Polsbej do Unii Europejskiej ofaz prfęd. implementacją do
prau'a krajorvego postanowjeń p.zedmiotowej dyrekĘ.!ły. W Świetle
przeds|awionych okoliczności proponujemy' abv zapis art. 47 pkt a ppkt b
otrzymał następujące brzmienie:

Europe isk ie i łaczenje emltentÓw apieróu waltości

"Otl
]ub firmY al]dvtorskie. zatwierdzeni co najmniei w jednYm pańslwie Unii

dopLLszcror-r1'ch do obrotu na iedn nkow rezulortanvch lu
qttęroulryry
Gospo.lar' zeeo do dnla ."r ejścia rr zł e ir nln]eisf Pl us1.r\Ą'ry'.

Taki zapis zapewnia}by ochronę prąw nabytych podmiotó!v, które
w zYcie przepisów ustawy imp]ementujących prfedmiotową
posiadał}' uprawnieni:r do badania splawozdań'jnansow]'ch.

clo wejścla

d-Yrektywę

t-vm bardf)c], tż ptzewiduje moz]iit'ość zlvolnienia ich 2 oboiviąfkoB,ego
nadzoru, s\'stęmorvi postępowania dysc]'plinalnego i systemowi zapewnlenla
jakoŚci. czego ]]ie prze!\iduje wobec 1lrm polskich' {art' 91 l art. 92 projekŁu]
Ponadto fiIm} zagraniczne, zakladając spólki w PoLsce' będą spełirrac rłymog
art. 47 pkt 4 ppkt b, gdyż będą posiadały większość g]osów na walnyrn
fglomadzenIlt' co !v pr4'padku drt4.ch spó]ek poiskiĆh b5,lva
problematvczne.

7. Wysokość opłaty rocfnej z tytulu nądzoru

ProblemaĘ.czna jest również ku'estia samej rrysokoŚci op]atv roczrĘ], któIą
ok.eśiono n.1 2 ,),o raczĄyc|t przychodór,v z t]tllill \\'ykonJĄvania <zynnośer
rewizji llnansowel nie mniej ż 20 %o plzeciętnego wynagrodzenia w
gospodalcze narodowej' (. ' ' .) ' Ułr'ażamr', iż zapis: ,,nie mnte| ntż, 20 ,|o

przeciętnego wynagrodzenia', winno być wykreślone' w obecnie
obow]ąfujących przepisach op]ąta maksymalna wynosi 1,5 70. Planolvana
po.i\],Tźka oplaty nie jesr uzasadnion:L' Nię uzasa<lnia tego równieź powstanie
Komisji Nadzorrr Audytowego, sprawuląceJ nadfór pańs|wa na samorfądem

ProJekt ustawy fa\ł.orvfuje podmioty audvtorskie z stw trrecich



biegĘch rewidentów. Dlaczego podmioĘ audytorskie oraz biegli rewidenci

mają ponosić z tego tytulu większe Ćiężary fiskaine. Tym bardziej' iż od

\!]sokości opłaty rocznej pĄekt usta1iY uzależnia np' rvysokość kar,

nakładanych na bie8lego Iewidenta oIaz na firmy audytorskie. Zwrócić

należy uwagę, iż w świetie ustawy o finansach publicznych opłata z Ę.tułu

nadzoru uiszczana przez podmiot audytolski jest daniną publicfną. w

T|,łiazku z Ęt]l jej wydatkowanie Winno podlegać nadzorowi publicznernu.

samo uchwalanie ustawy, w które] określa się zasady l u},sokośc danLny

publicznej nie powinoo odb}.wać się pobieźnie i bez wnikli*.ej dyskusji

społeczncJ'

8. Brak PrzejrzysteBo podziału kompetencji pomiędzy Komisją Nadzoru

Audytowego a Xrajową Komisją Nadzoru, będącą organem KIBR.

zastfzęzenia również budzi podfiał kompetencii pomiędzv Krajową Komisią

Nadzoru a Komisią Nadzoru Audv|owego' oba podmioty mogą kontrolować

biegłych re\,(.identów o.ŻLz firmy audytorskię ?'godnie z zakrese.n kont.oli

okreś]onym rv art. 26 ust. 2, Ponadto na podsta1vie art- 74 projektu usta\'"}

.'r' razie powzięcia informacji o nieprarl.'idłorvościach pracownicy zatludnieni

\.'' Ininisterstwie finansów mo8q przeprowadzić kontrole pozaplanowe

wykon}'wania zą\lład.u przef biegłych rewiclentó1v i działalności firm

audytorskich w zaklesie, o którym mowa !v art' 26 ust. 2' To postanowięnie

jest calkowicie ni €zrozumiałe i niedopusfczalne _ kontroli podmiotu

ąudytorskiego i bieglcgo retvidenta mają dokonył'ać osÓby, zatrudnione

u' Ministerstwie Finan sórv'

Br.rk WJra'ŻneEo rozdziaiu kompetencyjnego może w. priryszlości

doprowadzić do spofÓw pomiędzy wskazanymi organami. Poza tym sytuącjaJ

\i '. której uprawnicnie do kontroLt jest udzielone kilku podmiotom, może

porł'odować uamieszanie i nLe można wykiuczyć sytuacji, w ktorej Jęden

podmiot będzie kontlolo\\'any u. t}m samym zakrcsie przez trćy rózie

podmioty. Tąka sytl lacja z punktu tI,idzenia d2iała]ności biegłycb reu.identów

oraz |if\\y audytorskiej jest niedopuszczalna i organizacyjnie uciąż]i\^|a.

9. Nadnierny fornalirm sptawordawczy,

l o



obowrązek sk1adania dwócb odrębnych sprawozdań przęz tlrrny aud]rtorskie

dla Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (art' 49 ust. 3) w terminie dwóch

miesięcy od zakoiiczenia roku obrotowego oraz dla Krajowej Komisji Nadzoru

(art' 79 ust. t) W terminie jednego miesiąca od zakończenia roku obrotowego'

Termin sprarvozdania dla Ktajowej Komisji Nadzoru jest stanowczo rbyt

krótki' zwłaszcza d1a duĄch podmiotów, posiadających oddziaĘ lub

będąc},ch \', grupie kaprtało$ej' Ponadto na1e-f). zaP}'tać o Ćęlo$oŚć składanią

drł'óch sprawozdań, za\Ą'' ielaj ącyc h jde]]ryczne, iub zb]iżone darte fla rzecz

dwóch podmiotów Krajowej Izby Bieglvch Rewidentów, któryĆh obsługę

or € janifacylno kance]a.iną fapewnia Biuro K]BR (art' 28 ust. 2 ustawy).

Po co prfedstalviać decyz]ę o wpisie firrny audytolskiej na ]istę. jeże]i KKN

mo'.c sprawdzić inlormację prakĘcznie w Biu.fe K]B1l.

Zasadnym rł,ydaje sie obowiązek sporządzania jednego sprawozdania

d]a KlBR, przedstawia']ącego dane, które ]nteresują różne o]'gany. Każde

spla\!'ozdanie r,viąźe czas i zaangażowanie pracowników danego podmiotu

aud\.torskiego, a ponadto przekazuje informacje poufne na temat danego

podnli. lt.:. Nie można zapominać, iż samor2ąd za!\'odo\!ry jesI pou,oł}.wanv

w celu ochronv intelesów bjegłych re\\'jdentórv, i pracy na rzecz po]epsuenla

standardów relvizji f inansorł.ej, nie zaś W ce1u nadmiernego obciązania,

w Łt'm fiskalnego członkó[. danego samorządct' Niezrozumiałe jest

ulegulowanie aft' 79 ust. 3 projęktu, który wskazlrJę, iż niewypełnirnie przez

Iilnrę audytorską choćby jednego z obowiązkóv', o których molva w ust' 1

art. 79 Komlsja Nadzoru Audvto1ł'eeo rfloze iłydać dec.vzję adminis rracyj ną, o

ktÓ.ej mou,'ą rr. art' 75 rrst' 1 pkt 2' Zosadnyn jest pytanie' d]aczeqo brak

złożenia $' kIótkim iednomiesięcznvm Łerminie informacii do Ę.aiowe]

Kornisji Nadzoru ma skuikować dla l lrm audytorskich naisurowszvmi

sankc lami?

1o. Bezstronność i niezależność (ograniczenia przychodowe).

Sformułowania Art. 56 ust'3, pkt.4. projekt mór,vią o ograniczeniach

p rzychodorł'l cl l, które Trie mogą śu:iadcZJ"ć o bezstronnoścl bjeglego

Ielvidenta, wiar1godności badania, jego nieuależności, jeżeli, biegłY.

l l



',osiągnął chociażby 'r' jedny.n.-roku; w. ciągu ostatnich 5 lat, co nąjmnięj 20
oz6 przychociu tocznego z t]ńu}u świadczenia uslug na rzecz jednostki, w

której wykony.wał czynności rewizji linansowej' lub jednostki f nią

powiązanej.,' Z literalnego brzmienia wynika, że ,,pomysłodawca'' ma na myś]i

wsfvstkie przychody, a więc również z ryr- badania spratvozdań finansorv-vch.

Jeże]i taki jest zamysł ustawodawcY to z d.ubllJr prawdopodobieństwem

można stwierdzić, że małe fllmy audytorskie zmuszone zostaną do

nieprzestrzegania prfepisóq' ujętych w uchwale KRBR nr 259l2ol2oo5 z

8'02-2005 r. Proponujemy utrł'manie prozu 50 7o.

11. okres przewidziany do dostosowania się przef firmy audytorskie do

wymogów nowej ustawy.

zauwaj,yć naleł stanowczo zb\'t krótki ok.Ćs weiścia w żvcie ustaq'a/ oraz

dostosowania się do postąnowień ustau'\ dla firm audvtorskich. W niesiącu

paźdzlerrLlku 2oo8 r' projekt ustawy jest w uzgodnieniach

międzyresorto\!-alch' .jeszcze przez pierwszvm czytanien1 rv sejmie. Trudno

określic tempo prac nad projektem a co się z tym ściśle wiążę termin ich

ukończenia' Projekt ustawy nakłada wymóg na podmioty audytorskie

dostosowania się do wymogów ustawy przewidzianych dla lirm audytolskich

.lo dnia 31 sĘvcfnia 2009 r. (art. 102 projektu). Wskazany oktes jest

stanowczo zą k'ótki. Nie uwzględnia specy|tki l lykonylvanej działalności,

gdyż ostatni kwartał roku to dla fiIm aud1torskich okres nte Ęlko
pozyskiwania zleceń, a]e rólvnięż badań wstępnych sprawofdań finansowych

za rok 2008. Okres przcjścios.y winien byĆ tak ustalony' aby dać firmom

czas na spokojne wlrwizvanie się z podjęt\'ch zobowiaza^ i przystosorvanie się
do nowych \łymogóW'

Spółki musza dzlatac zo-odnie z:

umową lub statutem spóiki, którc często przewiduja prawo pienvokupu
(2achowanie r5-mogów pralva pier.wokupu wymaga minimum około jednego

mresląca) oraz obowiązującymi przepisami, przewidującymi zmianę umowy
spółki z zachowaniem formy ąktu notarialnego' Dokonanie niezbędnych
zt!]lan wvmaga \\'pisu ich do Krajowego Rejestru SądoweBo (wpis do KRS z

t )



pfzycz'yn |'lefalezr\ych od podmiotó.'ł' audytorŚkich może tnł'ać nąwet kilka

nl]esięcy) oraz zg]oszenia dokonaDych zmian do KlBR'

Jęż'ęli wprowadzana ustarva przerviduje termin praktycfnie

uniemoŹljwiający podmiotowi dostosowanie się do nowych regulacji stanowi

to pIfesłankę do zaskarŹona jej do Trybunału Konstytucyjnego- zasadnym

zatem wydaje się określenie dł|,żsfego okresu dostosowania dla firm

audytorskich do wymogów nowej ustawy np. do 30.06.2009 r. lub

31.12.2OO9 t.

l l



wYt(Ąz BIEGŁYcH RF'WIDENTÓ\łV:

l) Alrna Kuza . biegły rewident fu ewidencyjny 10473l,168l,

2) Tadeusz ch),lroś biegły rewident rrr ewidencyjny 494/3328'

:]) Jadwiga Faron biegły rewident nr e\łidencyjny 8l6/167l'

4) Harura Kozek biegły rewident nr ewidency1ny 1064|17112,

5) Irena Miszkinis biegĘ rewident rrr ewidencyjny 2582/3450,

6) Kazimiera Widła'biegły rewident nr ewidcncyjny 43l8/3050,

7) lzabela 01ejnik - biegły rewident ru e\,videncyjny 7861/53l9,

8) Henryk Kie]czeivski . biegły rewident nr ewidenciny 16]8/4412,

9) Barbara Komasiewicf ' biegły lewident nr ewidency.jny 1o,7a411781,

10) Mieczysław Piotrkowski biegły rewident nr ewidencyjny 3l36.

l1) Jan Dzwonkowski biegły rewident nr ewidencyjny 77312766,

12) GżegoŹ Kwitek biegły rewident ff ewidenciny 1 1 193/803 2,

] 3) Kancelaria Bieg]ycl,] Rewidentów He]ena Pacewicz - Bejnarowicz i Jadwiga Konieczna

sp, pańnclska numer ewidencyJny podmiotu 30]1,

14) Beata olsfcfyl iska. biegły rewident nr ewidenc-vjny 9985/74l1.

1 5) Jerzy Fory'ś biegły rewident nr ewidencyjny 9960/7454,

1ó) Maria Stanisławska biegły rewident nI. ewidencyjny 7948'/ '1270.

17) Graz.vna Filipiak . bjegły rewidcnl fu ewidencyjny nr 3222.

18) Jadwiga N1aj - biegły r.ewident ln ewidency'jny nr 9831/779'l

l9) Jan Rubczak biegły lewident ff ewidencyjny nr 3453/500l'

20) Zofia KluŹniak biegły Iewident ]u ewidencyjny 1682/7651'

21)Afula oc]lmariska biegły rewident nr ewidencyjny 2828/2453.

22) Kazimiela Jakubowska - biegły relvident ff ewideocyjny 60]2/] 854 oraz dr Romuald

Jakubo\,vski \ł irnieniLl Agencja Konsultjngowo.Aud}torska j RachuŃowości '.AKAR nr

ewid. ':172;

2]) Konrad Romanowski biegły rer,vident ru- ewidencyjny 105 3713 201 ;

24) KJyst}na Adamus'biegły rewident nr ewidencyjny 10289/7627'

25) Jan Liberacki . biegĘ rewident nr ewidencyjny Nr erv. 2232l.970'

26) Zbigniew Pluciński '  biegły rewident ru ewid.3186/4982.

27) Anna Burakiewicz ' biegły rewident nr ewid' 37l/]75].

28) Łucja Lipińska biegly Iewident nr ewidencyjny ru 9980/7456;

29) Vvisłar,ta Solarz biegły rerł,ident nr ewidencyjny ]262,



3o}QecyliaŁobas - lięgtyjęFi'dęn|E e}videncyjny 476613504,

31) Marek Piątek - biegĘ rewident nr ewidencyjrry 521711838'

32) K.rystyna Dąblowska - biegły rewident nr ewidencyjny 1054,]l./.153,

33) Elzbieta Wiza - biegĘ rewident nr ewidencyjny 4386/3565;

34) MaIgorzata Maj - biegły rewident nr ewid'encyjny 9556/./3I1126,76;

35) Maria]rna Stasiak _ biegły rewident ru. ewid'encyjny 8,72.]l2.t52:

36) Barbara Slelmach - biegĘ rewident nr ewidencyjny 3850/3528,

37) Halina Dulewicz biegły rewidnet nr ewidenc'vjny l J 220l8053,

38) Piotr Tomala - biegł.v rewident ru ewidencyjny 10207/7528'

39) Andrzej Kuligiewicz - biegły rewident nr ewidencyjny 2043/960,

40) Krystyna Świniarska biegły lewident nr ewidencyjny 7998/5330;

41) Włodzinrierz Kusiak . biegły rewident ru ewidencyjny 78l7ló]79,

42) Barbara Magierowska biegły rewidenl IrI ewidcncyjny 7828/l889,

43) lrena Beck - biegły rewident nr ewidencyjny ó7l2l849,

44) ,Ą11cja Małek . biegty r€wident nr ewidencyjny 1042211645,

45) Krystyna Suszyńska - Parafiniuk biegły rervident nr ewidencyjny 9380/7032,

46) Danuta Jaworowska ' biegły rewident m ewidenc|ny 1 l l7518050,

47) Ludmiła Waszcz-uk biegły rewident nr ewidencyjny 4281/3046;

48) Grazyna Cabaj Pudo - biegły rewident nr cwidencyjn;l 944/8069,

49) JózefHannaciej 'biegły rewident nr ewić'encyjny 69I2l2242,

50) Tadeusz Fedoruk - biegły rewident rrr ewidencyjny 4974/5l00,

51) }Ielena Lenard ' biegły Iewjdent nr ewidencyjny 21911614,

52) Irena Kisielewska biegły rewidenlfu ewidencyjny l0702/8042,

53) Janina -frembasiewicz biegły rewident nr ewidencyjny 5883/3628,

54) Zdzisław Kaźmierczak . biegł} Ie\ł'ident nr ewidencyjny 1607l44'a,

55) Danuta Brzozowska . biegły rewident nr 11305;

56) JuSq/na struś - biegły rewident Nr 3875/5030'

57) Zdzisław Kmito . biegły rewident Nr l685/2]98.

58) Jadrviga Wirowska biegły rewident nr 543416258;

59) N1irosław }ludziak biegły rewident nr ewidencyjny u 7757167l4;

60) wojciech KruŻel bicgły rewident m ewtd'encyjny ru 19591292;

6l) Bemadeta wanet - biegły rewident nr ervidencyjny ru 8016,

62) l,udwika Bachri- biegł]' rervident nr ewideocyjny nr 6716283-

63) Regina Fiałkowska biegły rewident nr cwidencyjn.v nr 832/78;



ó.l) Kazimiera sokołowska biegły rewident nr ewid.llcy.jny nr 5]5312198;

65) Biuro Bieglych Relł'identórr' ''BBR-FIi.JLEX'. sp, z o'o, . numer ervidencyjny podrąj6lu

66) Lucyna Pźenjosło biegły rewiden| nf ewidencyjnY ff 10\98l,],721,

61) A,drzeJ Pulu t . biegĘ rewident nr ewidencyjny nr l09./f|,79Ż2';

68) Tadelrsz KJauze - biegly ren'idenl ru er.videncyjny nr 4573/5126;

ó9) |v1irosław Wrtkowski 'biegły re$Lden! nr e!videncyjn} ar 4381/2152;

70) Rornan u'róblewski bIegły rewldent fu eB'icenc}jn}, nr.t48l,/ l5:;

]!) Jonn'a Zdanowska biegły lelvident nr ewidency]ny nr 1129.7l809li

72) Mańa Agopso\\' icz biegły IewidentI]J ewidencyiny ff l0540;

7]) Zofia Mjciałkiewioz - bległy lewident lr ewjdenc)']ny nr 61.l7l2224;

74) Ewa Sowa biegły rewident nr elvidencyjn1' 3760i35l9;

75) E]fbiel l 7-alewska ' biegły rewidel1t nr ewidenc1,jny ló46/2005;

ió) Arkadrusz Graborvski - biegIy rert'ident nr ervidenc1jny 97t)6;

77) N1ałgorzata Wojtvna L.ieg]y rewjdenl nr ewidencyjny |0609l,773q:

i3) Jad\,viga Mroczek - biegty rewident nr ewidencyjny nr 26421985;

79) Halina Cryo]a'biegły lewident nr e\,videncyjny 1ló7,,5444;

80) Helena KJZystek - biegły rewident .ewidency']ny l975/2889;

3l) władysława TaboI bięgł} ręwldcl lt l l] e}' idęncy]n}' .łl]8521j9;

.32) Renat3 orlo\vska. biegł} rerriccnt nr ewidenciny 2 89s'/2 9.1ó;

83) Joama Zdanowska - blegly rervident nr ewidencl lny )1297!8A91;

E4) Jerzy Lebisz bieg\ rewidcnr nr cwidencyjny 7080/S60;

85) Grazyna Rajcher1 - biegły Iewideui nr ewidencyjny 9355/70l9;

86) Czesłarva Ha1dasz biegły r'elvident nr ewIdencyjny l l0l;

37) JonIna.Ialnróz biegł1 lewidelrt nr e' 'vrdencyJn) 5o15,126i3:

t,S) Crzegorz Zenrora biegiy rervident ]1r ervidencyjn,v 1t)N!g;

89) 1r4ikołal Waszczuk biegł.v rewident nr ewidencyiny 1?82/]047;

90) DanrLta Drobruak - biegły rewidellt Lu 9578/7203 rv lmieniu podmionr A'l,{' Jesiołowscy

Finanse sp. z o.o. numer cwidencyjny podmiotu 2556;

9l) Kancelaria Biegłego Rewidenta CFl N1irosław Fi l ipak . nunrer ervrdencji podmiotu: 2998;
t)2) Bożena Kozroł biegły, rewidcnt ru elvidencyjny l l l7ó;

9]) wo]ciech Lor}s bieg)) |e\vidcn1 nr e\l idĆnc\;D)' 9584/7]87;

-q,ł) m'tr Al ltoni .fekiel i '  bieg]y re\l, ident fu ewidcncyjny 1l 12'12517;

95) Tcr esa Kowalik bieglv rclriderll nr ewidencyjn.: 64':11 ;



9{) Boguslarv Cora -_.biegJy rewidenr ru.ewidencrny gl l9J488; ,
97) Teresa Kowalska _ biegły rewident m ewidency.jny 6087/5170;
98) Teresa Krzysńska biegty Iewident nr ewidencyjDy l9741600;
99) Kryst}na szaauga biegły rewident nr evr'ir]encyjny I 0ó00,l80l l;
]00) Kryst}Tla Adamska . biegły rewirient nr ewidenc'ny ff 22ll9i 7;
]0I) łlaria Frankie] - bieg]y relvident nr ewidenc},jny 875;
102) Nlirel la Ka]otka . biegły rervident nI ewidencyjny l 1 ]55:
l03) Zbiqniew Pamuła ' biegły rewident nr ewidencyjny 928oi 776];
] 04) Krzysztof Jasku]ski biegł}'rewjdenr nr euidencyjny 1400/1402;
] 0.5) Tadeus2 Kwaterski - biegły, rervident ru e\lidency.in)' 6l l3/] l62,
i0ó) Ktystyra Migdaiska . bję8ły rewidęnt nr.ewidencyjny j2o3
l07) Ewa Bautrol '  biegły rewident nr ewidenctjny 845]1 5365
l08) ]erzy Bruchajzer. biegły reu'ident ru.ervidencyjny 4905/ ]592
109) Jadwiga Gościniał- biegJy rewident nr e.r,vi<iencvjn1' 6385/ :.177
l)0) lVies}awa Gościniał bieglyrewident nr ewidencyjny ó38ó/4l83
l i 1) Irena Gliczyńska ' biegły rewident .ewidenc1,jny 

63.]5/ 3)76
l ] 2) Grazyna Golat biegł}, rewident m €wjdencyjDy 8494/ 4308
] I3) Anna Lewandowska - bicgł}r rewident fu.ervidgnc'n}. 2[ai 34j4
] ] 4) Haiina Łukasik bjeg]) Iewident nr elvidenc1jny 4789/ 3089
I Ls) Monika Lazor biegly rewirJenr ru.ewidencyjny l l lTg
1l6) czesława Mafusiak bjegły rewident fu ewidency.Jny 51931 1091
l 17) Celina o]szewska biegły rewiclent nr ewir]encyjn), 141]/ 4249
] l 8) Anna oŹe]ieńska biegły lewident ru. ewidencyny 2944,i 8006
] ] 9) Młria Pawło\łska bicg]y le\ł,ident fu. ewidĆncyjny 6533l 5197
l20) Halinr Ponczowska_ biegły rert, ident nt ervide6gy.]ny 1s2o/ 425l
I2I) Tadeusz Tokarska biegł} rewidcnt ąr er,videncyjny 1624/ 3248
l22) Tadeusz witkowski biegły 1ę1yidgn1nr ervidenclny 6658/]]lJl l
l23) Zbigniew Baranowski bjegły rcwident nr ewidenc]jny l l]/277j
124) pauel Boranorvski _ biegiy rewidcnr nr ewidencyjny l06lij
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Projekt. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ................................. 2009 r. 
 
 

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i sposobu przeprowadzania egzaminów  
na biegłego rewidenta 

 
 

Na podstawie art. 9 ust. 8 pkt 1-3 ustawy z dnia……………o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. ….Nr……,poz.…..) 
zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) wymagania kwalifikacyjne, 
2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów na biegłego rewidenta, zwanych dalej 

„egzaminami”, 
3) tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów.  
 
§ 2.1. Egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów składają się z: 
1) części pisemnej obejmującej 10 tematycznych egzaminów ujętych w czterech sesjach 

egzaminacyjnych, 
2) części ustnej obejmującej egzamin dyplomowy. 
2. Egzamin dla osób fizycznych posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu 

biegłego rewidenta, 
1) uzyskane w  innym państwie Unii Europejskiej lub 
2) na zasadach wzajemności, uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełniają wymogi 

w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie lub 
równoważne,  

– polega na złożeniu z wynikiem pozytywnym przed Komisją egzaminu w formie pisemnej 
i ustnej, w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 
§ 3. Do egzaminów może być dopuszczona osoba, która: 
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) korzysta w pełni z praw publicznych; 
3) nie była karana sądownie za przestępstwa, o których mowa w § 4 ust.3 pkt 5; 
4) posiada wykształcenie wyższe. 
 
§ 4.1. Egzaminy na biegłego rewidenta przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej 

„Komisją”. 
2. Przewodniczący Komisji, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, ogłasza 

w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).  
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poz. 1198, z późn. zm.2)), zwanym dalej "Biuletynem", ogłoszenie o egzaminach, w którym 
podaje w szczególności: 

1) termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminów; 
2) terminy przeprowadzania egzaminów. 
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.2 pkt. 1 powinno zawierać: 
1) wniosek o dopuszczenie do egzaminów; 
2) kwestionariusz osobowy; 
3) życiorys; 
4) oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub zagranicznych studiów wyższych, uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za 
równorzędne; 

5) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą, 
niż miesiąc przed jej złożeniem, w zakresie skazania za przestępstwa przeciwko 
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i 
papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz za czyny określone w rozdziale 9 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U z 2002 roku Nr 76, poz. 694 
z późn. zm.3)); 

6) dwie fotografie. 
4. Osoba, która ukończyła zagraniczne studia wyższe powinna władać językiem polskim w 

mowie i w piśmie. 
5. Zgłoszenie powinno być złożone do Komisji najpóźniej 60 dni przed dniem rozpoczęcia 

egzaminów. 
6. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych określonych w ust. 3, przewodniczący 

Komisji wzywa pisemnie osobę do usunięcia braków w trybie przepisu art. 64 § 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

7. Zgłoszenie złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 
 
§ 5.1. Komisja zawiadamia osobę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do egzaminów nie 

później, niż 30 dni przed terminem pierwszego egzaminu pierwszej sesji egzaminacyjnej.  
2. W przypadku odmowy dopuszczenia do egzaminów, o których mowa w ust. 1, przysługuje 

prawo do ponownego rozpatrzenia zgłoszenia przez przewodniczącego Komisji, 
wniesionego pisemnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odmowy. 

3. Osoba dopuszczona do egzaminów staje się kandydatem na biegłego rewidenta. 
 
§ 6.1. Kandydat na biegłego rewidenta powinien zdać egzaminy pisemne w terminach 

określonych dla czterech sesji egzaminacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3, według 
następującej kolejności: 

 
Tabela 1 

Sesja Egzaminy tematyczne Czas trwania 
egzaminu 

I 1. Rachunkowość finansowa cz. I 3 godz. 
 2. Ekonomia i zarządzanie 2 godz. 
   

II. 1. Prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze 3 godz. 
 2. Prawo podatkowe cz. I 3 godz. 
 3. Finanse 4 godz. 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, 

poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 
3) 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 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 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056 
i Nr 214, poz. 1343. 
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III. 1. Prawo podatkowe cz. II 3 godz. 

 2. Rachunkowość finansowa cz. II 4 godz. 
 3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 4 godz. 
   

IV. 1. Sprawozdania finansowe i ich analiza 4 godz. 
 2. Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi 

biegłego rewidenta 
4 godz. 

 
2. Zaliczenie egzaminów z sesji pierwszej jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z sesji 

drugiej. Egzaminy z sesji drugiej i z sesji trzeciej kandydat na biegłego rewidenta może 
zdawać łącznie, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z sesji 
czwartej. 

 
3. Dla egzaminów z poszczególnych sesji ustalane są terminy podstawowe oraz 2 terminy 

poprawkowe. 
4. Kandydat na biegłego rewidenta, który odstąpił od egzaminu może składać go w terminie 

poprawkowym. 
 
§ 7.1. Na uzasadniony wniosek kandydata na biegłego rewidenta Komisja może wyrazić 

zgodę na przerwę w postępowaniu kwalifikacyjnym, nie dłuższą niż 3 lata. 
2. Kandydatowi na biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, który po uzyskaniu zgody 

Komisji wznowił zdawanie egzaminów, mogą być zaliczone zdane egzaminy, jeżeli od daty 
ich zdania nie upłynęło więcej niż 3 lata. Nie dotyczy to egzaminu dyplomowego. 

3. Kandydat na biegłego rewidenta, który nie zda egzaminów również w terminach 
poprawkowych, może kontynuować postępowanie kwalifikacyjne w kolejnym cyklu 
egzaminacyjnym z uwzględnieniem okresu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Jeżeli przerwa w zdawaniu egzaminów przez kandydata na biegłego rewidenta trwa dłużej 
niż 5 lat, Komisja może dokonać skreślenia danej osoby z listy kandydatów. 

 
§ 8.1. Egzaminy pisemne przeprowadzają członkowie Komisji w formie 3 osobowego zespołu 

egzaminacyjnego. 
2. Komisja ustala skład zespołu egzaminacyjnego, wyznacza przewodniczącego zespołu oraz 

egzaminatorów z listy zatwierdzonej przez Komisję.  
3. Egzaminatorami z egzaminów: 
1) rachunkowość finansowa cz. I, 
2) rachunkowość finansowa cz. II, 
3) rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, 
4) sprawozdania finansowe i ich analiza, 
5) badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta, 
– mogą być wyłącznie osoby będące biegłymi rewidentami wpisane do rejestru. 
4. Każdym egzaminem kieruje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 
 
§.9.1. Egzamin ma charakter zamknięty i odbywa się bez przerwy. Egzamin pisemny 

przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających uczestnikom 
egzaminu samodzielną pracę. 

2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydat na biegłego rewidenta przystępujący do 
egzaminu pisemnego, obowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport. 

3. Kandydat na biegłego rewidenta otrzymuje pracę egzaminacyjną oraz kopertę do wpisania 
danych osobowych. 
4.Czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu pisemnego oraz warunki organizacyjne i zasady 

przeprowadzania egzaminu podaje, przed jego rozpoczęciem, przewodniczący składu 
egzaminacyjnego lub inny członek zespołu. 
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5. Prace egzaminacyjne powinny być pisane przy pomocy przyborów dających pismo 
utrwalone, wyłącznie na papierze dostarczonym przez Komisję.  

6. Podczas egzaminu zdający może opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego lub 
członka zespołu egzaminacyjnego. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej kandydat na 
biegłego rewidenta przekazuje pracę do zespołu egzaminacyjnego, który zaznacza na niej 
czas nieobecności. 

7. Zespół egzaminacyjny może wykluczyć z egzaminu pisemnego kandydata na biegłego 
rewidenta, który podczas egzaminu korzysta z materiałów innych niż określone w ust.12 lub 
w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu.  

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zamieszcza w protokole egzaminacyjnym 
stosowną adnotację o wykluczeniu z egzaminu kandydata na biegłego rewidenta wraz 
z podaniem przyczyny usunięcia. 

9. Prace egzaminacyjne napisane bez zachowania warunków, o których mowa w ust. 5 oraz 
w przypadku wykluczenia kandydata na biegłego rewidenta na podstawie ust. 7, podlegają 
dyskwalifikacji.  

10. Dyskwalifikacji podlegają również prace egzaminacyjne, które: 
1) zawierają inne, poza przydzielonym kodem, elementy pozwalające na identyfikacje autora 

pracy, 
2) nie zawierają kompletnych arkuszy z blokami tematycznymi, 
3) są rozwiązane w sposób nietrwały lub nieczytelny 
- podlegają ocenie negatywnej. 
11. Zdyskwalifikowane prace egzaminacyjne, o których mowa w ust.9 i ust.10 otrzymują 

ocenę negatywną. 
12. W czasie egzaminu pisemnego dopuszczone jest korzystanie z: 
1) przepisów prawa opublikowanych w dziennikach promulgacyjnych lub zawartych 

w zbiorach przepisów bez komentarzy; 
2) norm zawodowych, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, 

wytycznych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; 
3) urządzeń ułatwiających liczenie oraz innych pomocy technicznych (tablic itp.) określonych 

przez Komisję, z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania 
i przenoszenia danych. 

13. Po zakończeniu egzaminu kandydat na biegłego rewidenta zwraca do zespołu 
egzaminacyjnego prace egzaminacyjne, oraz zaklejoną kopertę z danymi osobowymi, które 
są oznaczane przez członków zespołu egzaminacyjnego indywidualnym kodem. 

 
§ 11.1. Egzamin pisemny składa się z bloków tematycznych zawierających pytania testowe 
i zadania sytuacyjne.  
2. Każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób: 
1) odpowiedź prawidłowa – dwa punkty; 
2) odpowiedź nieprawidłowa – minus jeden punkt; 
3) brak odpowiedzi – zero punktów. 
3. Każde zadanie sytuacyjne oceniane jest według skali punktowej ustalonej przez Komisję. 

Za nieprawidłowo rozwiązane zadanie lub brak rozwiązania nie stosuje się punktów 
ujemnych. 

4. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego jest uzyskanie co 
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za wszystkie pytania 
egzaminacyjne i zadania sytuacyjne wchodzące w skład egzaminu, natomiast jeżeli egzamin 
składa się z bloków tematycznych zawierających pytania egzaminacyjne i zadania 
sytuacyjne, warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie za każdy blok tematyczny co 
najmniej 60% z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 

 
§ 12.1. Zespół egzaminacyjny sporządza protokół z przebiegu egzaminu pisemnego, 

podpisywany przez przewodniczącego oraz członków zespołu egzaminacyjnego, w którym 
podaje imiona i nazwiska członków zespołu, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oraz 
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ważniejsze okoliczności, jakie nastąpiły w trakcie egzaminu. Do protokołu dołącza się testy 
egzaminacyjne, listę zdających oraz końcowe wyniki. 

2. Miejsce, sposób i termin ogłoszenia wyników egzaminu, ustalone przez  Komisję, podaje 
do wiadomości przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu. 

3. Wyniki egzaminu są również ogłaszane na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów. 

 
§ 13.1. Egzamin dyplomowy obejmuje zagadnienia z zakresu badania sprawozdań 

finansowych i wykonywania zawodu biegłego rewidenta. 
2. Komisja ustala termin egzaminu dyplomowego indywidualnie dla poszczególnych 

kandydatów na biegłych rewidentów. 
 
§ 14.1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 
2. Egzamin dyplomowy odbywa się w obecności przewodniczącego i dwóch członków 

zespołu egzaminacyjnego będących członkami Komisji. 
3. W czasie egzaminu dyplomowego nie wolno korzystać z żadnych pomocy. 
 
§ 15 Zespół egzaminacyjny sporządza protokół z przebiegu egzaminu ustnego, podpisywany 

przez przewodniczącego oraz członków zespołu egzaminacyjnego, w którym podaje imiona 
i nazwiska członków zespołu, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oraz ważniejsze 
okoliczności, jakie nastąpiły w trakcie egzaminu. Wyniki egzaminu podaje przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego po zakończeniu egzaminu. 

 
§ 16 1.Egzamin, o którym mowa w § 2 ust. 2, obejmuje zagadnienia z prawa gospodarczego 

w zakresie: 
1) elementów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, finansów, prawa 

działalności gospodarczej; 
2) prawnych regulacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; 
3) prawa podatkowego. 
2. Uczestnik egzaminu zdaje przed Komisją egzamin pisemny i ustny z zagadnień, o których 

mowa w ust.1  
3. Do przebiegu egzaminu stosuje się odpowiednio § 10 - 12 i § 15.  
 
§ 17.1 Wolę przystąpienia do egzaminu, osoba o której mowa w § 2 ust. 2, zgłasza do Komisji 

w formie wniosku. 
2. Komisja zawiadamia o spełnieniu wymagań uprawniających do przystąpienia do egzaminu, 

przynajmniej na 6 tygodni przed terminem egzaminu. 
3. Egzamin może być powtórzony w terminach ustalonych przez Komisję, nie wcześniej 

jednak niż po 10 tygodniach od poprzedniego egzaminu. 
 
§ 18.1. Osoby bliskie, bezpośredni przełożeni oraz współpracownicy uczestnika egzaminu nie 

mogą wchodzić w skład zespołu egzaminacyjnego. 
2. O wyłączeniu członka Komisji decyduje Komisja.  
 
§ 19.1. Oceny uzyskane z poszczególnych egzaminów są wnoszone do karty egzaminacyjnej 

uczestnika egzaminu oraz do protokołów egzaminacyjnych. 
2. Od oceny negatywnej uzyskanej na egzaminie uczestnikowi egzaminu przysługuje prawo 

do wniesienia pisemnego odwołania do Komisji, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia 
wyników egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 3-4.  

3.Przed wniesieniem odwołania, o którym mowa w ust. 2, uczestnik egzaminu ma prawo, w 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, pisemnie zwrócić się do Komisji z 
wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna 
udostępniana jest w siedzibie Komisji w obecności dwóch członków Komisji. 
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4. Uczestnik egzaminu, któremu udostępniono pracę egzaminacyjną, o której mowa w ust. 3, 
ma prawo do wniesienia pisemnego odwołania do Komisji, w terminie 3 dni od dnia 
udostępnienia pracy, jednakże nie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników 
egzaminu.   

5. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, zgodnie 
z regulaminem Komisji, oraz niezwłocznie zawiadamia pisemnie uczestnika egzaminu 
o rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie jest ostateczne. 

 
§ 20.1. Egzaminy są organizowane i przeprowadzane na koszt kandydatów na biegłych 

rewidentów oraz osób, o których mowa w § 2 ust. 2. 
2. Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej jest warunkiem zakwalifikowania do egzaminu. 
3. Egzamin pisemny dla kandydatów na biegłych rewidentów jest przeprowadzany, jeżeli do 

egzaminu zostało zakwalifikowanych co najmniej 50 kandydatów. 
 
§ 21.1. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za egzaminy: 
1) za egzaminy w pierwszej sesji – w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

i dopuszczeniu do egzaminów, 
2) za egzaminy w pozostałych sesjach - na 4 tygodnie przed terminem każdego egzaminu,  
- podając na dowodzie wpłaty datę egzaminu i nazwę przedmiotu. 
3. Osoba, o której mowa w § 2 ust. 2, zobowiązana jest uiścić opłatę egzaminacyjną za 

egzamin na 3 tygodnie przed terminem egzaminu. 
Przez termin wniesienia opłaty egzaminacyjnej rozumie się dzień wpłaty środków lub dzień 
złożenia dyspozycji wpłaty w banku. 

4. Przewodniczący Komisji, uwzględniając wniesione opłaty, zawiadamia niezwłocznie 
pisemnie osobę, która została zakwalifikowana do udziału w egzaminach, o terminie 
i miejscu przeprowadzenia każdego z egzaminów. 

 
§ 22.1. W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu opłata egzaminacyjna podlega 

zwrotowi lub może zostać zaliczona na poczet kolejnego terminu egzaminu, pod warunkiem 
pisemnego zawiadomienia Komisji, nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu. 

2. W przypadku, gdy przewodniczący Komisji uzna, na wniosek zainteresowanej osoby, że 
nieprzystąpienie do egzaminu było spowodowane ważną przyczyną losową, opłata 
egzaminacyjna podlega zwrotowi, mimo zawiadomienia Komisji o rezygnacji w egzaminu 
w terminie późniejszym, niż określony w ust. 1. 

3. Wniosek o zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 2, powinien zostać złożony w terminie 
14 dni od dnia egzaminu. 

4. W przypadku niezawiadomienia Komisji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu, bądź 
o zaliczeniu opłaty egzaminacyjnej na poczet kolejnego terminu egzaminu zgodnie z ust.1, 
lub niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, opłata nie podlega zwrotowi i jest 
przeznaczana na pokrycie kosztów przygotowania egzaminu. 

 
§ 23.1. Komisja ma prawo unieważnić lub odwołać egzamin w uzasadnionych przypadkach.  
2. W przypadku naruszenia zasad ochrony tajemnicy dotyczącej przeprowadzania egzaminu, 

Komisja unieważnia egzamin. 
3. W przypadku unieważnienia lub odwołania egzaminu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 

i ust. 2, opłata egzaminacyjna podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przystąpienie do 
kolejnego egzaminu. Komisja nie zwraca jednak kosztów poniesionych przez uczestnika 
egzaminu, związanych z przystąpieniem tej osoby do egzaminu.  

 
§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem……………..r. /po upływie 14 od dnia 

ogłoszenia………………………………/z dniem ogłoszenia.  
 

       Minister Finansów 
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U Z A S A D N I E N I E 

 
do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w  sprawie wymagań kwalifikacyjnych  

i sposobu przeprowadzania egzaminów na biegłego rewidenta 
 
Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i 
sposobu przeprowadzania egzaminów na biegłego rewidenta wynika z delegacji zawartej w 
art. 9 ust. 8 pkt 1-3 ustawy z dnia……………………o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 
z……Nr……poz….), która uchyliła w art. 114 ustawę z dnia 13 października 1995 roku o 
biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U z 2001 roku, Nr 31, poz. 359, z późn. zm.). 
 
Projekt rozporządzenia określa wymagania kwalifikacyjne, tryb i sposób przeprowadzania 
egzaminów oraz tryb wnoszenia odwołań od wyników egzaminów na biegłego rewidenta, 
które na podstawie uchylonej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie były 
uregulowane w uchwałach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – organu samorządu 
zawodowego biegłych rewidentów. W szczególności w jednym akcie normatywnym został 
uregulowany cały proces przeprowadzania egzaminów na biegłego rewidenta. 
 
Propozycje regulacji zawartych w rozporządzeniu mają zastosowanie do osób 
przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta, tj. kandydatów na 
biegłego rewidenta oraz osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji do wykonywania 
zawodu biegłego rewidenta, uzyskanych w innym państwie Unii Europejskiej lub na zasadach 
wzajemności uzyskanych w państwie trzecim, jeżeli spełniają wymogi określone w ustawie 
lub równoważne. 
 
Rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia uwzględniają potrzebę obiektywnego 
sprawdzenia teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania 
zawodu biegłego rewidenta oraz sprawne funkcjonowanie Komisji egzaminacyjnej, do której 
zadań należy przeprowadzanie egzaminów oraz rozpatrywanie odwołań od wyników 
egzaminów. 



 8

 
Ocena skutków regulacji: 

 
1. Cel wprowadzenia rozporządzenia. 
 
Projekt stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 9 ust. 8 pkt 1-3 ustawy z dnia                        
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym 
(Dz. U. z……Nr……poz….), która uchyliła w art. 114 ustawę z dnia 13 października 1995 
roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U z 2001 roku, Nr 31, poz. 359, z późn. 
zm.). 
 
2. Podmioty objęte projektem. 
 
Projekt ma zastosowanie do kandydatów na biegłego rewidenta oraz osób ubiegających się o 
uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskanych w innym 
państwie Unii Europejskiej lub na zasadach wzajemności uzyskanych w państwie trzecim, 
jeżeli spełniają wymogi określone w ustawie lub równoważne. 
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 
 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
Obsługę Komisji egzaminacyjnej  i egzaminów, a także środki na wynagrodzenia członków 
Komisji i egzaminatorów zapewniać będzie Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR). 
Koszty te pokrywane będą z opłat pobieranych przez KIBR od uczestników egzaminów za 
poszczególne egzaminy. 
 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 
 
Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków dla rynku pracy, ponieważ co do istoty 
przeprowadzania egzaminów nie różni się od obecnie funkcjonującego systemu.  

 
5.  Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
W związku z możliwością wzrostu konkurencyjności na rynku pracy w tym obszarze usług, w 
konsekwencji wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na zwiększenie 
jakości świadczonych usług. 

 

6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 
 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i 
rozwój regionów. 

 

7. Konsultacje społeczne. 

 
Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji z Krajową Izbą Biegłych 
Rewidentów, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z partnerami 
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społecznymi: Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Biegłych 
Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „Libertas”, 
Bussiness Center Club, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych. 

 

Z chwilą przekazania projektu rozporządzenia do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1414), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/01/BS 



Projekt. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ................................. 2009 r. 
 

w sprawie zasad odbywania praktyki i aplikacji przez kandydatów na biegłego 
rewidenta 

 
 

Na podstawie art. 9 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia……………o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. ….Nr……,poz.…..) 
zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) zasady odbywania praktyki w zakresie rachunkowości; 
2) zasady obywania aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta. 
 
§ 2. 1. Praktyka w zakresie rachunkowości trwa co najmniej rok.  
2. Celem praktyki w zakresie rachunkowości jest nabycie i opanowanie przez kandydata na 
biegłego rewidenta umiejętności w zakresie: 
1) organizacji i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz ze sposobami spełniania 

wymagań stawianych udokumentowaniu zapisów księgowych; 
2) księgowania operacji gospodarczych oraz sporządzania sprawozdań finansowych 

i deklaracji podatkowych, ubezpieczeniowych oraz innych sprawozdań; 
3) posługiwania się przepisami prawa niezbędnymi w realizacji zadań służb finansowo-

księgowych. 
3. Program praktyki w zakresie rachunkowości, określający zakres wykonywanych czynności, 
stanowi załącznik nr 1 rozporządzenia. 
4. Zasady dokumentowania praktyki w zakresie rachunkowości określa Krajowa Rada 
Biegłych Rewidentów, na zasadach określonych w art. 9 ust. 9 pkt 6 ustawy. 
 
§ 3. 1. Praktyka w zakresie rachunkowości może odbywać się, z zastrzeżeniem ust. 2, 
w podmiotach gospodarczych, które są w stanie zapewnić jej prawidłowy przebieg, zgodny 
z programem, o którym mowa w § 2 ust. 3. 
2. W celu nabycia i opanowania przez kandydatów na biegłego rewidenta umiejętności, 
o których mowa w § 2 ust. 2, praktyka w zakresie rachunkowości może odbywać się 
w następujących podmiotach: 
1) prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, 
2) prowadzących usługowo księgi rachunkowe dla co najmniej pięciu podmiotów, o których 

mowa w pkt 1, lub 
3) firmach audytorskich, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla podmiotów, 

o których mowa w pkt 1. 
 
§ 4. 1. Praktyka w zakresie rachunkowości powinna być wykonywana przez kandydata na 
biegłego rewidenta na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr, 216, poz. 1592).  
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½ etatu, umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem, o którym mowa w § 3 ust. 2, umowy 
spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. 
2. Komisja Egzaminacyjna może, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, uznać 
praktykę w zakresie rachunkowości za odbytą, jeżeli osoba ta posiada certyfikat księgowy.  
 
§ 5. 1. Kandydat na biegłego rewidenta odbywający praktykę w zakresie rachunkowości ma 
obowiązek: 
1) ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia praktyki powiadomić Komisję Egzaminacyjną o: 
a)  podmiocie, w którym odbywa praktykę w zakresie rachunkowości, 
b)  trybie odbywania praktyki w zakresie  rachunkowości, 
c) dacie rozpoczęcia praktyki w zakresie rachunkowości; 
2) wraz z powyższym zawiadomieniem przekazać dokumenty potwierdzające zgodność 

praktyki w zakresie rachunkowości z wymaganiami określonymi w § 3 i § 4; 
3) na bieżąco prowadzić dziennik praktykanta według wzoru ustalonego przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów, na zasadach określonych w art. 9 ust. 9 pkt 6 ustawy. 
2. Kandydat na biegłego rewidenta w ciągu 30 dni od zakończenia praktyki w zakresie 
rachunkowości obowiązany jest przekazać do Komisji Egzaminacyjnej: 
1) dziennik praktyki w zakresie rachunkowości; 
2) sprawozdanie praktykanta z przebiegu praktyki, według wzoru ustalonego przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów, na zasadach określonych w art. 9 ust. 9 pkt 6 ustawy. 
 
§ 6. 1. Aplikacja pod kierunkiem biegłego rewidenta trwa co najmniej dwa lata. Kandydat na 
biegłego rewidenta przystępuje do aplikacji po uprzednim odbyciu praktyki w zakresie 
rachunkowości. 
2. Celem aplikacji jest nabycie przez kandydata na biegłego rewidenta umiejętności 
wymaganych od biegłego rewidenta, w szczególności w zakresie: 
1) wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań 

finansowych; 
2) opracowania dokumentacji badania sprawozdań finansowych, w tym: dokumentacji 

roboczej, raportu i opinii biegłego rewidenta oraz jego wystąpienia porewizyjnego; 
3) współpracy z przedstawicielami podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają 

badaniu przez biegłego rewidenta. 
3. Program aplikacji, określający zakres wykonywanych czynności, stanowi załącznik nr 2 
rozporządzenia. 
 
§ 7. Aplikacja może odbywać się wyłącznie w firmach audytorskich, które są w stanie 
zapewnić prawidłowy i zgodny z programem przebieg aplikacji. Za spełniające te warunki 
uznaje się firmy audytorskie, które: 
1) prowadzą badania rocznych sprawozdań finansowych dla co najmniej 10 podmiotów, o 

których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, i zapewniają aplikantom udział w badaniu przez okres 
co najmniej 5 miesięcy w każdym roku; 

2) zatrudniają lub współpracują z co najmniej 3 biegłymi rewidentami wykonującymi zawód 
biegłego rewidenta w rozumieniu art. 3 ustawy. 

 
§ 8. 1. Kandydat na biegłego rewidenta może rozpocząć aplikację, jeżeli zaliczył sesję drugą i 
zdał co najmniej dwa egzaminy z sesji trzeciej, określone w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 9 ust. 8 pkt 1-3 ustawy. 
2. Program drugiego roku aplikacji można realizować po zdaniu wszystkich wymaganych 
egzaminów, za wyjątkiem egzaminu dyplomowego. W przypadku niespełnienia tego warunku 
aplikację po zaliczeniu pierwszego roku przerywa się, a gdy przerwa w realizacji aplikacji 
trwa dłużej niż dwa lata, aplikację rozpoczyna się od początku. 
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3. Aplikacja powinna być wykonywana przez kandydata na biegłego rewidenta na podstawie 
stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu w firmie audytorskiej, w 
której ma być prowadzona aplikacja.  
4. Komisja Egzaminacyjna może - w wypadkach uzasadnionych doświadczeniem 
zawodowym kandydata na biegłego rewidenta - wyrazić zgodę na odbywanie aplikacji na 
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z firmą audytorską, o której mowa w § 7 ust. 1, 
której wzór określi Krajowa Rada Biegłych rewidentów, na zasadach określonych w art. 9 ust. 
9 pkt 6 ustawy. 
5. Aplikant powinien uzyskać pisemną zgodę firmy audytorskiej na odbywanie aplikacji 
gwarantującej realizację programu aplikacji, o którym mowa w § 6 ust. 3. 
6. Komisja Egzaminacyjna może – w przypadkach uzasadnionych doświadczeniem 
zawodowym kandydata na biegłego rewidenta – zaliczyć wykonanie programu ustalonego dla 
pierwszego roku aplikacji pod warunkiem, że kandydat na biegłego rewidenta był zatrudniony 
w firmie audytorskiej, o której mowa w § 7, na podstawie umowy o pracę obejmującej 
zakresem wykonywanych czynności program pierwszego roku aplikacji, przez okres nie 
krótszy niż dwa lata oraz przedstawi pisemne potwierdzenie firmy audytorskiej z przebiegu 
wykonywanych czynności. 
7. Aplikacją kieruje biegły rewident wyznaczony przez firmę audytorską, w której kandydat 
na biegłego rewidenta odbywa aplikację, spośród biegłych rewidentów wykonujących ten 
zawód w rozumieniu art. 3 ustawy. Biegły rewident nie może jednocześnie kierować więcej 
niż 5 aplikacjami. 
 
§ 9. 1. Kandydat na biegłego rewidenta odbywający aplikację ma obowiązek nie później niż 
w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia aplikacji powiadomić Komisję Egzaminacyjną o: 
1) miejscu odbywania aplikacji, 
2) formie odbywania aplikacji, 
3) dacie rozpoczęcia aplikacji, 
4) osobie kierownika aplikacji 
oraz na bieżąco powiadamiać Komisję Egzaminacyjną o zmianach wymienionych informacji. 
2. Wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, kandydat na biegłego rewidenta 
przekazuje do Komisji Egzaminacyjnej oświadczenie firmy audytorskiej o spełnianiu 
warunków, o których mowa w § 7, wraz z powiadomieniem o miejscu odbywania aplikacji. 
3. O zakończeniu i wyniku odbytej aplikacji przez kandydata na biegłego rewidenta decyduje, 
na wniosek biegłego rewidenta kierującego aplikacją, firma audytorska, w której odbyła się 
aplikacja. Wzór protokołu z zakończenia i wyniku odbytej aplikacji, sporządzanego przez 
firmę audytorską, określa Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, na zasadach określonych w 
art. 9 ust. 9 pkt 6 ustawy. 
4. Komisja Egzaminacyjna zalicza wykonanie aplikacji, o której mowa w § 6, na wniosek 
kandydata na biegłego rewidenta potwierdzony przez firmę audytorską, w której odbywa 
aplikację, wraz ze sprawozdaniem aplikanta z przebiegu aplikacji, zaopiniowanym przez 
kierownika aplikacji. Wzór wniosku oraz sprawozdania określa Krajowa Rada Biegłych 
Rewidentów, na zasadach określonych w art. 9 ust. 9 pkt 6 ustawy. 
§ 10. 1. Warunkiem przyjęcia wniosku kandydata na biegłego rewidenta o  dopuszczenie do 
egzaminu dyplomowego jest uznanie przez Komisję Egzaminacyjną aplikacji jako zaliczonej 
w rozumieniu ustawy, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania kompletnej 
dokumentacji, o której mowa w § 9. 
2. Komisja Egzaminacyjna może uzależnić dopuszczenie do egzaminu dyplomowego od 
złożenia przez kandydata na biegłego rewidenta, w wyznaczonym czasie, dodatkowych 
wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentacji, o której mowa w § 9. 
3. W przypadku stwierdzenia, że w trakcie odbywania aplikacji nie zrealizowano jej zadań, 
Komisja Egzaminacyjna odmawia uznania aplikacji za zaliczoną, co jest równoznaczne z 
niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego. 
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§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem……………..r. /po upływie 14 od dnia 
ogłoszenia………………………………/z dniem ogłoszenia. 

 
 

 Minister Finansów 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia              (poz. ...) 
 

Załącznik nr 1 
 

Program praktyki w zakresie rachunkowości 
 

Zakres  wykonywanych czynności 
1. Samodzielne wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg 

rachunkowych, polegające przede wszystkim na : 
- otwarciu ksiąg rachunkowych,  
- przygotowaniu dowodów i kwalifikowaniu do ujęcia w księgach 

rachunkowych operacji gospodarczych (dekretacja), 
- księgowaniu operacji w dzienniku oraz na kontach księgi głównej i 

kontach ksiąg pomocniczych, 
- sporządzaniu dokumentów wymaganych we współpracy z bankiem, 

oddziałem ZUS i urzędem skarbowym, w tym ustalaniu zobowiązań 
podatkowych i sporządzaniu deklaracji podatkowych, 

- wykonaniu czynności poprzedzających zamknięcie roku obrotowego, 
- sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego. 

2.   Obsługa komputerowego systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z 
przepisami o rachunkowości. 

3.  Poznanie zakładowego planu kont oraz innych wewnętrznych uregulowań 
jednostki w zakresie rachunkowości i kontroli wewnętrznej oraz ich 
praktycznej realizacji. 
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Załącznik nr 2  
 

Program aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta 
 

Rok Zakres  wykonywanych czynności 
1.  Przegląd dokumentacji badania kilku jednostek sprawozdawczych pod  

względem: 
- kompletności,  
- poprawności formalnej, 
- spójności dokumentacji (merytorycznego powiązania pomiędzy 

dokumentacją roboczą, raportem, opinią, „listem” do 
kierownictwa badanej jednostki). 

2. Wykonywanie prac technicznych i fragmentarycznych czynności 
rewizyjnych, ich dokumentowanie  w dokumentacji rewizyjnej i 
opracowywanie spisów dokumentów (skorowidzów); czynności te 
powinny dotyczyć minimum trzech badań i być realizowane w czasie 
od rozpoczęcia do zakończenia tych badań. 

1 

3.  Udział w czynnościach biegłego rewidenta związanych przede wszystkim 
z: 

- planowaniem badania, 
- doborem metod i technik w procesie badania, 
- analizą sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej, 
- badaniem przestrzegania przepisów prawa; 

czynności te powinny dotyczyć minimum czterech badań i być 
realizowane w czasie od rozpoczęcia do zakończenia tych badań. 

1.   Udział w badaniu co najmniej dwóch rocznych sprawozdań finansowych 
jednostek oraz samodzielne wykonanie i udokumentowanie czynności 
wyznaczonych przez biegłego rewidenta, w tym opracowanie projektu 
raportu z przebiegu badania oraz projektu opinii biegłego rewidenta. 

   2   

2.  Kompletne badanie rocznego sprawozdania finansowego pod kierunkiem 
biegłego rewidenta, opracowanie kompletnej dokumentacji badania, 
projektu opinii, raportu, „listu” do kierownictwa badanej jednostki. 
Badanie realizowane w ramach tego zadania przez aplikanta, zalicza się 
wyłącznie jednemu aplikantowi. 
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U Z A S A D N I E N I E 
 
do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w  sprawie zasad odbywania praktyki i 

aplikacji przez kandydatów na biegłego rewidenta 
 
Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad odbywania praktyki i 
aplikacji przez kandydatów na biegłego rewidenta wynika z delegacji zawartej w art. 9 ust. 8 
pkt 4 ustawy z dnia……………………o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach 
audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z……Nr……poz….), która uchyliła w art. 
114 ustawę z dnia 13 października 1995 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. 
U z 2001 roku, Nr 31, poz. 359, z późn. zm.). 
 
Projekt rozporządzenia określa zasady obywania przez kandydatów na biegłego rewidenta 
praktyki w zakresie rachunkowości oraz aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta, które 
na podstawie uchylonej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie były uregulowane w 
uchwałach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – organu samorządu zawodowego biegłych 
rewidentów.  
 
Propozycje regulacji zawartych w rozporządzeniu mają zastosowanie do osób 
przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta, tj. kandydatów na 
biegłego rewidenta, którego jednym z elementów jest odbycie praktyki w zakresie 
rachunkowości, a następnie aplikacji w firmie audytorskiej pod kierunkiem biegłego 
rewidenta wykonującego zawód w rozumieniu art. 3 ustawy, jeżeli spełniają wymogi 
określone w ustawie lub równoważne. Ponadto określają warunki odbywania przez 
kandydatów na biegłych rewidentów praktyki w zakresie rachunkowości oraz aplikacji pod 
kierunkiem biegłego rewidenta, w tym nadzoru na tymi czynnościami. 
 
Rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia uwzględniają cele i potrzebę nabycia 
umiejętności i sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania 
zawodu biegłego rewidenta, poprzez: 
1) odbycie praktyki w zakresie rachunkowości, polegające na: 
a) organizacji i technice prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz ze sposobami spełniania 

wymagań stawianych udokumentowaniu zapisów księgowych, 
b) księgowaniu operacji gospodarczych oraz sporządzania sprawozdań finansowych i 

deklaracji podatkowych, ubezpieczeniowych oraz innych sprawozdań, 
c) posługiwaniu się przepisami prawa niezbędnymi w realizacji zadań służb finansowo-

księgowych. 
2) odbycie aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta, polegające na: 
a) stosowaniu właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, 
b) opracowaniu dokumentacji badania sprawozdań finansowych, w tym: dokumentacji 

roboczej, raportu i opinii biegłego rewidenta oraz jego wystąpienia porewizyjnego, 
c) współpracy z przedstawicielami podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają 

badaniu przez biegłego rewidenta. 
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Ocena skutków regulacji: 

 
Cel wprowadzenia rozporządzenia. 
 
Projekt stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 9 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia                        
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym 
(Dz. U. z……Nr……poz….), która uchyliła w art. 114 ustawę z dnia 13 października 1995 
roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U z 2001 roku, Nr 31, poz. 359, z późn. 
zm.). 
 
Podmioty objęte projektem. 
 
Projekt ma zastosowanie do osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego na 
biegłego rewidenta, tj. kandydatów na biegłego rewidenta, którego jednym z elementów jest 
odbycie praktyki w zakresie rachunkowości, a następnie aplikacji w firmie audytorskiej pod 
kierunkiem biegłego rewidenta wykonującego zawód w rozumieniu art. 3 ustawy, jeżeli 
spełniają wymogi określone w ustawie lub równoważne. 
 
Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
Obsługę, a także środki związane z odbywaniem praktyki w zakresie rachunkowości i 
aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta zapewniać będzie Krajowa Izba Biegłych 
Rewidentów (KIBR). 
 

Wpływ regulacji na rynek pracy. 
 
Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków dla rynku pracy, ponieważ co do istoty 
odbywanie praktyki w zakresie rachunkowości i aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta nie 
różni się od obecnie funkcjonującego systemu.  

 
5.  Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
W związku z możliwością wzrostu konkurencyjności na rynku pracy w tym obszarze usług, w 
konsekwencji wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na zwiększenie 
jakości świadczonych usług. 

 

6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 
 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i 
rozwój regionów. 

 

7. Konsultacje społeczne. 
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Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji z Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z partnerami 
społecznymi: Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Biegłych 
Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „Libertas”, 
Bussiness Center Club, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych. 

 

Z chwilą przekazania projektu rozporządzenia do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej (Dz. U. Nr 
169, poz. 1414), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/01/BS 



           Projekt 
      

 
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA FINANSÓW1) 

 
z dnia ............................................. 

           
 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej  
 
 

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia ........ o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z     Nr  poz.) 
zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej wykonującej czynności rewizji finansowej, za 
szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, zwanego dalej „ubezpieczeniem 
OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego 
ubezpieczenia. 
 
 
 § 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna firmy audytorskiej, 
o której mowa w § 1, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania 
ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z  wykonywaną działalnością.  
  

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  
 
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez 
ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w 
tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej 
małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu; 
2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy firm audytorskich, chyba że 
szkoda jest następstwem wykonywania działalności przed takim skreśleniem; 
3) polegających na zapłacie kar umownych; 
4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także 
aktów terroru. 
  

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 
z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń 
wypłaty odszkodowań. 
  

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje  nie później niż w dniu wpisu na listę firm 
audytorskich.  
                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 



 

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego 
zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w 
złotych 45.000  euro. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa 
ubezpieczenia OC została zawarta. 
 

§ 5. Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów 
obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż do dnia ................. 
 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.2) 
 

 

       MINISTER FINANSÓW 
 
 
 
 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. w 
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 211, poz. 2062), które utraciło moc obowiązującą na podstawie art. 131 
ustawy z dnia .............................. r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o 
nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 63, poz. 393) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.  
 



UZASADNIENIE 
 

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawowej wynikającego z art. 
50 ust. 3 ustawy z dnia ................ o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach 
audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z     Nr  poz.), na podstawie której minister 
właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, określa w drodze rozporządzenia szczegółowy 
zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC z tytułu wykonywania czynności rewizji 
finansowej, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, 
biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres 
realizowanych zadań.   
  
Przepisy projektowanego rozporządzenia będą określały szczegółowy zakres obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej za szkody wyrządzone w 
związku z prowadzoną działalnością, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz 
minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. 
 
W § 2 projektu określono zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC poprzez m.in. określenie 
w ust. 1 zakresu czasowego ochrony ubezpieczeniowej (tzw. trigger). Ubezpieczenie OC nie 
może bowiem prawidłowo funkcjonować bez dokładnego sprecyzowania, który moment 
bierze się pod uwagę jako wypadek ubezpieczeniowy objęty umową ubezpieczeniową. 
   
Jednocześnie uzasadnione jest, aby z zakresu tego ubezpieczenia wyłączyć odpowiedzialność 
zakładu ubezpieczeń za enumeratywnie określone w rozporządzeniu szkody (§ 2 ust. 2). 
Wyłączenia zawierają przypadki społecznie uzasadnione, jak również sytuacje nadzwyczajne, 
którym trudno jest się przeciwstawić. Zawarty w projekcie katalog przedmiotowych wyłączeń 
jest zgodny z obecnie obowiązującymi wyłączeniami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
(Dz. U. Nr 211, poz. 2062).   
Wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód wyrządzonych przez osoby najbliższe 
jest zgodne z obecnie obwiązującą praktyką stosowaną zarówno w obowiązkowym 
ubezpieczeniu OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, jak i w 
innych ubezpieczeniach OC zawodowych.   
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostały także szkody powstałe w wyniku m.in. aktów 
terroru. Stosowaną w standardach światowych praktyką jest, że szkody te, jako nie 
podlegające, co do zasady, reasekuracji, wyłączane są z zakresu ubezpieczenia. Samo pojęcie 
„aktów terroru” określane jest w ogólnych warunkach zakładu ubezpieczeń.  
 
Obowiązek ubezpieczenia OC dla firm audytorskich będzie powstawał nie później, niż w dniu 
poprzedzającym dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania przedmiotowej działalności.  
 
Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC, została wyznaczona na 
poziomie 45.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia.  
 
Powyższa wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC jest zgodna z obecnie 
obowiązującą wysokością określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 
2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 211, poz. 2062).  
 



 
Przedmiotowe regulacje będą wchodziły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
 
Projekt rozporządzenia z chwilą przekazania go do uzgodnień międzyresortowych zostanie 
umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
Ocena Skutków Regulacji (OSR) 
 
 
1. Cel wprowadzenia regulacji 
Celem wprowadzenia przedmiotowego rozporządzenia jest określenie szczegółowego zakresu 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich, za szkody 
wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, terminu powstania obowiązku 
ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 
 
 
2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
Projektowane regulacje będą oddziaływały w głównej mierze na firmy audytorskie. Regulacje 
będą miały również wpływ na zakłady ubezpieczeń, posiadające zezwolenie na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej, które będą zawierały umowy ubezpieczenia OC firm 
audytorskich. 

 
 
3. Konsultacje społeczne 
Konsultacje społeczne w sprawie projektu zastaną przeprowadzone z przedstawicielami rynku 
ubezpieczeń reprezentowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń, Stowarzyszenie Polskich 
Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Polską Izbę Pośredników 
Ubezpieczeniowych i Finansowych, Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Ochrony Ryzyka, 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, z organem 
właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym - Komisją Nadzoru Finansowego, 
a także z instytucją reprezentującą interesy Biegłych Rewidentów, tj. z Krajową Radą 
Biegłych Rewidentów   
 
 
4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje powstania dodatkowych kosztów lub 
obciążeń w sektorze finansów publicznych (w tym w budżecie państwa i budżetach jednostek 
samorządu terytorialnego).  
 
 
5. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
 
6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość 



Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczości.  
 
 
7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów, które wpłyną na rozwój regionalny.  
 
 
8. Wstępna opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



Projekt. 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia ................................. 2009 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli wykonywania zawodu 
przez biegłych rewidentów i działalności firm audytorskich oraz określenia wzoru 

imiennego upoważnienia do jej przeprowadzenia 
 

 

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia ................ 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2008 r. Nr     , poz.) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli, 
w ramach nadzoru publicznego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Audytowego, nad 
wykonywaniem zawodu przez biegłych rewidentów i działalnością firm audytorskich. 

 
§ 2. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli wystawionego odpowiednio przez Krajową Komisję Nadzoru lub 
Komisję Nadzoru Audytowego. 

§ 3. 1. Najpóźniej w dniu przystąpienia do kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę 
zawiadamia firmę audytorską, zwaną dalej „kontrolowanym”, o przedmiocie kontroli, 
okazując upoważnienie, o którym mowa w § 2. 

2. Kontrola powinna być prowadzona w sposób niepowodujący zakłóceń działalności 
kontrolowanego. 

§ 4. Kontrolowany udostępnia osobom przeprowadzającym kontrolę oraz obserwatorom 
posiadane urządzenia techniczne służące usprawnieniu wykonywania czynności kontrolnych 
oraz oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem. 

§ 5. 1. Osoba przeprowadzająca kontrolę może żądać od kontrolowanego lub 
pracowników kontrolowanego udzielenia jej w terminie przez nią wyznaczonym ustnych lub 
pisemnych wyjaśnień. Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza protokół. 

2. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez kontrolowanego lub pracowników 
kontrolowanego może nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć 
faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną, 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).  
 



 2

dyscyplinarną lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień albo jego małżonka lub 
osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do 
drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Pisemne wyjaśnienia oraz protokół, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać 
podpisy osób składających wyjaśnienia. W przypadku odmowy złożenia podpisu, osoba 
przeprowadzająca kontrolę sporządza odpowiednią pisemną adnotację, którą dołącza do akt 
kontroli. 

§ 6. 1. Osoby przebywające na terenie kontrolowanego w czasie przeprowadzania 
kontroli mogą składać osobie przeprowadzającej kontrolę ustne lub pisemne oświadczenia 
dotyczące przedmiotu kontroli. 

2. Z przyjęcia ustnego oświadczenia osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza 
protokół, który podpisują osoba przeprowadzająca kontrolę i osoba składająca oświadczenie. 

3. Osoba przeprowadzająca kontrolę nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli 
ma ono związek z przedmiotem kontroli. 

§ 7. 1.  Bieg terminu do usunięcia przez kontrolowanego wskazanych nieprawidłowości 
rozpoczyna się w dniu następującym po dniu doręczenia żądania ich usunięcia. 

2. Kontrolowany, niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po upływie terminu do 
usunięcia nieprawidłowości wskazanych w żądaniu, przekazuje odpowiednio Krajowej 
Komisji Nadzoru albo Komisji Nadzoru Audytowego informację o spełnieniu tego żądania, 
wskazując szczegółowy sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

§ 8. Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydawanego przez 
Komisję Nadzoru Audytowego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 9. Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydawanego przez 
Krajową Komisję Nadzoru stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

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

 

 

Minister Finansów 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 
WZÓR (AWERS) 

Warszawa, dnia ............................ 

 

KOMISJA NADZORU AUDYTOWEGO 
 

IMIENNE UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ................. 2009 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli wykonywania zawodu 
przez biegłych rewidentów i działalności firm audytorskich oraz określenia wzoru imiennego 
upoważnienia do jej przeprowadzenia (Dz. U. Nr       , poz.           ) 

upoważniam 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę  albo obserwatora) 

do przeprowadzenia kontroli w .................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres siedziby kontrolowanego) 

 
w przedmiocie .............................................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 

(przedmiot kontroli) 

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem ........................................................................ 
Upoważnienie ważne jest za okazaniem dowodu osobistego. 

 

 

................................................................. 
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie) 

Termin ważności upoważnienia przedłuża się do dnia ............................................................... 

 

................................................................. 
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie) 

Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia ...,  
   (poz.    )
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REWERS 
 

POUCZENIE: 
 

• Podstawa prawna kontroli: 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia                2009 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu przeprowadzania kontroli wykonywania zawodu przez biegłych 
rewidentów i działalności firm audytorskich oraz określenia wzoru imiennego 
upoważnienia do jej przeprowadzenia (Dz. U. Nr       , poz.        ). 

• Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i czasie 
wykonywania jego zadań. 

• Czynności kontrolne są dokonywane w obecności kontrolowanego lub w obecności 
osób wyznaczonych przez kontrolowanego. 

• Kontrolowany udostępnia kontrolującym oraz obserwatorom posiadane urządzenia 
techniczne służące usprawnieniu wykonywania czynności kontrolnych oraz oddzielne 
pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem. 

• Osoba przeprowadzająca kontrolę, w zakresie wynikającym z upoważnienia, jest 
uprawniona do:                                                                                                                                         
1) wstępu do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego; 
2) wglądu do wszelkich dokumentów kontrolowanego; 
3) sporządzania uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz 

zestawień i danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli; 
4) wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym kontrolowanego oraz 

sporządzenia kopii lub wyciągów z tych danych, w tym w formie elektronicznej; 
5) żądania udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, 

w terminie przez nią wyznaczonym, oraz zapewnienia terminowego udzielania 
wyjaśnień przez pracowników; 

6) żądania zapewnienia warunków i środków będących w dyspozycji kontrolowanego 
niezbędnych do sprawnego przeprowadzania kontroli; 

7) żądania zapewnienia nienaruszalności zabezpieczonych przez kontrolującego 
materiałów pozostawionych na przechowanie u kontrolowanego. 

• Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla osoby przeprowadzającej kontrolę, obserwatora oraz kontrolowanego. 

• W terminie 14 dni od dnia potwierdzenia odbioru protokołu kontroli kontrolowany 
może zgłosić Komisji Nadzoru Audytowego pisemne, umotywowane zastrzeżenia do 
treści protokołu. 

• O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń Komisja Nadzoru Audytowego informuje 
kontrolowanego w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 

• W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń przyjmuje się, że kontrolowany nie 
kwestionuje ustaleń kontroli. 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 
WZÓR (AWERS) 

Warszawa, dnia ............................ 

KRAJOWA KOMISJA NADZORU 
 

IMIENNE UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ................. 2009 r. w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli wykonywania zawodu przez 
biegłych rewidentów i działalności firm audytorskich oraz określenia wzoru imiennego 
upoważnienia do jej przeprowadzenia (Dz. U. Nr       , poz.           ) 

upoważniam 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę  albo obserwatora) 

do przeprowadzenia kontroli w .................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres siedziby kontrolowanego) 

 
w przedmiocie .............................................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 

(przedmiot kontroli) 

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem ........................................................................ 
Upoważnienie ważne jest za okazaniem dowodu osobistego. 

 

 

................................................................. 
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie) 

Termin ważności upoważnienia przedłuża się do dnia ............................................................... 

 

................................................................. 
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie) 
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REWERS 
 

POUCZENIE: 
 

• Podstawa prawna kontroli: 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia                2009 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu przeprowadzania kontroli wykonywania zawodu przez biegłych 
rewidentów i działalności firm audytorskich oraz określenia wzoru imiennego 
upoważnienia do jej przeprowadzenia (Dz. U. Nr       , poz.        ). 

• Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i czasie 
wykonywania jego zadań. 

• Czynności kontrolne są dokonywane w obecności kontrolowanego lub w obecności 
osób wyznaczonych przez kontrolowanego. 

• Kontrolowany udostępnia kontrolującym oraz obserwatorom posiadane urządzenia 
techniczne służące usprawnieniu wykonywania czynności kontrolnych oraz oddzielne 
pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem. 

• Osoba przeprowadzająca kontrolę, w zakresie wynikającym z upoważnienia, jest 
uprawniona do:                                                                                                                                          
1) wstępu do wszystkich pomieszczeń kontrolowanego; 
2) wglądu do wszelkich dokumentów kontrolowanego; 
3) sporządzania uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz 

zestawień i danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli; 
4) wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym kontrolowanego oraz 

sporządzenia kopii lub wyciągów z tych danych, w tym w formie elektronicznej; 
5) żądania udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, 

w terminie przez nią wyznaczonym, oraz zapewnienia terminowego udzielania 
wyjaśnień przez pracowników; 

6) żądania zapewnienia warunków i środków będących w dyspozycji kontrolowanego 
niezbędnych do sprawnego przeprowadzania kontroli; 

7) żądania zapewnienia nienaruszalności zabezpieczonych przez kontrolującego 
materiałów pozostawionych na przechowanie u kontrolowanego. 

• Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla osoby przeprowadzającej kontrolę, obserwatora oraz kontrolowanego. 

• W terminie 14 dni od dnia potwierdzenia odbioru protokołu kontroli kontrolowany 
może zgłosić Komisji Nadzoru Audytowego pisemne, umotywowane zastrzeżenia do 
treści protokołu. 

• O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń Komisja Nadzoru Audytowego informuje 
kontrolowanego w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 

• W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń przyjmuje się, że kontrolowany nie 
kwestionuje ustaleń kontroli. 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
przeprowadzania kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności 
firm audytorskich oraz określenia wzoru upoważnienia do jej przeprowadzenia stanowi 
wykonanie upoważnienia zawartego w art. 85 ustawy z dnia                  2009 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 
2009 r. Nr    , poz. ). 

Zagadnienia zawarte w treści projektu nie były dotychczas uregulowane, ponieważ nie 
istniał system nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu przez biegłego rewidenta ani 
nad działalnością firm audytorskich. 

Do projektu rozporządzenia wprowadzono szczegółową procedurę zarządzania, 
przeprowadzania i zakończenia kontroli u biegłych rewidentów i w firmach audytorskich 
badających zarówno jednostki zainteresowania publicznego, jak i pozostałe jednostki. Wynika 
to z brzmienia przepisu delegacji ustawowej, jak również z potrzeby sprawowania nadzoru 
publicznego nad wszystkimi firmami audytorskimi. 

Organem uprawnionym do wykonywania kontroli będzie Krajowa Komisja Nadzoru 
(KKN) w przypadku przeprowadzania kontroli planowej przez kontrolerów lub wizytatorów 
zatrudnionych w KKN. Natomiast Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) będzie organem 
uprawnionym w sytuacji przeprowadzania kontroli pozaplanowych przez KNA. 

Rozporządzenie reguluje również uprawnienia obserwatorów, którzy będą 
uczestniczyli w kontrolach planowych, jeżeli KNA tak postanowi. Rola obserwatorów jest 
bierna, jednak powinni oni znać przebieg kontroli, ponieważ KNA, zgodnie z ustawą jest 
właściwa w sprawie zatwierdzania raportów z kontroli przeprowadzonych przez kontrolerów 
KKN w firmach audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego i przed 
podjęciem decyzji może zaistnieć potrzeba uzyskania wyjaśnień od obserwatorów. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja. 
 
Regulacja oddziałuje na biegłych rewidentów i firmy audytorskie, w których będzie 
przeprowadzana kontrola. 
 
2. Zakres konsultacji społecznych. 
 
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym poprzez umieszczenie go 
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. 
 
3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora finansów publicznych, w tym na dochody 

i wydatki budżetu państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie rodziło skutki finansowe dla budżetu 
państwa w postaci potrzeby wypłaty wynagrodzenia dla osób przeprowadzających kontrolę z 
upoważnienia Komisji Nadzoru Audytowego, jednak potrzeba wypłaty wynagrodzenia 
została przewidziana na etapie projektowania ustawy z dnia .............. 2009 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i została 
zgłoszona jako wydatki Budżetu Państwa na rok 2009. 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie rodziło skutków finansowych dla 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje znaczących skutków dla rynku pracy. 
Przewiduje się zatrudnienie w Ministerstwie Finansów około 10 osób na stanowiska związane 
z przeprowadzaniem kontroli. 
Konkurencyjność gospodarki może wzrosnąć poprzez zwiększenie pewności obrotu 
gospodarczego wynikającej z objęcia działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich 
nadzorem publicznym. 
 
5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 
 
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/01/BS 




