
 

Strona 1 z 5 

  

Dodatkowe uwagi, dotyczące Komisji Egzaminacyjnej 
oraz postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, 
do projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
(projekt z dnia 11 kwietnia 2016 r., opublikowany w dniu 14 kwietnia 2016 r.) 

 
Nr art. 
ustawy Poszczególne artykuły projektu ustawy Uwagi 

Art. 4 ust. 
3 pkt 4 

Art. 4 
(…) 
3. Biegły rewident może wykonywać zawód jako:  
1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na 
własny rachunek;  
2) wspólnik podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym 
mowa w art. 36 pkt 2 i 3;  
3) osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 36;  
4) osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 36.  
(…) 

Z art. 4 ust. 3 pkt.4 wynika, że biegły rewident może 
wykonywać zawód jako osoba, która zawarła umowę 
cywilnoprawną z podmiotem uprawnionym do badania, 
a  z art. 50 ust. 3 i 4 wynika, iż nie może wykonać 
całego badania. Tym samym pojawia się wątpliwość, 
czy biegły rewident wykonujący zawód w oparciu  o 
umowę cywilno-prawną może przeprowadzać całe 
badanie. Wiele podmiotów uprawnionych (średnich i 
mniejszych) zatrudnia biegłych w formie umów 
cywilno-prawnych i czy w związku z takim zapisem w 
ustawie nie będą oni mogli wykonywać całych badań? 

Art. 5 ust. 
2 pkt 2 i 9 

Art. 5 
(…) 
2. Do rejestru biegłych rewidentów, zwanego dalej „rejestrem”, może być wpisana 
osoba fizyczna która:  
1) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię 
prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;  
(…) 
 
9) uiściła opłatę za wpis do rejestru w wysokości nie przekraczającej równowartości 

W zakresie dotyczącym art. 5 ust. 2 pkt 2 wydaje się 
niezbędne uzupełnienie nawiązujące do postępowania 
kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta np. przez 
dodanie po słowach „dotychczasowym postępowaniem” 
następującej treści „(w tym podczas postępowania 
kwalifikacyjnego i aplikacji)”. 
 
 
 
W odniesieniu do wskazanego w art. 5 ust. 2 pkt 9 - 
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10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, stanowiącą 
przychód Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 
(…) 

należy po wyrazach „za poprzedni rok kalendarzowy” 
dodać „a do czasu ogłoszenia za rok poprzedzający” . 
Analogiczne uzupełnienie powinno być dokonane w 
odniesieniu do wszystkich przypadków, gdzie jest mowa 
o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, 
ogłaszanym przez Prezesa GUS.  

Art. 5 ust. 
3 

Art. 5 
(…) 
3. Do rejestru może być wpisana również osoba fizyczna, która:  
1) posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, 
prawa i finansów;  
2) spełniła warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 oraz 6-9. 
(…) 

W zakresie ust. 3 - uznanie doświadczenia za 
równoważne z aplikacją powinno być dokonane w 
przypadku wykazania, że w okresie tym kandydat nabył 

praktyczne umiejętności wymagane od przyszłych 
biegłych rewidentów. Wymagany wykaz umiejętności  
powinien być zawarty w rozporządzeniu.  

Art. 7 Art. 7.1. Komisja składa się z 19 członków powoływanych i odwoływanych przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „Ministrem 
Finansów”. W skład Komisji wchodzi:  
1) 10 przedstawicieli Ministra Finansów, w tym 4 osoby niebędące pracownikami 
Ministerstwa Finansów wybrane spośród przedstawicieli środowisk akademickich;  
2) 7 przedstawicieli rekomendowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 
spośród biegłych rewidentów wpisanych do rejestru;  
3) 2 przedstawicieli rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.  
2. Członkowie Komisji powoływani są spośród osób, które:  
1) posiadają obywatelstwo polskie;  
2) korzystają z pełni praw publicznych;  
3) ukończyły studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe 
uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne;  
4) mają nieposzlakowaną opinię;  
5) posiadają autorytet, wiedzę oraz doświadczenie, które dają rękojmię prawidłowego 
przebiegu egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów;  
6) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe; 

Mając na uwadze zadania Komisji Egzaminacyjnej, 
wartym rozważenia jest wskazanie, że znaczącą 
większość członków Komisji stanowią biegli rewidenci.  
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(…) 
 

Art. 8 ust. 
2 

Art. 8 
(…) 
2. Komisja może podawać do publicznej wiadomości treść pytań testowych i zadań 
sytuacyjnych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi wykorzystanych podczas 
egzaminów. 

Wprowadzenie w art. 8 ust. 2 będzie wiązało się 
publikacją przez Komisję Egzaminacyjną treści pytań i 
zadań sytuacyjnych. Użycie określenia, że Komisja 
„może” wskazuje, że w sytuacji gdy Komisja uzna, iż 
nie powinna dokonać publikacji, to będzie zmuszona 
wyjaśniać, że nie może i podawać przyczyny, dlaczego 
nie może takiej publikacji dokonać. Dlatego wydaje się 
zasadne po wyrazie „treść” dodanie „przykładowych” 
albo w drugim wariancie usuniecie treści zaczynającej 
się po słowach „zadań sytuacyjnych”. 

Art. 9 ust. 
4 

Art. 9 
(…) 
4. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zapewnia obsługę Komisji i egzaminów dla 
kandydatów na biegłych rewidentów oraz pokrywa koszty wynagrodzeń członków 
Komisji i egzaminatorów.  
(…) 

W art. 9 ust. 4 po dotychczasowej treści należy dodać „a 
także osób obsługujących egzamin”. 

Art. 10 
ust. 9 

Art. 10 
(…) 
9. Warunkiem zaliczenia egzaminów z wiedzy teoretycznej jest aby:  
1) egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne, o których mowa w ust. 5,  
2) egzaminy na studiach wyższych, o których mowa w ust. 6, w zakresie wskazanym w 
ust. 1 i 2,  
3) egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 8  
– były przeprowadzone w formie pisemnej, a od dnia ukończenia studiów wyższych, 
zakończenia postępowania kwalifikacyjnego albo zdania egzaminów w ramach 
postępowania kwalifikacyjnego nie upłynęło więcej niż 3 lata.  
(…) 

Uwaga odnośnie ust. 9 pkt 1 - dodać sformułowanie „a 
równorzędność ta  została zweryfikowana przez 
Komisję (sposób weryfikacji w Rozporządzeniu)”.  

Art. 10 
ust. 14  

Art. 10 
(…) 

W art. 10 ust. 14 opłata za rozpatrzenie wniosków 
powinna być podniesiona co najmniej do równowartości 
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14. Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, 6, 8 i 10, jest ustalana w 
kwocie nieprzekraczającej równowartości 2% przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 
poprzedni rok kalendarzowy. 
(…) 

10% przeciętnego wynagrodzenia, gdyż powinna 
zapewnić ona pokrycie wszystkich kosztów związanych 
z rozpatrzeniem wniosku. 

Art. 10 
ust. 16 

Art. 10 
(…) 
16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia:  
1) warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego,  
2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów,  
3) tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów,  
4) zasady oraz zakres odbywania praktyki i aplikacji oraz stwierdzania spełniania 
warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,  
 
 
 
 
 
5) tryb zaliczania egzaminów, o których mowa w ust. 5, 6, 8 i 10,  
6) tryb stwierdzania spełniania warunków, o których mowa w ust. 11.  
– uwzględniając potrzebę obiektywnego sprawdzenia teoretycznego i praktycznego 
przygotowania kandydatów na biegłych rewidentów, prawidłowy przebieg egzaminów 
oraz konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Komisji. 
(…) 

 
 
W art. 10 ust 16 pkt 1 do dotychczasowej treści należy 
dodać sformułowanie „oraz zasady obowiązujące 
kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego”. 
Dodanie takiej treści pozwoli na uregulowania w treści 
rozporządzenia zasad, jakie powinny obowiązywać 
kandydatów w czasie całego postępowania 
kwalifikacyjnego, czyli od momentu przyjęcia w poczet 
kandydatów aż do momentu zdania egzaminu 
dyplomowego.  
 
W art. 10 ust. 16 w pkt 5 poza trybem powinno być 
dodane także określenie „i warunki”, tak aby w 
rozporządzeniu mogły być określone warunki, których 
spełnienie pozwoliłoby Komisji Egzaminacyjnej 
uzyskać wiedzę o tym, że egzamin spełnia wymagania 
co do formy, treści i zakresu egzaminu uznawanego w 
postępowaniu kwalifikacyjnym. W tym zakresie ważne 
jest umożliwienie Komisji Egzaminacyjnej wglądu w 
tematy egzaminów przeprowadzonych z poszczególnych 
przedmiotów. 

Art. 50 
ust. 3 i 4 

Art. 50 
(…) 
3. Przeprowadzając badanie podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 
może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, 

Patrz uwaga do art. 4. 
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osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
zwanej dalej „podwykonawcą” wpisanej odpowiednio do rejestru biegłych rewidentów 
lub na listę podmiotów uprawnionych, wykonanie w jego imieniu i na jego rzecz, 
niektórych ważnych czynności badania.  
4. Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 3, nie może być realizacja całego 
zlecenia badania. 
(…) 

 


