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POSTULAT 2 

ZMIANA firmy audytorskiej  

 

Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: 

 

art. 128. ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badania ustawowego, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 akapit 2 rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzonych przez tę samą 

firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek 

członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy 

audytorskie, nie może przekraczać 10 lat.”. 
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POSTULAT 3 

Badanie WSPÓLNE 

 

Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: 

 

1) dodanie do art. 2 poniższej definicji: 

 

„badanie wspólne – rozumie się przez to badanie ustawowe przeprowadzane przez dwie 

różne, niezależne od siebie i niepowiązane firmy audytorskie wpisane na listę firm 

audytorskich, o której mowa w art. 51 ust. 1, w szczególności nienależące do tej samej 

sieci, gdzie wyniki badania są uzgadniane między tymi firmami i przedstawiane we 

wspólnym sprawozdaniu z badania zawierającym wspólną opinię z badania i podpisanym 

przez kluczowych biegłych rewidentów reprezentujących każdą z firm audytorskich.”; 

 

2) art. 79 otrzymuje brzmienie: 

  

 „79.1. Badaniem wspólnym objęte są sprawozdania finansowe: 

 banków krajowych, 

 zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 

 grup kapitałowych spełniających kryteria dużej jednostki, określone w art. 2 ust. 8, 

 grup kapitałowych, w których jednostką dominującą jest spółka Skarbu Państwa. 

2. Wyboru firm audytorskich przeprowadzających badanie wspólne dokonuje organ 

zatwierdzający sprawozdania finansowe. 

3. Firmy audytorskie przeprowadzające badanie wspólne zobowiązane są do złożenia 

wspólnego sprawozdania z badania, a także innych wspólnych sprawozdań składanych 

komitetowi audytu, zarządowi bądź innym organom. W przypadku różnicy zdań każda 

firma audytorska przedstawia swoją opinię w osobnym punkcie sprawozdania z badania 

wraz z uzasadnieniem różnicy zdań.  

4. Firmy audytorskie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wydaną opinię z badania. 

5. Każda firma audytorska uczestnicząca w badaniu wspólnym powinna otrzymać 

od 40 % do 60 % całkowitego wynagrodzenia z tytułu badania. 

6. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zobowiązana jest do przygotowania standardu 

badania wspólnego. 
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7. W przypadku jednostek zainteresowania publicznego powierzenie dwóm odrębnym 

firmom audytorskim badania wspólnego wydłuża okres obowiązkowej rotacji, 

określony w art. 128 ust. 1 o kolejne 5 lat.”. 
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POSTULAT 4  

UREALNIENIE kar dla biegłych rewidentów  

 

Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: 

 

1. art. 153 ust. 4: 

„Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymierza się do kwoty 50 000 zł.”; 

2. art. 155 ust. 2 pkt 2: 

„przy karach pieniężnych łączna kara pieniężna nie może przekraczać sumy tych kar 

i kwoty 50 000 zł, a także nie może być niższa od najwyższej z orzeczonych kar 

pieniężnych;”; 

3. art. 165 ust. 3  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) art. 133-136, art. 139, art. 140 ust. 1 i 3-6, art. 141, art. 142 ust. 1, art. 144, art. 

145 ust. 1 i 2, art. 150 ust. 2, art. 152, art. 153 ust. 1-3, art. 153 ust. 5, art. 154 ust. 

1, art. 155 ust. 1, art. 155 ust. 3-6, art. 156 ust. 1 i 2, art. 157 ust. 3-5, art. 158 ust. 

3 i 4, art. 159 oraz art. 164 stosuje się;”; 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) Karę pieniężną, o której mowa w art. 153 ust. 1 pkt. 2, wymierza się do kwoty 

100 000 zł.”; 

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Przy orzekaniu kary łącznej, o której mowa w art. 155 ust. 2, stosuje się 

następujące zasady:  

1) kara upomnienia nie podlega łączeniu z karą pieniężną; 

2) przy karach pieniężnych łączna kara pieniężna nie może przekraczać sumy 

tych kar i kwoty 100 000 zł, a także nie może być niższa od najwyższej 

z orzeczonych kar pieniężnych; 

3) kary zakazu: 

a) przeprowadzania badań, 

b) wykonywania czynności rewizji finansowej, 

c) zakazu wykonywania zawodu biegłego rewidenta 

·nie podlegają łączeniu z karami upomnienia i karą pieniężną.”; 
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ZATARCIE kar dla biegłych rewidentów 

 

Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: 

 

art. 159 ust. 1.  

„Kary orzeczone w postępowaniu dyscyplinarnym ulegają zatarciu po upływie:  

1) 1 lat od dnia, w którym orzeczenie nakładające karę upomnienia stało się prawomocne,  

2) 1 lat od dnia, w którym kara pieniężna została wykonana,  

3) 3 lat od końca okresu, w którym kary, o których mowa w art. 153 ust. 1 pkt 3–6  

i art. 153 ust. 3, obowiązywały,  

4) 10 lat od dnia, w którym orzeczenie nakładające karę skreślenia z rejestru biegłych rewidentów 

stało się prawomocne – jeżeli w tym czasie biegły rewident nie został ukarany za popełnienie 

przewinienia dyscyplinarnego lub jeżeli nie zostało przeciwko niemu wszczęte postępowanie 

dyscyplinarne.” 
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POSTULAT 5 

UREALNIENIE kar dla firm audytorskich  

 

Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: 

 

art. 176 ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„Kara pieniężna nakładana na firmy audytorskie nie może przekroczyć 10% przychodów 

osiągniętych przez firmę audytorską w poprzednim roku obrotowym z tytułu 

wykonywania czynności rewizji finansowej i nie może być wyższa niż 250 000 zł. Jeżeli 

w poprzednim roku obrotowym firma audytorska nie osiągnęła przychodów z tytułu 

czynności rewizji finansowej, wysokość kary odnosi się do ostatniego roku obrotowego,  

w którym firma osiągnęła takie przychody.”; 

 

art. 176 ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„Kara pieniężna nakładana na poszczególne osoby, o których mowa w art. 175  

ust. 2, nie może przekraczać 100.000 zł.”. 
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POSTULAT 6 

UREALNIENIE opłaty z tytułu nadzoru 

 

Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: 

 

art. 50 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„Firma audytorska jest obowiązana wnosić opłatę z tytułu nadzoru za dany rok 

kalendarzowy w wysokości nie wyższej niż 1,75% rocznych przychodów za dany rok 

kalendarzowy z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych 

niż jednostki zainteresowania publicznego, jednak nie mniej niż 20% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.”. 

 

art. 283 ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość stawki procentowej opłaty, o której mowa w art. 50 ust. 1, w 2017 r. wynosi 

nie więcej niż 1,75%.”. 
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POSTULAT 7 

DOSTOSOWANIE sformułowania opinii do międzynarodowych standardów badania  

 

Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: 

 

art. 77 ust. 3 pkt. 8. otrzymuje brzmienie: 

„opinię kluczowego biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe przekazuje 

rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki oraz jej wyniku 

finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości 

i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;”. 
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POSTULAT 8 

WYDŁUŻENIE okresu dostosowania przez firmy audytorskie przepisów nowej ustawy 

 

Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: 

 

art. 276 otrzymuje brzmienie: 

„Firmy audytorskie dostosują swoją działalność do wymogów określonych w ustawie  

w terminie do 31 grudnia 2017 r.”. 

 

 

WYDŁUŻENIE okresu dostosowania przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 

przepisów nowej ustawy 

 

Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: 

 

art. 262 otrzymuje brzmienie: 

„Krajowa Rada Biegłych Rewidentów i Komisja Nadzoru Audytowego dostosują, 

w terminie do 31 grudnia 2017 r., odpowiednio rejestr oraz listy, o których mowa 

odpowiednio w art. 15, art. 51 i art. 196 do wymagań określonych w niniejszej ustawie.”; 

 

art. 286 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwały organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wydane na podstawie 

upoważnień zawartych w art. 21 ust 2 pkt 3 lit a-c oraz art. 27 ust. 9 ustawy uchylanej  

w art. 288, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał organów Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów wydanych na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 3 lit. a-c oraz  

art. 39 ust. l pkt 1-3, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy.”. 
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POSTULAT 9 

Kontroler KNA powinien posiadać uprawnienia biegłego rewidenta 

 

Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego: 

 

art. 101. ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„Kontrole przeprowadzają pracownicy komórki organizacyjnej ministerstwa finansów 

właściwej do spraw rachunkowości i rewizji finansowej, spełniający warunki, o których 

mowa w art. 26 ust. 5 akapit pierwszy lit. a–d rozporządzenia nr 537/2014 i art. 35 ust. 2 

pkt 5 zwani dalej „kontrolerami Komisji Nadzoru Audytowego”. 
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