
 

 
UCHWAŁA NR 1275/30/2017 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 
 

z dnia 5 września 2017 r. 

 

w sprawie obowiązku powiadamiania 
o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1.1. Zobowiązuje się firmy audytorskie do przekazywania Krajowej Radzie Biegłych 

Rewidentów informacji o każdej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywania czynności rewizji finansowej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia.  

2. Zobowiązuje się firmy audytorskie do przekazywania Krajowej Radzie Biegłych 

Rewidentów informacji o każdej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywania usług, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), w terminie 

30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz 2, przekazywane są  na formularzu OC, którego 

wzór określa załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Wszelkie zmiany umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dotyczące okresu 

ochrony ubezpieczeniowej, powodują powstanie obowiązku, o którym mowa odpowiednio w ust. 

1 i 2. 

 

§ 2. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, 

firmy audytorskie są zobowiązane do poinformowania o tym Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wypowiedzenia umowy. 

 

§ 3. Traci moc uchwała nr 840/11/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lutego 

2012 r. w sprawie obowiązku powiadomienia o zawartych umowach ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 4. Do umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania czynności 

rewizji finansowej lub usług i działalności, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 



2 

 

2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948), 

zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


