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Uwagi do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw 

(projekt z dnia 10 listopada 2015 r.) 
 

Lp. 
Tytuł punktu 

Założeń 
Numer strony 
w Założeniach 

Komentarz/stanowisko KRBR 

1) Definicje oraz 
właściwe organy 

7 Zwracamy uwagę, iż brak jest w Założeniach wskazania propozycji brzmienia wymienionych definicji, co 
nie pozwala na dokonanie analizy, na ile definicje te są zbieżne z brzmieniem dyrektywy i uwzględniają 
uwagi zgłoszone na poprzednich etapach legislacyjnych (m.in. konieczne jest zdefiniowanie organu 
właściwego w rozumieniu art. 17 ust. 6 rozporządzenia). 
 
Proponujemy dodatkowo rozszerzenie katalogu jednostek objętych obowiązkowym badaniem o jednostki 
objęte konsolidacją. 
 
Postulujemy, by rozważono poszerzenie ustawowego obowiązku badania sprawozdania finansowego do 
rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz rocznych sprawozdań 
finansowych wszystkich jednostek kontynuujących działalność, jak i niekontynuujących działalności 
wymienionych w art. 64 ustawy o rachunkowości. 
 
Postulujemy objęcie obowiązkowym badaniem sprawozdania finansowego spółek zależnych wchodzących 
w skład grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe w Polsce ze względu 
na odpowiedzialność biegłego rewidenta grupy, wynikającą z dyrektywy oraz Międzynarodowych 
Standardów Badania (MSB). 
 
Proponujemy również, aby katalog jednostek wymienionych w art. 64 ustawy o rachunkowości rozszerzyć 
o jednostki o szczególnym znaczeniu systemowym, tj.: 
 kasyna i salony gier, 
 instytucje udzielające pożyczki (typu parabanki), 
 jednostki kontrolowane lub ze znaczącym wpływem Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego, 
 fundacje, 
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 stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, 
 organizacje pożytku publicznego, 
 jednostki otrzymujące dotacje z funduszy unijnych, 
 jednostki otrzymujące dotacje z budżetu państwa, 
 mający siedzibę na terytorium RP emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku 

alternatywnym państwa Unii Europejskiej. 
Dodatkowo w naszej opinii ustawowemu obowiązkowi badania - raz na trzy lata - powinny podlegać 
również roczne sprawozdania finansowe pozostałych, nie wymienionych w katalogu jednostek. 

 
Wnosimy także o objęcie badaniem sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego po 
przekroczeniu otrzymywanych wysokości dotacji, subwencji itp. w kwocie 3 mln zł. Przyjęcie propozycji 
spowoduje objęcie ochroną wydatkowania środków publicznych. Kryterium obowiązku badania jednostek 
samorządu terytorialnego przekraczających 150 tys. mieszkańców wydaje się być zbyt wygórowanym. 
Proponujemy ograniczenie tego limitu do 40 tys. mieszkańców. 
 
Jednocześnie podtrzymujemy naszą uwagę, dotyczącą niedefiniowania w ustawie „zawodowego 
sceptycyzmu”, jako że ta definicja znajduje się w standardach zawodowych biegłych rewidentów. 
 
Mając na względzie powyższe, proponujemy nowe brzmienie przedmiotowego artykułu ustawy o 
rachunkowości:  

 
„Art. 64. 

1. Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne 
sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność: 
1)  banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;  
1a)  spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów 

o funduszach inwestycyjnych;  
2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 
2b)  krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego; 
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2c)  mających siedzibę na terytorium RP emitentów dłużnych papierów wartościowych dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (catalyst); 

3)  spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;  
4)  jednostek objętych konsolidacją;  
5)  jednostek, w których większość głosów uprawnionych w organie stanowiącym posiadają osoby mające 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w tzw. raju podatkowym;  
6)  instytucji pożyczkowych w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim; 
8)  pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania 

finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: 
a)  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,  
b)  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co 

najmniej 2.500.000 euro, 
c)  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy 

stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro. 
2. W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 51 ust. 1, 
warunki określone w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania finansowego oraz każdego 
oddziału samobilansującego oddzielnie. 
3. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, 
sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe 
jednostek sporządzone zgodnie z MSR.  
4. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych 
z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy. 
5. (uchylony) 
6. (uchylony).”. 
 
Proponujemy również dodanie art. 64 c do ustawy o rachunkowości w następującym brzmieniu: 
 
„1. Przeglądowi podlegają nie objęte badaniem biegłego rewidenta roczne sprawozdania finansowe 
jednostek: 
1) zależnych nie objętych konsolidacją;  
2) których księgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę usługową (biuro rachunkowe) mającą 
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siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności poza terytorium RP; 
3) które w roku, za który sporządzają sprawozdania finansowe, wykorzystywały bądź dysponowały 

środkami publicznymi; 
4) o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, sporządzających po raz pierwszy roczne sprawozdania 

finansowe. 
2. Jednostki, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu, o którym 
mowa w art. 64, ani przeglądowi, o którym mowa w ust. 1, zobowiązane są poddać przeglądowi roczne 
sprawozdania finansowe co najmniej raz na trzy lata. 
3. Przeglądu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje biegły rewident.”. 
 
Wyżej zaproponowane propozycje zmian art. 64 mają na celu ochronę interesu publicznego i poprawę 
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Powyższe należy wprowadzić ze względu na: 
• obowiązek kontroli obrotu publicznymi środkami pieniężnymi, 
• zapotrzebowanie na wzrost zaufania do informacji finansowej, 
• strukturę przedsiębiorców w Polsce-70%-80% PKB małych i średnich przedsiębiorstw, 
• bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, 
• niską jakość prowadzenia rachunkowości. 
 

2) Katalog jednostek 
zainteresowania 
publicznego 

8 Brak uwag. 

3) Zatwierdzanie 
biegłych 
rewidentów i 
podmiotów 
uprawnionych do 
badania 
sprawozdań 
finansowych 
 

9 Brak uwag. 
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4) Komisja 
Egzaminacyjna 
 

10  

4.1 Wzmocnienie 
procesu 
nadzorczego nad 
postępowaniem 
kwalifikacyjnym 

10 Uważamy, iż propozycja wprowadzenia możliwości stwierdzenia nieważności uchwał jest zbyt daleko 
idąca i nie ma uzasadnienia w art. 32 dyrektywy. Proponujemy, aby Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) 
nie stwierdzała nieważności uchwał Komisji Egzaminacyjnej, a w uzasadnionych przypadkach miała 
możliwość kierowania ich na drogę postępowania sądowego. 
 

4.2 Procedura wyboru 
członków Komisji 
Egzaminacyjnej 

10 Wnoszenie sprzeciwu przez Ministra Finansów (MF) jest nie do przyjęcia. Rekomendacja dla członków 
Komisji Egzaminacyjnej (KE) ma formę uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR), więc 
wyznaczanie nowego kandydata powinno poprzedzić podjęcie uchwały o cofnięciu rekomendacji  tym 
samym podważana jest podstawowa funkcja samorządu, poprzez wywieranie w sposób pośredni wpływu 
na to, kto ma być rekomendowany do Komisji Egzaminacyjnej. Zwracała na to uwagę Rada Legislacyjna. 
MF, tak jak wyżej to jest proponowane, mógłby stwierdzić nieważność uchwały, gdy jest ona niezgodna z 
prawem. Proponujemy więc wprowadzenie kryteriów określających, kto może zostać lub kto nie może 
zostać członkiem Komisji Egzaminacyjnej  z rekomendacji KRBR.  
 
Należy mieć również na względzie fakt, że zatwierdzanie biegłych rewidentów jest elementem nadzoru 
publicznego, więc to nie MF powinien być uwzględniany w tym procedowaniu, a KNA (jako organ, który 
ponosi ostateczną odpowiedzialność)  z prawem do zaskarżania uchwał KRBR, gdy są sprzeczne z 
prawem. Tym samym uważamy, iż MF nie powinien powoływać Komisji Egzaminacyjnej, lecz jedynie 
potwierdzać powołanie poszczególnych jej członków i ogłaszać jej skład. 
 

5) Skład organów 
firmy audytorskiej 

11 Mało zrozumiałe jest sformułowanie „sprawozdanie z badania podpisują przynajmniej biegli rewidenci 
przeprowadzający badanie” (s. 11 Założeń). W to miejsce proponujemy sformułowanie: „sprawozdanie z 
badania podpisują biegli rewidenci przeprowadzający badanie”. 
 

6) Zadania organów 
samorządu 
zawodowego 

11  
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biegłych 
rewidentów 
 

6.1 Krajowa Rada 
Biegłych 
Rewidentów 

11 Zgadzamy się na wydawanie przez KRBR standardów wykonywania zawodu. Pozwoli to na kompleksowe 
normowanie przez jeden organ (KRBR) całości problematyki dotyczącej usług wykonywanych przez 
biegłych rewidentów. 
 

6.2 Krajowa Komisja 
Nadzoru 

12 Nie ma podstaw do wyróżniania dwóch kategorii osób przeprowadzających kontrole w nie-JZP, tj. 
kontrolerów i wizytatorów na podstawie kryterium podstawy prawnej, w oparciu o którą mają być 
zatrudnieni. Dyrektywa w art. 29 tego nie wymaga. Należy wprowadzić wyłącznie termin KONTROLER 
LUB WIZYTATOR dla osób przeprowadzających kontrole, jak w dyrektywie. Narzucanie KIBR formy 
prawnej angażowania kontrolerów jest zbyteczne. W aktualnym stanie, przeprowadzanie kontroli w oparciu 
o umowy cywilno-prawne jest mniej kosztowne niż tworzenie etatowych stanowisk pracy. O sposobach i 
formach przeprowadzania kontroli powinien decydować KIBR, stosownie do posiadanych środków i przy 
ich najbardziej efektywnym wykorzystaniu. 
 

7) Umowa 
ubezpieczenia 
odpowiedzialności 
cywilnej 

13 Brak uwag do zaproponowanej treści Założeń. Proponujemy dodatkowo, aby  poprzez odpowiednie 
zapisy ustawowe  umożliwić KIBR utworzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, który 
oferowałby ubezpieczenia OC dla podmiotów uprawnionych. 
 

8) Zasady 
bezstronności i 
niezależności 

14 Nie zgadzamy się, aby zapisy art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia, które dotyczy JZP, rozciągać również na 
podmioty uprawnione badające nie-JZP Uważamy to za nadregulację. 
 
Uważamy również, iż zmianie powinny ulec obecne przepisy art. 56 ust. 3 pkt 3 ustawy, w myśl których 
„bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident w ostatnich 3 latach uczestniczył w 
prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki, w której 
wykonywał czynności rewizji finansowej”). Okres 3 lat powinien zostać zastąpiony okresem 2 lat, 
ponieważ sprawozdanie finansowe obejmuje informacje dwóch okresów (bezpośrednio badanego i 
poprzedzającego go). Jest to zgodne z przepisami unijnymi i pozwala na harmonizację zasad bezstronności 
i niezależności. 
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9) Zatrudnianie 
przez badane 
jednostki byłych 
biegłych 
rewidentów lub 
pracowników 
podmiotów 
uprawnionych do 
badania 
sprawozdań 
finansowych 
 

14 Proponujemy, aby wprowadzić rozwiązania, o których mowa w art. 22a dyrektywy, tj. dotyczące jedynie 
biegłych rewidentów oraz okresu 2 lat, w którym nie mogłoby nastąpić ich zatrudnienie przez badane 
jednostki. Nie zgadzamy się, aby obejmować takimi zakazami jakiekolwiek inne osoby (nie wynika to z 
przepisów unijnych). 
 

10) Organizacja 
wewnętrzna 
podmiotów 
uprawnionych do 
badania 
sprawozdań 
finansowych 

15 W Założeniach pominięto kwestię zróżnicowania organizacji wewnętrznej podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych wynikających z ich wielkości, a przecież kwestia ta jest wyraźnie 
podniesiona w artykule 24a ust 1. lit f, g dyrektywy. Konieczne jest dostosowanie w tym względzie 
rozwiązań ustawowych do dyrektywy. 
 
Ponadto proponujemy zapisanie, że czynności rewizji finansowej są wykonywane przez biegłego 
rewidenta. Wynika to z tego, iż inne osoby uczestniczące w badaniu wykonują czynności pomocnicze, bez 
zastosowania osądu i sceptycyzmu zawodowego właściwego dla biegłego rewidenta. 
 
Niezasadnym i niepopartym zapisami dyrektywy jest wprowadzenie zakazu podwykonawstwa (ang. 
outsourcing) całości usług badania ustawowego. Takie podzlecanie jest w niektórych przypadkach, np. 
badania dużych grup kapitałowych, nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. Ważnym jest natomiast by, jak 
to wynika z zapisów dyrektywy, podzlecanie nie odbywało się w sposób pogarszający jakość wewnętrznej 
kontroli jakości biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej oraz ograniczający możliwość sprawowania 
przez właściwe organy nadzoru nad przestrzeganiem przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską 
obowiązków ustanowionych w dyrektywie i, w stosownych przypadkach, w rozporządzeniu, a także nie 
miało wpływu na odpowiedzialność biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej wobec badanej jednostki. 
Ograniczenie podwykonawstwa doprowadzi do eliminacji mniejszych podmiotów uprawnionych (firm 
audytorskich). 
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Regulacje europejskie nie ograniczają możliwości budowania optymalnych struktur dla procesów badania, 
w tym korzystania z podwykonawstwa. Wymaga się jednak zapewnienia kontroli jakości tych procesów, 
tak aby nie nastąpiło pogorszenie ostatecznej jakość całego badania. Ograniczanie możliwości 
podwykonawstwa w konsekwencji ogranicza rozwój działalności przedsiębiorstw biegłych rewidentów. 
Dlatego proponujemy wprost implementację art. 24a pkt 1 lit. d dyrektywy, dopuszczającego możliwość 
zlecenia ważnych funkcji badania w ramach outsourcingu. 
Naszym zdaniem obecna propozycja projektu założeń ustawy zakazująca outsourcingu nie przedstawia 
skonkretyzowanych argumentów uzasadniających wprowadzenie tego rozwiązania. 
 
Jednocześnie wnosimy o rozwiązania, w myśl których podwykonawca byłby zobligowany do stosowania 
standardów z zakresu kontroli jakości funkcjonujących w podmiocie uprawnionym, na rzecz którego jest 
wykonywana dana usługa. Nie akceptujemy oczywiście sytuacji, w których zwycięzca przetargu na 
badanie, następnie zleciłby jego wykonanie podmiotowi uprawnionemu, który również (bez powodzenia) 
startował w przetargu na to badanie. 
Również nie akceptujemy sytuacji, w których podmiotem uprawnionym, który wydaje opinię z badania, 
byłby podwykonawca (a więc nie podmiot uprawniony, z którym jednostka badana podpisała umowę o 
badanie). 
 
Ponadto zwracamy uwagę, że obecnie wykonywanie usługi badania sprawozdania finansowego w ramach 
podwykonawstwa jest szeroko praktykowane przez przedsiębiorstwa biegłych rewidentów w Polsce. Tylko 
w samym 2014 r. w przypadku ok. 200 firm audytorskich (w większości małych i średnich) co najmniej 
jedna czynność rewizji finansowej wykonana została na zasadzie podwykonawstwa. Dane te wyraźnie 
pokazują, że wprowadzenie całkowitego zakazu outsourcingu będzie niekorzystne (pod względem 
ekonomicznym) dla tej grupy przedsiębiorców. Brak również jednoznacznych przesłanek, że 
wprowadzenie zakazu outsourcingu przyczyni się to podniesienia jakości usług świadczonych przez 
biegłych rewidentów.  
 
Kwestie dotyczące systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach uprawnionych reguluje MSKJ 1 wydany 
przez IFAC. Zgodnie z zapisami tego standardu, każdy podmiot uprawniony obowiązany jest opracować, 
wprowadzić do stosowania i zapewnić skuteczne działanie systemu kontroli jakości odpowiedniego do 
zakresu i skali prowadzonej działalności. Ponadto każdy podmiot uprawniony musi również dokonywać 
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ciągłej analizy i oceny systemu kontroli jakości firmy, w tym okresowych inspekcji wybranych 
zakończonych zleceń badania. Proces analizy musi być tak zaprojektowany, aby pozwolił on na 
dostarczenia firmie wystarczającej pewności, że jej system kontroli jakości działa skutecznie.  
Uważamy, że zapis ten, uwzględniający światowy dorobek środowisk księgowych, jest adekwatny do 
potrzeb i daje wystarczające zapewnienie o skuteczności działania systemu kontroli wewnętrznej w firmie 
audytorskiej. Naszym zdaniem nakładanie na polskich przedsiębiorców badających sprawozdania 
finansowe corocznego obowiązku dokonywania oceny systemu kontroli wewnętrznej jest nadmierną 
regulacją nie znajdującą uzasadnienia w zapisach zmienionej dyrektywy ani rozporządzenia. Dlatego też 
postulujemy wprowadzenie w tym zakresie rozwiązań ustawowych zgodnych z dorobkiem 
międzynarodowym. 
 
Zwracamy również uwagę na zbędne wydłużenie, do 6-cio letniego okresu, przechowywania ustaleń z 
corocznej oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości. 
 

11) Organizacja pracy 
podmiotu 
uprawnionego do 
badania 
sprawozdań 
finansowych 

16 Rekomendujemy pozostawienie obecnie obowiązujących uregulowań dotyczących okresu archiwizowania 
dokumentacji, tj. 5 lat, które wynikają wprost z MSKJ 1, czyli standardu powszechnie stosowanego na 
świecie.  
Dyrektywa w art. 24b dotyczącym organizacji pracy nie wymaga wydłużenia okresu archiwizowania 
dokumentacji klienta. Zdaniem KIBR proponowany, wydłużony do lat 6 okres, nie znajduje uzasadnienia i 
spowoduje wyłącznie obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw biegłych rewidentów w postaci 
ponoszonego przez rok dłużej kosztu przechowywania obszernej dokumentacji. 
Wprowadzenie wymogu, aby podmioty uprawnione do badania przechowywały przez okres nie krótszy niż 
6 lat od daty zamknięcia dokumentacji danego zlecenia badania ustawowego, z możliwością jego 
wydłużenia do czasu zakończenia wszczętych czynności kontrolnych, pokontrolnych, dochodzeń lub 
procedur sankcyjnych, dokumentację dotyczącą wymienionych przypadków, stanowi nadregulację w 
porównaniu z MSKJ 1. 
 
Jednocześnie nie zgadzamy się (bowiem nie wynika to z przepisów unijnych) na obejmowanie 
obowiązkiem 6-letniego przechowywania dokumentacji innej usługi niebędącej badaniem. 
 
Dodatkowo wnosimy o zapewnienie wkomponowania w treść przyszłej ustawy odpowiednio 
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szczegółowych zapisów, które spowodują konieczność adekwatnego czynnego udziału biegłego rewidenta 
w badaniu 
 
Podobnie jak w poprzednim punkcie należy doprowadzić zapisy do zgodności z treścią zapisów zawartych 
w MSB, oraz sprecyzowania co oznaczają słowa „wszelkich naruszeń przepisów ustawy” – to 
doprecyzowanie jest konieczne, ponieważ rozumienie zagadnień związanych z rewizją finansową, oraz 
tempo zmian powodują, że zmienia się podejście do określonych tematów. Sformułowanie „wszelkich” 
oznacza także, że „nieistotnych” oraz „nie mających żadnego znaczenia”. Należałoby uściślić i dopisać w 
ustawie, że to kluczowy biegły uznaje naruszenia za istotne, a także które z nich wymagają 
dokumentowania. 
 

12) Badanie 
skonsolidowanego 
sprawozdania 
finansowego 

17 Proponujemy, aby w przypadku umów o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
obowiązkiem badanej jednostki było udostępnienie nie tylko opinii i raportów biegłych rewidentów ale 
również dokumentacji z badań sprawozdań finansowych wszystkich jednostek wchodzących w skład 
badanej grupy kapitałowej. Obowiązek zapewnienia dostępu do tych dokumentów powinien ciążyć na 
radzie nadzorczej jednostki dominującej zlecającej badanie sprawozdania skonsolidowanego.  
 

13) Zakres kontroli 
zapewniania 
jakości w firmach 
audytorskich 

19 Nie zgadzamy się (bowiem nie wynika to z przepisów unijnych), aby inspektorzy KNA mieli możliwość 
weryfikacji dokumentacji z wykonania innych usług niż badanie. Uważamy to za nadregulację. 
Zarówno dyrektywa, jak i rozporządzenie odnoszą się do ustawowego badania sprawozdań finansowych, 
czego wyrazem jest wkomponowanie tego stwierdzenia w tytuły wspomnianych aktów prawnych. 
Nie odnajdujemy w ich treści upoważnienia dla kontrolowania przez inspektorów organu nadzoru 
publicznego dokumentacji z innych usług, aniżeli badanie ustawowe sprawozdania finansowego. 
Tym samym uważamy, iż rozciąganie uprawnień inspektorów KNA na czynności inne niż badania 
ustawowe nie ma oparcia w przepisach unijnych, na które powołują się Założenia i nie stanowi 
„dostosowania obecnie obowiązujących rozwiązań dotyczących zakresu przeprowadzanych kontroli 
zapewniania jakości do zmienionej dyrektywy 2006/43/WE”, na co powołują się twórcy projektu założeń 
ustawy. 
Naszym zdaniem zakres kontroli zapewniania jakości w podmiotach uprawnionych powinien być 
sformułowany w taki sposób, aby odnosił się  zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem  jedynie do 
ustawowych badań (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych.  
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Pragniemy zaznaczyć, iż inne usługi, które mogą być świadczone przez biegłych rewidentów to m.in. 
doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ekspertyzy. Dla tych usług brak jest standardów 
zawodowych określających zasady, którym powinna podlegać dokumentacja. Usługi te mogą być 
wykonywane przez inne podmioty,  nie tylko przedsiębiorstwa biegłych rewidentów. Przyjęcie 
proponowanego założenia oznacza, iż po pierwsze, nie wiadomo jakim zasadom dokumentacja ta powinna 
podlegać, a po drugie powoduje nierówne traktowanie różnych podmiotów. 
 
Uważamy również, iż w trakcie kontroli weryfikowana powinna być zgodność przestrzegania przez 
podmiot uprawniony regulacji wynikających ze standardów zawodowych, a nie wszystkich przepisów 
prawa, które stanowią przedmiot kontroli innych instytucji kontrolnych takich jak ZUS, urzędy skarbowe 
etc. 
 

14) i 
15) 

Kontrole 
zapewniania 
jakości w firmach 
audytorskich 
badających JZP i 
nie-JZP 

20-22 Zwracamy uwagę, aby w nowotworzonej ustawie zostały wprowadzone przepisy ograniczające czas 
trwania kontroli. Przepisy te ograniczać powinny uprawnienia osób przeprowadzających kontrole przed 
nieokreślonym w czasie prowadzeniem kontroli. Brak wspomnianych przepisów będzie powodować 
ryzyko nadmiernego obciążenia przedsiębiorstw biegłych rewidentów procesami kontroli realizowanymi 
przez KNA oraz KKN. 
 

16) Organ właściwy w 
sprawach skarg, 
wniosków i 
petycji w zakresie 
KNA 
 

23 Brak uwag. 

17) Sprawozdanie z 
badania 

23 Nie zgadzamy się, aby wymagać od biegłych rewidentów wkomponowywania w treść sprawozdania z 
badania nowych stwierdzeń, dotyczących np. oceny w zakresie prawidłowości ustalania przez podmioty 
prowadzące działalność maklerską współczynnika wypłacalności. Wnosimy, aby zakres sprawozdań z 
badania był ustalony w sposób, na który literalnie wskazuje rozporządzenie.  
Te dodatkowe obowiązki sprawozdawcze powinny wynikać z odrębnych przepisów i w konsekwencji 
dodatkowych warunków umów, a nie z umowy o badanie, ponieważ specyfika ich weryfikacji wymaga 



Załącznik nr 4 

 

Strona 12 z 26 

  

zastosowania innych procedur niż te opisane w MSB i  tym samym  wykraczają one poza zakres objęty 
badaniem. 
 
Jednocześnie nie widzimy potrzeby, aby jakiekolwiek obowiązki sprawozdawcze (dotyczące treści 
sprawozdania z badania), wskazane w rozporządzeniu (czyli dotyczące JZP) były rozciągane również na 
nie-JZP. Uważamy takie rozwiązania za nadregulację. 
 

18) Odpowiedzialność 
zawodowa 
biegłych 
rewidentów i 
podmiotów 
uprawnionych do 
badania 
sprawozdań 
finansowych za 
naruszenie 
przepisów prawa 
oraz 
odpowiedzialności 
osób trzecich z 
tytułu naruszenia 
przepisów ustawy 
oraz 
rozporządzenia 
UE nr 537/2014 
 

26 Uważamy, że odpowiedzialność biegłych rewidentów powinna być określana przy zastosowaniu zasad 
kodeksu postępowania karnego. Zastosowanie zasad kodeksu postępowania administracyjnego nie będzie 
zgodne z zasadami Konstytucji RP, co było podnoszone przez RCL. 
 
Uważamy też, iż biegli rewidenci, niezależnie od tego, czy badali JZP, czy nie-JZP, powinni (równolegle z 
postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez KNA) podlegać samorządowej 
odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
 
 

19) Środki i kary 
stosowane w 
przypadku 
nienależytego 

26 Proponowane w Założeniach ustawy wysokości kar są nieadekwatne do wynagrodzeń uzyskiwanych przez 
biegłych rewidentów oraz ich przedsiębiorstwa (zwracamy uwagę, iż przepisy dyrektywy nie narzucają 
ustalenia kar w projektowanej wysokości). 
Propozycja zwiększenia kary finansowej dla biegłych rewidentów do 1 mln zł oznacza w praktyce  w 
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przeprowadzenia 
czynności rewizji 
finansowej oraz w 
przypadku innych 
naruszeń 
przepisów ustawy 
lub 
rozporządzenia 
(UE) nr 537/2014 

stosunku do obecnej jej maksymalnej wysokości  blisko 300-krotne zwiększenie. 1 mln zł to w praktyce 
kara niewykonalna. W przypadku podmiotów uprawnionych propozycja zawarta w Założeniach nie 
przewiduje górnego limitu dla kar finansowych. Wysokość kary nie jest i nigdy nie będzie gwarantem 
jakości. 
Przepisy unijne wskazują na konieczność „zapewnienia istnienia skutecznych systemów dochodzeń i kar 
mających na celu wykrywanie, korygowanie i zapobieganie nieodpowiedniemu wykonywaniu badania 
ustawowego oraz, że państwa członkowskie zapewniają skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary 
wobec biegłych rewidentów i firm audytorskich, w przypadku gdy badania ustawowe nie są 
przeprowadzane zgodnie z przepisami przyjętymi w celu wykonania (…) dyrektywy i, w stosownych 
przypadkach, rozporządzenia (…)”. 
Żaden z funkcjonujących w Polsce zawodów zaufania publicznego nie jest zagrożony karami, które byłyby 
porównywalne z propozycją przedstawioną w Założeniach ustawy. Uważamy, że kary powinny być 
zbliżone do poziomu innych zawodów zaufania publicznego (do niniejszej tabeli załączamy zestawienie 
maksymalnych kar pieniężnych (z tytułu odpowiedzialności zawodowej) przewidzianych dla 
poszczególnych zawodów zaufania publicznego w Polsce).  
 
Proponujemy, aby utrzymać dotychczasowy limit górnej granicy kary finansowej dla podmiotów 
uprawnionych do badania. Jednocześnie wnosimy, aby w stosunku do podmiotów uprawnionych 
prowadzonych w formie działalności gospodarczej regulować kwestie kary finansowej analogicznie jak w 
stosunku do pozostałych podmiotów uprawnionych (a nie  jak w Założeniach  traktować te podmioty jak 
osoby fizyczne).  
 
Proponujemy także, aby maksymalna wysokość kary finansowej dla osób fizycznych wynosiła co najwyżej 
5-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku poprzednim. Zaproponowana kara 1 mln dla 
biegłego rewidenta jest przejawem dążenia do tego, aby zawód biegłego rewidenta był zawodem 
szykanowanym, a nie regulowanym. Jest wciąż zbyt wysoka wobec charakteru i natury przewinienia. 
Przekracza ona wielkość majątku osobistego przeciętnego biegłego rewidenta. Co więcej, 
odpowiedzialność ta nie może być ubezpieczana. 
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20) Określenie 
katalogu osób, w 
stosunku do 
których można 
nałożyć 
administracyjną 
karę pieniężną 

27 Przepisy unijne stanowią, że w przypadku kar możliwych do stosowania wobec biegłych rewidentów oraz 
podmiotów uprawnionych należy zapewnić „istnienie skutecznych systemów dochodzeń i kar mających na 
celu wykrywanie, korygowanie i zapobieganie nieodpowiedniemu wykonywaniu badania ustawowego”. 
Naszym zdaniem rozciąganie możliwości zastosowania kary finansowej na członków zespołu badającego 
(asystentów), niebędących biegłymi rewidentami może ograniczyć dostęp do odpowiednich zasobów 
kadrowych, które są niezbędne szczególnie przy wykonywaniu badań większych jednostek, w tym JZP. 
Zagrożenie karą finansową dla osób wspierających proces badania, a nie ponoszących bezpośredniej 
odpowiedzialności za jego efekty, jest dla nas niezrozumiałe.  
 
Zwracamy uwagę, iż  naszym zdaniem  istnieje także zagrożenie, że możliwość ukarania karą finansową 
ekspertów współpracujących z kluczowym biegłym rewidentem, niebędących biegłymi rewidentami (np. 
aktuariuszy) może spowodować wzrost cen za ich usługi będący konsekwencją zwiększonego ryzyka 
wykonywania obowiązków zawodowych.  
 
Naszym zdaniem odpowiedzialność finansowa nie powinna być rozciągana na członków zespołu 
badającego, nieposiadających uprawnień biegłego rewidenta, jak również na ekspertów, współpracujących 
z kluczowym biegłym rewidentem przy wykonywaniu czynności rewizji finansowej. 
 
Postulujemy również, aby w tym względzie wdrożyć wprost przepisy rozporządzenia, w myśl których 
odpowiedzialność zawodowa biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych za nienależyte 
przeprowadzanie badania była jedynie w przypadkach badań JZP (odniesienie tych rozwiązań w stosunku 
do badań nie-JZP uznajemy za nadregulację). 
 

21) Status osoby 
zawiadamiającej 
organ nadzoru 
publicznego lub 
organ KIBR o 
podejrzeniu 
naruszenia 
przepisów ustawy 

27 Postulowane w Założeniach rozwiązania nie uwzględniają przepisów procedury dyscyplinarnej (karnej). 
Warto zauważyć, że w przypadku procedury karnej prawo jasno dookreśla sytuację procesową 
wnioskodawcy oraz strony pokrzywdzonej. W tym obszarze procedura dyscyplinarna (karna) wyraźnie 
definiuje prawa wnioskodawcy i pokrzywdzonego z jednej strony oraz zadania i kompetencje organu 
procesowego z drugiej strony. 
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i innych ustaw 
implementujących 
dyrektywę 
2006/43/WE oraz 
rozporządzenia 
UE nr 537/2014 
 

22) Nadzór nad 
samorządem 
biegłych 
rewidentów 
 

28 Zakres nadzoru nie powinien ograniczać praw samorządu wynikających z art.17 Konstytucji RP. Powinien 
on być uregulowany analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych samorządów zawodów zaufania 
publicznego. 

23) Skład, 
powoływanie 
członków oraz 
finansowanie 
KNA 

28 Jeśli chodzi o organy nadzoru, to w dyrektywie ich się wprost ich nie wskazuje. Mowa jest tylko o systemie 
nadzoru publicznego, który ma być zarządzany przez osoby niewykonujące zawodu, posiadające wiedzę w 
dziedzinach istotnych dla badania ustawowego. Państwa członkowskie mogą jednak dopuścić, aby w 
zarządzaniu systemem nadzoru publicznego uczestniczyły – w mniejszości – osoby wykonujące zawód. 
Powstaje jednak pytanie, czy sprawować nadzór mogą osoby, które w ogóle nie posiadają kwalifikacji 
zawodowych biegłego rewidenta. W świetle powoływanych regulacji jest to niedopuszczalne. Na taką 
perspektywę wskazują również obcojęzyczne wersje, w tym zwłaszcza angielska. Mówi się w niej o 
publicznym nadzorze nad biegłymi rewidentami (statutory auditors) , który mają sprawować osoby 
niewykonujące zawodu biegłego („nonpracticioners”), jak również  pozostające w mniejszości wykonujące 
taki zawód („practicioners”). Zatem z grupy biegłych rewidentów wyodrębnia się te, które są czynne 
zawodowo oraz niewykonujące tego zawodu (które mogą sprawować nadzór). Podobny kontekst wynika 
również z wersji francuskiej („non-praticiens” i „praticiens”) oraz niemieckiej („Nichtberufsausübende” 
und „Abchlussprüefer”). Podobnie rzecz się przedstawia w świetle przepisów rozporządzenia. A zatem 
wykładnia art. 32 ust. 3 dyrektywy zmierza do tego, że pod wyrażeniem „osoby niewykonujące zawodu” 
należy w polskich warunkach prawnych rozumieć „osoby niewykonujące zawodu biegłego rewidenta, ale 
wpisane do rejestru biegłych rewidentów, jako biegli rewidenci niewykonujący zawodu.” 
 
Wprowadzenie możliwości, iż Minister Finansów może nie zaakceptować rekomendowanych osób poprzez 
zgłoszenie sprzeciwu z powodów, czy to formalnych czy i/lub merytorycznych stanowi zbyt daleko idącą 
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ingerencję MF i istotnie ogranicza niezależność KNA. 
 

24) Nadzór KNA nad 
zadaniami 
powierzonymi do 
realizacji KIBR 

30 Nie zgadzamy się, aby KNA miało możliwość nałożenia na KIBR kary pieniężnej „w związku z 
niewłaściwym” wykonywaniem zadań przekazanych KIBR do realizacji”. Nie ma to oparcia w przepisach 
unijnych. Jednocześnie w polskim systemie prawa nie ma zastosowanie rozwiązanie, aby organ 
powierzający wykonanie zadań stosował kary pieniężne za ich niewłaściwe wykonanie. Poczytujemy to za 
nieuprawnioną, głęboką ingerencję w działalność samorządu zawodowego biegłych rewidentów. 
 
Proponujemy również, aby w nowej ustawie wskazać ściśle określony katalog sytuacji, w których KNA 
miałoby możliwość „odebrania KIBR przekazanych zadań”.  
 
Jakkolwiek opcja zawarta w art. 32 ust. 4b dyrektywy daje możliwość scedowania niektórych zadań 
wyznaczonych dla organu nadzoru publicznego do innych organów, w tym do samorządu biegłych 
rewidentów, to jednak nie ma tam mowy o jakichkolwiek karach. Ponadto wydaje się, że propozycja 
pozostaje w sprzeczności z założeniem z pkt 22, gdzie proponuje się zawężenie problematyki nadzoru 
sprawowanego przez KNA. Nie ma bowiem w takiej sytuacji uzasadnienia dla rozszerzenia uprawnień, a w 
szczególności udziału w posiedzeniach organów KIBR. 
 

25) Roczna opłata z 
tytułu nadzoru 

30 Stanowczo protestujemy przeciwko proponowanej w Założeniach wartości opłaty rocznej z tytułu nadzoru, 
która ma być odprowadzana przez przedsiębiorstwa biegłych rewidentów na rachunek budżetu państwa. 
Opłata w wysokości do 7% przychodu od badania sprawozdań finansowych JZP oznacza blisko 4-krotne 
jej zwiększenie w stosunku do obecnej wysokości tej opłaty (1,75%) i jest nieproporcjonalnym 
obciążeniem dla firmy audytorskiej. Należy również podkreślić, że co do zasady każda firma audytorska 
wykonująca badania JZP świadczy tego samego zakresu usługi również na rzecz nie-JZP. Taka sytuacja 
powoduje, że firmy audytorskie z tej grupy będą odprowadzały również opłatę w wysokości 1,5% od 
przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowych w nie-JZP. Stanowi to naszym zdaniem 
obciążenie niewspółmierne do zakładanych w Założeniach celów, tj. pokrycia kosztów funkcjonowania 
organu nadzoru publicznego. 
Równocześnie zwracamy uwagę, iż KNA będzie sprawowała nadzór również nad podmiotami badanymi 
JZP, a zgodnie z założeniami koszt tego nadzoru ma być również pokrywany przez biegłych rewidentów. 
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W uzasadnieniu do Założeń nie znajdujemy argumentów usprawiedliwiających taki poziom wysokości 
opłaty wnoszonej przez przedsiębiorstwa biegłych rewidentów.  
Propozycja zawarta w Założeniach jest w naszej ocenie nieproporcjonalnym obciążeniem dla podmiotów 
uprawnionych.  
Mając na względzie powyższe, załączamy wysokości opłaty rocznej w części innych krajów Unii 
Europejskiej. 
 
Jednocześnie proponujemy, aby środki przekazywane do KNA a niewykorzystane przez KNA w danym 
roku, przechodziły do wykorzystania przez ten organ w roku następnym  na wzór tego, co obowiązuje np. 
w przypadku KIBR. 
 
Dodatkowo, zgodnie z Założeniami, corocznie poziomy współczynników opłat z tytułu nadzoru (zarówno 
od badań JZP, jak i nie-JZP) ma ustalać MF w formie rozporządzenia. W naszej ocenie taka procedura  w 
stosunku do współczynnika odnośnie nie-JZP  będzie nieefektywna, bowiem ustalanie poziomu opłat 
związanych z nadzorem powinno być przypisane (jak dotychczas) do kompetencji KRBR, która jest 
istotnym elementem systemu nadzoru publicznego. Proces odgórnego sterowania finansami samorządu 
generuje ryzyko, iż w przyszłości nastąpić może zablokowanie zdolności wykonywania przez KIBR 
powierzonych zadań nadzorczych ze względu na brak środków finansowych. Naszym zdaniem MF nie 
powinien decydować o wysokości wpływów samorządu przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu 
nadzoru publicznego. Istnieje bowiem duże zagrożenie, że kwoty te nie będą pokrywały kosztów 
nałożonych na KIBR zadań. 
 
Reasumując, postulujemy pozostawienie ustalania współczynnika opłaty rocznej z tytułu nadzoru od 
przychodów uzyskiwanych z tytułu czynności rewizji finansowych w nie-JZP przez KIBR. Ponadto w 
naszej ocenie KIBR powinien nadal pozostać dysponentem opłaty z tytułu nadzoru wnoszonej przez 
podmioty uprawnione, tj. pozostać organem, na rachunek którego podmioty uprawnione winny wpłacać 
opłatę z tytułu nadzoru i pośredniczyć w dystrybucji należnej KNA części opłat z tytułu nadzoru. 
 
Zwracamy uwagę, że w myśl proponowanych w Założeniach rozwiązań, równolegle z prowadzonymi 
przez inspektorów KNA kontrolach w JZP (w zakresie badań), KIBR będzie również kontrolował 
praktycznie wszystkie te podmioty w zakresie wykonanych przez nie pozostałych czynności rewizji 
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finansowych, a w Założeniach nie przewidziano środków finansowych na ten cel. 
 
Koniecznym jest również wskazanie, iż proponowane rozwiązanie budzi wątpliwości natury 
konstytucyjnej. Brak jest w konkretnej sytuacji ustawowego uzasadnienia dla nałożenia na podmioty 
uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązku finansowania działalności szeroko 
rozumianego nadzoru publicznego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego (TK): 
„nałożenie (…) obowiązku świadczeń publicznych oznacza ingerencję w prawo dysponowania środkami 
pieniężnymi należącymi do majątku osoby obciążonej tym obowiązkiem (…)”. TK wielokrotnie 
podkreślał, że przepisy regulujące problematykę danin publicznych muszą być zgodne z całokształtem 
obowiązujących norm i zasad konstytucyjnych oraz nie mogą prowadzić do naruszenia wartości objętych 
ochroną konstytucyjną, w tym własności i innych praw majątkowych”. Konstytucyjne podstawy ograniczeń 
władztwa daninowego TK wyprowadza najczęściej z zasady demokratycznego państwa prawnego i innych 
zasad konstytucyjnych, w szczególności z zasady równości i sprawiedliwości społecznej. W 
piśmiennictwie wskazuje się nadto, na nawiązywanie w orzecznictwie TK do zasady proporcjonalności. 
Z zasady państwa prawnego daje się wyprowadzić twierdzenie, że proporcjonalność to równość 
traktowania znajdująca zastosowanie w zakresie powszechnego obowiązku ponoszenia ciężarów 
publicznych. Konstytucyjna zasada równości wysłowiona została wprost w art. 32 Konstytucji RP i wynika 
z niej, że osoby fizyczne, organizacje znajdujące się w podobnej sytuacji faktycznej, prawnej nie mogą być 
w żaden sposób dyskryminowane przez władze państwowe.  
W tym kontekście powstaje pytanie, czy inne samorządy zawodowe funkcjonujące w RP, uczestniczą w 
finansowaniu nadzoru zewnętrznego (nadzoru publicznego), a jeśli tak, to czy są to wielkości 
odpowiadające tym, które zaproponowano w Założeniach.  
Ponadto użycie określenia "opłata z tytułu nadzoru"  w części wpłacanej na dochody budżetu Państwa  
jest mylące i wprowadza w błąd. W Polsce istnieje wiele instytucji nadzorujących różne sfery działalności, 
ale w żadnym przypadku żaden nadzorowany podmiot nie wnosi opłaty z tytułu nadzoru np. na 
finansowanie kontroli US. Jest to forma podatku wprowadzanego poza właściwymi przepisami (o 
finansach publicznych i podatkowymi), tym bardziej że dyrektywa przewiduje, iż pokrywanie kosztów 
nadzoru (w polskim przypadku  KNA) powinno być dokonywane z budżetu. W dyrektywie, jak się 
wydaje, nie przewidziano tego rodzaju opłat. Opłata nie może być kształtowana na podstawie analizy 
kosztów jednostki kontrolującej, ponieważ ani podmioty uprawnione, ani w ostatecznym rozrachunku JZP 
nie mogą ponosić kosztów finansowania organizacji, na której efektywność nie mają wpływu. 
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Funkcjonowanie nadzoru publicznego powinno być finansowe z budżetu państwa, a nie ze środków 
podmiotów uprawnionych.  
Dodatkowo na taki „podatkowy” charakter tego wygórowanego obciążenia wskazuje zawarta w 
Założeniach propozycja, aby opłata z tytułu nadzoru od firm audytorskich badających sprawozdania 
finansowe JZP była bezpośrednio odprowadzana na rachunek budżetu państwa.  
Mając na względzie powyższe, załączamy zewnętrzne opinie prawne, które dotyczą kwestii opłaty rocznej 
z tytułu nadzoru. 
 

26) Wzajemne 
uznawanie 
rozwiązań 
regulacyjnych 
pomiędzy 
państwami 
członkowskimi 
 

32 Naszym zdaniem, ponieważ istnieje możliwość przeprowadzania badań przez „oddziały” audytorskich firm 
zagranicznych, należy zapewnić możliwość sprawowania nadzoru również w powyższym zakresie poprzez 
konieczność rejestracji każdej firmy audytorskiej w Polsce i jej pełen nadzór przez krajowe organy nadzoru 
(KNA i KKN). 

27) Komitety audytu 33 Zdefiniowania wymaga wymóg posiadania przez przynajmniej jednego z członków komitetu audytu 
kwalifikacji w zakresie rewizji finansowej i rachunkowości. Proponujemy zapisanie wprost, by spełnienie 
tych wymogów następowało na drodze powołania w skład komitetu audytu osoby posiadającej tytuł 
biegłego rewidenta (tak, aby w komitecie audytu był co najmniej jeden biegły rewident). Obecność 
biegłego rewidenta daje gwarancję podniesienia jakości komunikacji pomiędzy firmą audytorską i 
komitetem audytu co najmniej w obszarze oceny podejścia firmy audytorskiej do badania sprawozdania 
finansowego (identyfikacja ryzyk, ocena strategii badania, stosowane testy etc.). 
Przepis ten ze względu na swoją lakoniczność jest obecnie obchodzony i niemożliwy do wyegzekwowania. 
 
Proponuje się również, aby inne podmioty niż posiadające ustawowy obowiązek miały prawo do 
powołania komitetu audytu. Komitet audytu w takich podmiotach powinien być powoływany i działać na 
zasadach określonych w przepisach prawa dla podmiotów mających obowiązek posiadania komitetu 
audytu. 
 
Postulujemy także, aby w przepisach prawa wskazać, iż komitet audytu miałby obowiązek przedstawiać 
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organowi nadzorczemu  w celu wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego 
propozycję wyboru spośród co najmniej czterech firm audytorskich, oraz rekomendować dwie z nich, 
należycie to uzasadniając. 
 

28) Rejestracja i 
nadzór nad 
biegłymi 
rewidentami i 
podmiotami 
uprawnionymi do 
badania 
sprawozdań 
finansowych z 
państwa trzeciego 
 

34 Proponujemy, aby podmioty uprawnione z państw trzecich zarejestrowane w Polsce odprowadzały  na 
wzór podmiotów uprawnionych znajdujących się na liście, o której mowa w art. 53 ustawy  opłatę z tytułu 
nadzoru w sposób stały, a nie jedynie  jak wskazano w Założeniach  „w przypadku przeprowadzenia 
kontroli”. 
 
 

29) Badania 
ustawowe banków 
spółdzielczych 
 

35 Naszym zdaniem związki rewizyjne powinny podlegać tym samym regułom co inne firmy audytorskie. 

30) i 
31) 

Limit na 
wynagrodzenie za 
usługi podlegające 
warunkowemu 
zwolnieniu z 
zakazu 
świadczenia na 
rzecz JZP oraz 
warunkowemu 
świadczeniu na 
rzecz nie-JZP 

36 Przepisy unijne wprowadzają konieczność stosowania limitu wynagrodzeń na usługi nie-audytowe jedynie 
w stosunku do usług towarzyszących badaniu sprawozdań finansowych JZP, nie wspominając 
o konieczności stosowania podobnych rozwiązań dla nie-JZP. Jednocześnie wskazują na możliwy 
maksymalny limit tego rodzaju usług (typu wyceny, doradztwo podatkowe) do 70%. (Warto przy tym 
wskazać, że aktualne regulacje kodeksu etyki IFAC przyjętego przez KNA zabraniają świadczenia usług 
wyceny, których wynik ma odzwierciedlenie w badanym sprawozdaniu finansowym (dla JZP i nieJZP). 
Wyliczenie podatku odroczonego jest usługą o charakterze wyceny a nie doradztwa podatkowego i również 
nie jest dozwolone przez kodeks IFAC w odniesieniu do badanego sprawozdania finansowego.) Naszym 
zdaniem dyrektywa nie daje podstaw prawnych ku temu, aby rozciągać restrykcyjne zapisy na podmioty 
uprawione nieświadczące usług czynności rewizji finansowej na rzecz nie-JZP (podmioty te stanowią 
ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw biegłych rewidentów w Polsce) oraz by zaostrzać przedmiotowy 
limit do 50% dla JZP, czyli bardziej aniżeli wskazuje na to samo rozporządzenie. 
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Protestujemy przeciwko wprowadzaniu nadmiernych regulacji niewynikających wprost z przepisów 
unijnych i ograniczania tym samym możliwości rozwoju polskim przedsiębiorcom biegłych rewidentów. 
 
Dodać należy, iż propozycje w tej sprawie zawarte w Założeniach spowodują wzrost kosztów dla sektora 
małych i średnich podmiotów uprawnionych (z związku z koniecznością zatrudnienia innej firmy 
audytorskiej do świadczenia innych usług – co oznacza konieczność rozpoznania przez nią jednostki i 
kosztowniejszego wykonania usługi), a ponadto możliwość fakultatywnych decyzji prowadzi do 
nierównego traktowania podmiotów. 
 
Dlatego uważamy, że wprowadzenie dodatkowych nie wymaganych przepisami unijnymi ograniczeń dla 
małych i średnich przedsiębiorstw audytorskich będzie nadregulacją, której nie doświadczą te same 
przedsiębiorstwa w innych krajach UE. 

32) Usługi zakazane 
(czarna lista) 

37 Koncepcja przewiduje włączenie do tzw. czarnej listy „dodatkowych usług, których świadczenie może 
zagrażać niezależności biegłych rewidentów, podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych lub członków ich sieci”. Proponuje się wprowadzenie listy w zakresie nie szerszym niż 
wynika to z rozporządzenia. 
 

33) Usługi 
podlegające 
warunkowemu 
zwolnieniu z 
zakazu 
świadczenia 
 

38 Patrz komentarz do pkt 30 i 31. 

34) Sprawozdanie 
dodatkowe dla 
komitetu audytu 
 

38 Nie widzimy podstawy do rozszerzenia wymogu raportowania. Postulujemy rezygnację z propozycji. 

35) Raportowanie do 
KNA informacji 
przekazywanych 

39 Brak uwag. 
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przez podmiot 
uprawniony do 
badania 
sprawozdań 
finansowych do 
KNF 
 

36) Minimalny okres 
zawarcia 
pierwszego 
zlecenia badania 

39 Ponawiamy postulat przedłużenia okresu z proponowanych 8 lat do 10 lat. 
 
Jednocześnie wskazujemy, iż proponowane w Założeniach 2 lata okresu pierwszego zlecenia jest trudne do 
spełnienia przy zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy wyłączenie badania 
sprawozdań finansowych z ustawy o zamówieniach publicznych. 
 

37) i 
38) 

Rotacja firmy 
audytorskiej oraz 
kluczowego 
biegłego 
rewidenta 

40 W nowej propozycji założeń do ustawy zaostrza się okres rotacji w przypadku usług wykonywanych na 
rzecz JZP – do cyklu ośmioletniego dla firmy audytorskiej oraz cyklu czteroletniego dla kluczowego 
biegłego rewidenta. Wprowadza się także obcy przepisom unijnym mechanizm rotacji kluczowego 
biegłego rewidenta badającego jednostki nie-JZP.  
Tymczasem rozporządzenie wskazuje na konieczność uregulowania kwestii rotacji jedynie w stosunku do 
podmiotów uprawnionych (oraz kluczowych biegłych rewidentów) badających JZP. Maksymalny okres 
nieprzerwanego wykonywania badania przez firmę audytorską określa się na 10 lat. 4 lata to okres jaki 
przewidziano na przerwę przed ponownym zaangażowaniem tej samej firmy. Wprowadzono też możliwość 
wydłużenia tego okresu nawet do 24 lat pod określonymi warunkami. Przepisy unijne wprowadzają 
możliwość wydłużenia maksymalnego okresu trwania zlecenia o 10 lat w przypadku badań wspólnych. A 
przecież wykonywanie badań wspólnych (co skutkowałoby możliwością wydłużenia okresu trwania 
zlecenia) – wzorem innych krajów europejskich – byłoby korzystne zarówno dla małych i średnich 
przedsiębiorstw biegłych rewidentów, jak i ich klientów. Rozwiązanie takie daje możliwość konkurowania 
małych i średnich przedsiębiorstw biegłych rewidentów z dużymi międzynarodowymi firmami, a także 
zdobywania przez nich doświadczenia, co wychodzi naprzeciw ryzyku koncentracji rynku. Wydłużenie 
okresu rotacji przy wprowadzeniu badania wspólnego jest istotną zachętą do wprowadzenia tej formy 
badania. Badanie wspólne sprzyja również niezależności, gdyż zwiększa siłę argumentów biegłego 
rewidenta. 
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Dodatkowo, w przepisach unijnych okres maksymalnego zaangażowania kluczowego biegłego rewidenta 
określono na 7 lat, z 3 latami przerwy przed ponownym zaangażowaniem, lecz jedynie w odniesieniu do 
badań JZP. Tej możliwości nie przewidziano dla polskich przedsiębiorstw biegłych rewidentów badających 
JZP. Bardzo istotne skrócenie okresu rotacji kluczowego biegłego rewidenta proponowane w założeniach 
spowoduje koncentrację rynku, gdyż małe i średnie przedsiębiorstwa biegłych rewidentów nie będą w 
stanie sprostać tak rygorystycznym wymaganiom, będącym istotnym zaostrzeniem przepisów unijnych. 
Wprowadzenie niejednorodnych okresów rotacji (należy brać pod uwagę sytuację, w której inne państwa 
przyjmą zgodnie z rozporządzeniem unijnym rotację w okresie dziesięcioletnim), spowoduje, że umowa 
będzie zawarta na badanie jednej grupy kapitałowej, a jednostka zależna w Polsce będzie miała krótszą 
umowę z tym samym audytorem. Polskim firmom audytorskim trudniej też będzie konkurować z 
podmiotami zagranicznymi, które będą mogły działać na polskim rynku w warunkach rotacji 
dziesięcioletniej. 
Obecne założenia do ustawy niestety dyskryminują polskich przedsiębiorców, gdyż proponują 
wprowadzenie ograniczeń, których przepisy unijne nawet nie rozważają w formie opcji. Chodzi o 
obowiązkową rotację kluczowego biegłego rewidenta w badaniach nie-JZP. Dlatego proponujemy 
pozostawienie przepisów krajowych w kształcie zaproponowanym w rozporządzeniu. 
Ponawiamy postulat przedłużenia okresu z proponowanych 8 lat do 10 lat. 
 
Zwracamy także uwagę, iż KNA w stosunku do KIBR nie podnosiło jakichkolwiek problemów 
dotyczących obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie rotacji biegłych rewidentów oraz podmiotów 
uprawnionych. 
 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie przepisów w brzmieniu rozporządzenia. 
 

39) Rola i zadania 
Komisji Nadzoru 
Audytowego 
 

41 Brak uwag. 

40) Zadania 
wykonywane 
przez KNF na 

43 Brak uwag. 
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potrzeby nadzoru 
audytowego 
 

41) Monitorowanie 
rynku usług 
badania 
 

44 Brak uwag. 

Dodatkowo: Proponujemy przywrócenie propozycji, aby podmiot uprawniony mógł być również prowadzony w formie 
spółki komandytowo-akcyjnej. Nie widzimy podstaw, aby przedsiębiorstwa biegłych rewidentów  w 
odróżnieniu od innych  miały mieć utrudnienie w tym względzie. 
 
Proponujemy ujęcie w nowotworzonych przepisach rozwiązań, w myśl których usługa badania 
sprawozdania finansowego byłaby wyłączona spod przepisów o zamówieniach publicznych. Wobec 
znaczącej roli badania w zapewnieniu stabilności finansowej jednostek i całej gospodarki, oparcie jakości 
badania o jak najniższą cenę jest nieadekwatne do celów reformy unijnej. Wielu zamawiających przyjmuje 
to właśnie nieodpowiednie kryterium wyboru oferenta co jest niezgodne z zasadami dyrektywy i 
rozporządzenia gdzie czynnikiem decydującym o wynagrodzeniu powinna być złożoność jednostki badanej 
oraz pracochłonność. 
 

Zwraca się uwagę, iż Założenia z dnia 10.11.2015 r. nie obejmują już m.in. następujących kwestii: 
 wprowadzenia definicji średniej jednostki; 
 zmiany zasad zgłaszania przez organ nadzoru publicznego (KNA) sprzeciwu od uchwał o wpisie do rejestru biegłych rewidentów oraz uchwał o 

wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; 
 zmiany zasad dotyczących zaskarżania decyzji o sprzeciwie do sądu administracyjnego; 
 uchylenia art. 10 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach; 
 formy firmy audytorskiej i składu jej organów;  
 wymogu nieposzlakowanej opinii firmy audytorskiej;  
 uznawania firm audytorskich zatwierdzonych w innych państwach członkowskich;  
 zakresu informacji ujętych w rejestrze biegłych rewidentów i na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;  
 przygotowywania do badania ustawowego i ocena zagrożeń dla niezależności;  
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 obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej;  
 zmiany firmy audytorskiej – dostęp do dokumentacji; 
 wprowadzenia procedury uzgodnieniowej zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń przez KNA w stosunku do uchwał organów KIBR 

podlegających zatwierdzeniu;  
 trybu zaskarżania uchwał KIBR przez KNA; 
 obowiązku KIBR doręczania uchwał;  
 zasad podejmowania rozstrzygnięć przez KNA;  
 skreślania biegłego z rejestru na wniosek;  
 skreślania z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;  
 wprowadzania rozwiązań stawiających wymóg określenia przedmiotu postępowania w sprawie ustalenia odpowiedzialności z tytułu nienależytego 

przeprowadzenia czynności rewizji finansowej oraz w przypadku innych naruszeń przepisów ustawy lub rozporządzenia (UE) nr 537/2014;  
 regulacji dotyczących przedawnienia wszczęcia i prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia odpowiedzialności z tytułu nienależytego 

przeprowadzenia czynności rewizji finansowej oraz w przypadku innych naruszeń przepisów ustawy lub rozporządzenia (UE) nr 537/2014;  
 ujawniania zastosowanych środków i kar opinii publicznej;  
 możliwości prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia odpowiedzialności z tytułu nienależytego przeprowadzenia czynności rewizji 

finansowej oraz w przypadku innych naruszeń przepisów ustawy lub rozporządzenia (UE) nr 537/2014 wobec kilku stron;  
 uchylania przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów;  
 powołania organu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i zniesienie organów KSD i KRD;  
 sankcji z tytułu nieopłacenia składek członkowskich oraz opłat z tytułu nadzoru;  
 postępowań dowodowych; 
 nieważności klauzul umownych ograniczających możliwość wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania; 
 nieważności badania sprawozdania finansowego;  
 rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowych; 
 odwołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych na drodze sądowej; 
 współpracy z właściwymi władzami z państw trzecich; 
 obowiązku współpracy między KNF a biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi badającymi instytucje kredytowe i ubezpieczeniowe;  
 obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej;  
 sprawozdania z przejrzystości;  
 raportowania informacji przez firmę audytorską do KNA;  
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 przechowywania dokumentacji;  
 wyboru firmy audytorskiej przez JZP;  
 przekazywania dokumentacji z badania nowej firmie audytorskiej; 
 sprawozdania z działalności KNA;  
 poufności i tajemnicy zawodowej w zakresie współpracy z KEONA;  
 ochrony danych osobowych; 
 umowy ws. wymiany informacji z organami nadzoru z państwa trzeciego; 
 ujawniania poufnych informacji otrzymywanych od organu nadzoru publicznego z państwa trzeciego; 
 ujawniania poufnych informacji otrzymanych przez organy nadzoru publicznego z państwa trzeciego. 

 


