
Załącznik nr 6 
do sprawozdania z działalności 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
w kadencji 2007-2011 

 

Prowadzenie ewidencji biegłych rewidentów 
i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

 
 

W związku z prowadzeniem ewidencji biegłych rewidentów i podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych do zadań ustawowych Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów (dalej też: „Krajowa Rada”, „ Rada”, „ KRBR”) należy: 
− podejmowanie uchwał o wpisie i skreśleniu z rejestru lub listy podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
− prowadzenie rejestru i listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych,  
− wydawanie legitymacji biegłego rewidenta.  

 
Przed każdym posiedzeniem KRBR odbywały się posiedzenia Komisji ds. 

ewidencji, której zadania opisano w załączniku nr 2 do sprawozdania. 
 
W minionej kadencji uchwałami KRBR1: 

− wpisano do rejestru biegłych rewidentów 1107 osób, w tym 49 biegłych rewidentów 
− obywateli polskich, którzy posiadali kwalifikacje uzyskane za granicą, uznawane 
przez państwa Unii Europejskiej, 

− wpisano na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 480 
biegłych rewidentów (w okresie obowiązywania ustawy z dnia 13 października 
1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, tj. do dnia 5 czerwca 2009 r.), 

− wpisano na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 443 
podmioty, 

− skreślono z rejestru biegłych rewidentów 1210 osób (w tym z powodu śmierci 230 
biegłych rewidentów, na wniosek 979 biegłych rewidentów oraz 1 biegłego 
rewidenta z tytułu prawomocnego wyroku Krajowego Sądu Dyscyplinarnego), 

− skreślono z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 346 
osób (w okresie obowiązywania ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, tj. do dnia 5 czerwca 2009 r.), 

− skreślono z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 566 
podmiotów, 

− odmówiono ponownego wpisu do rejestru biegłych rewidentów 2 osobom 
oraz podjęto 599 pozostałych uchwał (głównie w sprawie umorzenia postępowania 
administracyjnego wobec podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych, a także uchylających lub podtrzymujących w mocy wcześniej podjęte 
decyzje). 

 
 
 

                                                 
1 Stan na dzień 31 marca 2011 r. 



W okresie sprawozdawczym wszczęto 696 postępowań administracyjnych, w tym: 
− 640 w związku z nieuregulowaniem przez podmioty uprawnione rocznej opłaty 

z tytułu nadzoru lub nieprzekazaniem pisemnego sprawozdania, o którym mowa 
w art. 49 ust. 3 nowej ustawy, 

− w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów w stosunku do 3 osób, 
− 53 pozostałych. 

 
Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące liczebny stan biegłych 

rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na koniec 
każdego roku upływającej kadencji oraz na dzień 31 marca 2011 r., a także informację 
dotyczącą dokonanych wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów i listy 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych od momentu wejścia 
w życie nowej ustawy, w okresie od dnia 6 czerwca 2009 r.  

 
Stan na dzień 31 grudnia 2007 r.:  
− biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów – 7657, w tym 1954 osoby, 

które uzyskały tytuł biegłego rewidenta po spełnieniu warunków określonych 
w ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

− biegli rewidenci wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych − 3667, 

− podmioty wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych − 1905. 

 
 
Stan na dzień 31 grudnia 2008 r.:  
− biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów –7691, w tym 2240 osób, 

które uzyskały tytuł biegłego rewidenta po spełnieniu warunków określonych 
w ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

− biegli rewidenci wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych – 3674, 

− podmioty wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych − 1936. 

 
Stan na dzień 31 grudnia 2009 r.:  

− biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów – 7741, w tym 2609 osób, 
które uzyskały tytuł biegłego rewidenta po spełnieniu warunków określonych 
w ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie lub 
ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 

− biegli rewidenci czynni zawodowo2 – 2980, 
− podmioty wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych − 1925.  
 
Stan na dzień 31 grudnia 2010 r.:  

− biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów – 7482, w tym 2737 osób, 
które uzyskały tytuł po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 
13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie lub ustawie z dnia 

                                                 
2 Od dnia 6 czerwca 2009 r. biegli rewidenci figurują wyłącznie w rejestrze 



7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 

− biegli rewidenci czynni zawodowo – 3431, 
− podmioty wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych − 1811. 
 

Stan na dzień 31 marca 2011 r.:  
− biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów – 7533, w tym 2897 osób, 

które uzyskały tytuł po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 
13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie lub ustawie z dnia 
7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w tym:  

• kobiet  4797, 
• mężczyzn  2736; 

− biegli rewidenci czynni zawodowo – 3529; 
− podmioty wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych − 1804. 
 
Średnia wieku biegłego rewidenta wynosi 57 lat. 
 
 
Sprawozdanie za okres od dnia 6 czerwca 2009 r. do dnia 31 marca 2011 r., tj. w okresie 
obowiązywania ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym. 
 
W ww. okresie uchwałami KRBR: 
− wpisano do rejestru biegłych rewidentów 503 osoby, w tym 10 biegłych rewidentów 

− obywateli polskich, którzy posiadają kwalifikacje uzyskane za granicą, uznawane 
przez państwa Unii Europejskiej, 

− skreślono z rejestru biegłych rewidentów 701 osób (w tym 116 z powodu śmierci, 584 
na wniosek oraz 1 biegłego rewidenta z tytułu prawomocnego wyroku Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego), 

− wpisano na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 226 
podmiotów, 

− skreślono z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 335 
podmiotów. 

 


