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W parlamencie trwają prace nad projektem ustawy 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
o nadzorze publicznym.

Prace wynikają z konieczności dostosowania polskich 
przepisów do założeń unijnej reformy rynku audytu:

• Dyrektywa 2014/56/UE zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE 
ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 
finansowych jednostek interesu publicznego 
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Najważniejsze postulaty środowiska biegłych rewidentów:

1. Wprowadzić nową nazwę – Polska Izba Biegłych Rewidentów
2. Zmiana firmy audytorskiej co 10 lat, a nie co 5
3. Premiować badanie wspólne wydłużając okres rotacji
4. Urealnić poziom kar dla biegłych rewidentów 
5. Urealnić poziom kar dla firm audytorskich 
6. Dostosować wysokość opłaty za nadzór do kosztów 
7. Uzgodnić treść opinii z badania ze standardami wykonywania zawodu 
8. Wprowadzić dłuższy okres dostosowania środowiska do nowych 

regulacji
9. Kontrolerem Komisji Nadzoru Audytowego powinna być osoba 

z uprawnieniami biegłego rewidenta
10. Pozostawić listę usług zakazanych na poziomie zapewniającym 

niezależność audytorom
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Polska Izba Biegłych Rewidentów zamiast 
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów:

• To promocja Polski i profesjonalizmu polskich biegłych 
rewidentów na arenie międzynarodowej

• Inne europejskie samorządy posiadają w nazwie kraj 
pochodzenia

• W toku konsultacji żaden uczestnik nie zgłaszał zastrzeżeń 
do zmiany

postulat1
NOWA NAZWA
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Institute of Chartered 
Accountants of Scotland (ICAS)

Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España (ICJCE)

The Chamber of Auditors of the 
Czech Republic (KACR)

The Lithuanian Chamber of Auditors (LCA)

The Slovak Chamber of Auditors (SKAU)

The Chamber of Financial 
Auditors of Romania (CAFR)

Estonian Auditors’ Asssociation (EAA)

The Chamber of Hungarian Auditors (MKVK)

Association of Accountants and 
Auditors of Republic of Srpska

?
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Zmiana firmy audytorskiej co 10 lat, a nie co 5.

Rozporządzenie UE wymaga, aby firma audytorska badała 
firmę z sektora JZP nie dłużej niż 10 lat. 

• Większość krajów UE wprowadza zmianę firmy audytorskiej 
co 10 lat, Polska jako jedyna co 5 lat. 

• To utrudni funkcjonowanie polskich małych firm audytorskich

• Zamiast dekoncentracji rynku – wzrośnie dominacja 
największych korporacji międzynarodowych 

• Ministerstwo Finansów i inne resorty, podobnie jak Samorząd 
opowiedziały się za zmianą firmy audytorskiej co 10 lat 

postulat2
ZMIANA FIRMY
AUDYTORSKIEJ
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postulat2

5 lat

10 lat + możliwość wydłużenia o kolejne 10 lat

10 lat + możliwość wydłużenia

9 lat + możliwość wydłużenia o kolejne 9 lat

10 lat + możliwość wydłużenia o kolejne 
10 lat (z wyłączeniem banków i instytucji 
ubezpieczeniowych)

10 lat

10 lat ze skróconą rotacją dla banków 
i instytucji ubezpieczeniowych

< 10 lat ( Włochy 9 lat/Portugalia 8/9 lat)

10 lat + możliwość wydłużenia o kolejne 6 
lat oraz o 14 lat w przypadku obowiązkowego 
badania wspólnego

7 lat + oobowiązkowe badanie wspólne 
dla banków, instytucji ubezpieczeniowych 
i funduszy emerytalnych

ZMIANA FIRMY
AUDYTORSKIEJ
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Badanie wspólne powinno umożliwiać dłuższy okres rotacji

Unia Europejska opracowało system „zachęt” wspierający 
badanie wspólne (wykonane przez dwie firmy audytorskie: 
większą i mniejszą). Polski ustawodawca nie zdecydował się 
na ich zastosowanie. 

Tymczasem:

• badanie wspólne pozwala mniejszym firmom zdobywać 
kompetencję i doświadczenie 

• obecność dwóch firm w procesie badania wpływa na jego 
niezależność postulat3

BADANIE WSPÓLNE 
PREMIOWANE
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postulat3
BADANIE WSPÓLNE 

PREMIOWANE

WYDŁUŻENIE 
MAKSYMALNEGO 
OKRESU ROTACJI 
O 4 LATA

WYDŁUŻENIE 
O 10 LAT

WYDŁUŻENIE 
O 14 LAT

SZWECJA 
HISZPANIA
DANIA

BELGIA 
FINLANDIA 
FRANCJA 
NIEMCY  
LITWACHORWACJA
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Urealnienie kar dla biegłych rewidentów 
w stosunku do ich zarobków

Obecne regulacje zakładają nałożenie na biegłych rewidentów 
kary w wysokości 250 tysięcy złotych

• To osłabi zwłaszcza polskie firmy audytorskie 

• Ograniczy wstępowanie młodych praktyków do zawodu 

• Kara na takim poziomie osłabi międzynarodową 
konkurencyjność polskiej branży audytorskiej

postulat4
UREALNIĆ POZIOM KAR 

DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
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postulat4
UREALNIĆ POZIOM KAR 

DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

ŚREDNIE 
WYNAGRODZENIE 

ZA BADANIE 
USTAWOWE 

KARY 
PROPONOWANE 

W OBECNYM 
PROJEKCIE

POZIOM KAR 
POSTULOWANY 

PRZEZ KIBR

18 000 ZŁ

250 000 ZŁ
DLA JZP

100 000 ZŁ
DLA JZP

250 000 ZŁ
DLA nie-JZP

50 000 ZŁ
DLA nie-JZP

11.434 ZŁ 
DLA WIĘKSZEJ 
CZĘŚCI RYNKU
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Ustalić kary dla firm audytorskich w oparciu
o przychody z usług rewizji finansowej podlegające nadzorowi 
publicznemu, a nie od wszystkich przychodów firmy

• Celem reformy było skupienie uwagi na kontrolach nad 
badaniami – nie wszystkimi usługami biegłych rewidentów

• Tak wysokie kary – od całości przychodów – osłabią polskie 
firmy audytorskie

• Kary na takim poziomie ograniczą powstawanie nowych firm – 
ryzyko prowadzenia działalności zbyt wysokie 

• Rozwiązanie osłabi międzynarodową konkurencyjność polskiej 
branży audytorskiej

postulat5
UREALNIĆ POZIOM KAR 

DLA FIRM AUDYTORSKICH
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postulat5
UREALNIĆ POZIOM KAR 

DLA FIRM AUDYTORSKICH

ponad 90%
firm audytorskich

świadczy inne usługi poza badaniem 
sprawozdań finansowych
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Dostosować wysokość opłaty za nadzór do faktycznych 
kosztów. 

Ustawa zakłada wyznaczenie maksymalnej opłaty za 
obowiązkowy nadzór nad firmami audytorskimi na poziomie 
1,5% przychodów z badań (wcześniej 2%). 

• To nie zabezpiecza Samorządowi środków koniecznych na 
sprawowanie funkcji kontrolnej

• Obniżenie opłaty doprowadzi do zmniejszenia i tak 
niewystarczającego budżetu na opłaty z tytułu nadzoru

• Konieczne będzie wprowadzenie okresu przejściowego na 
dostosowania procedur kontroli do niższego budżetu

postulat6
DOSTOSOWAĆ 

WYSOKOŚĆ OPŁAT
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postulat6
DOSTOSOWAĆ 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

OBECNE PRZYCHODY 
Z OPŁATY Z TYTUŁU 
NADZORU

DEFICYT PRZY 
OPŁACIE NA 
POZIOMIE 1.5%

ŚRODKI NA NADZÓR 
ZABEZPIECZONE 
W USTAWIE

10,5 
mln zł 

7,5 
mln zł

3 
mln zł
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Doprowadzić do zgodności treści opinii z badania 
ze standardami wykonywania zawodu. 

W obecnym kształcie projektu ustawy zaproponowane 
sformułowanie treści opinii na temat badanego sprawozdania 
finansowego jest niezgodne z celem dyrektywy europejskiej oraz 
międzynarodowymi standardami badania, które mają powszechnie 
obowiązywać w Polsce od 2017 roku. 

postulat7
UZGODNIENIE 
TREŚCI OPINII
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Wprowadzić roczny okres dostosowania
środowiska do nowych regulacji.  

Obecne zapisy ustawy zakładają trzymiesięczny okres na 
dostosowanie się zarówno firm audytorskich jak i samorządu 
biegłych rewidentów do nowych regulacji. 

• Firmy nie zdążą dostosować się do nowych wymogów w tak 
krótkim czasie – co narazi je na wysokie kary

• Termin trzech miesięcy jest niemożliwy do spełnienia z uwagi na 
sezon badania i ograniczone zasoby finansowe firm

• Kary osłabią konkurencyjność polskich firm audytorskichpostulat8
ROCZNY OKRES 

DOSTOSOWANIA
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Kontrolerem Komisji Nadzoru Audytowego powinna 
być osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta 
i doświadczeniem w samodzielnym przeprowadzaniu badania  

Obecne zapisy ustawy zakładają, że kontrolerem nie musi być 
osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. 

• Kontrola badań wiąże się z oceną osądów zawodowych biegłego 
rewidenta

• Brak uprawnień biegłego rewidenta stanowi ryzyko 
nieskuteczności ustaleń kontroli. Międzynarodowe standardy 
badania uznają, że dokumentacja z badania może być uznana za 
niewystarczającą, jeśli inny doświadczony biegły rewident nie 
dojdzie do tych samych wniosków

postulat9
KONTROLER KNA 

Z UPRAWNIENIAMI 
BIEGŁEGO REWIDENTA
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Pozostawić listę usług zakazanych na poziomie 
zapewniającym niezależność audytorom  

1. 
Rozporządzenie UE zakazuje świadczenia usług doradczych wyłącznie 
w sytuacji, gdy usługa ta ma istotny wpływ na badanie – zakazuje usług 
z czarnej listy, dopuszcza niektóre za zgodą kraju członkowskiego, ale nie 
mieszczące się na czarnej liście

LISTA USŁUG ZAKAZANYCH NA 
POZIOMIE ZAPEWNIAJĄCYM 

NIEZALEŻNOŚĆ

postulat10
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2.
Wprowadzone do obecnego projektu ustawy rozwiązania są zgodne 
z duchem reformy i zapewniają pełną niezależność polskim audytorom:

• wprowadzona została lista usług zakazanych obejmująca   
m.in. doradztwo podatkowe

• udział wynagrodzenia za usługi dodatkowe nie może przekroczyć 50% 
wynagrodzenia od badanego klienta (rozporządzenie proponowało aż 70%)

LISTA USŁUG ZAKAZANYCH NA 
POZIOMIE ZAPEWNIAJĄCYM 

NIEZALEŻNOŚĆ

postulat10
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3. 
Rozszerzenie zakazu doradztwa ograniczy przedsiębiorcom dostęp 
do kompetencji biegłych rewidentów

4.  
Biegli rewidenci jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego 
działają w interesie publicznym i nie doradzają klientowi agresywnej 
optymalizacji podatkowej

5. 
W Polsce nie istnieją i nie powstały mechanizmy doradztwa, które 
miałyby szkodliwy wpływ na rynki finansowepostulat10

LISTA USŁUG ZAKAZANYCH NA 
POZIOMIE ZAPEWNIAJĄCYM 

NIEZALEŻNOŚĆ


