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Załącznik nr 3 do tabeli uwag (dot. art. 61 w tabeli) 

 

 „Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów” 
 
Propozycja zmian do projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Projekt z dnia 11 kwietnia 
2016 r.) 

 
Podtrzymujemy postulaty zgłaszane poprzednio i dotyczące uwzględnienia w strukturze 

organizacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nowego organu − Krajowego Rzecznika 
Praw Biegłych Rewidentów, którego zadaniem byłoby, na wniosek obwinionego biegłego 
rewidenta, wspieranie go w ramach prowadzonego wobec niego postępowania 
dyscyplinarnego w Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W ramach tego postępowania 
Rzecznik ten mógłby, naszym zdaniem, mieć prawo przesyłania swoich stanowisk do 
Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (w zależności 
od etapu, na jakim znajdowałaby się dana sprawa). 

W naszej ocenie występuje nierównowaga w sporach pomiędzy biegłymi rewidentami a 
KIBR, jako że KIBR jest „reprezentowana” przez dwa organy, tj. Krajowego Rzecznika 
Dyscyplinarnego i Krajowy Sąd Dyscyplinarny. Tym samym istnieje potrzeba wzmocnienia 
pozycji biegłych rewidentów w tym względzie. 

 
Propozycja: 
 
W projekcie zmian do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Projekt 
z dnia 11 kwietnia 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w art. 21 

 

a) w ust. 1 po pkt. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
„7) Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7, trwa 4 lata, jednakże 
organy działają do czasu wybrania nowych organów.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Nie można łączyć funkcji w organach określonych w ust. 1 pkt 2-7.”; 
 

2) art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Wyboru do organów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2-7, dokonują delegaci na 
Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.”;  

 
3) w art. 24 w ust. 1 
 

a) po pkt. 1b dodaje się pkt 1b’ w brzmieniu: 
„1b’) Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępców,”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności organów Krajowej Izby 
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Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2-7 i udziela 
absolutorium osobom wchodzącym w skład tych organów.”; 

 
4) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu: 

 
„Art. 29a. 1. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów wykonuje swoje zadania przy 

pomocy od 3 do 5 zastępców. 
2. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów wspiera biegłych rewidentów 

w zakresie ochrony ich interesów zawodowych w szczególności poprzez: 
1) monitorowanie uregulowań prawnych pod kątem ochrony praw biegłych rewidentów oraz 

sygnalizowanie pozostałym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów potrzeby 
zmian tych uregulowań, 

2) monitorowanie procedur wszczynania postępowania dyscyplinarnego i administracyjnego 
wobec biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz sposobu jego prowadzenia, a także linii orzeczniczej oraz kierowanie 
wystąpień w tych sprawach do właściwych organów Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów, 

3) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw biegłych 
rewidentów, 

4) prowadzenie mediacji, 
5) udzielania porad w sporach dotyczących praw biegłych rewidentów, toczących się poza 

samorządem biegłych rewidentów, 
6) pełnienie funkcji przedstawiciela społecznego w postępowaniu dyscyplinarnym 

i w postępowaniu karnym przed sądami powszechnymi łub pełnomocnika 
w postępowaniu administracyjnym. 
3. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów podejmuje działania z inicjatywy 

własnej lub na wniosek biegłego rewidenta, bądź innego organu Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów, gdy w jego ocenie zachodzi ryzyko naruszenia praw łub interesów zawodowych 
biegłego rewidenta. 

4. Zasady i procedury działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów 
określa Regulamin działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, uchwalony 
przez ten organ, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 

5. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów przedkłada Krajowej Radzie Biegłych 
Rewidentów roczne sprawozdania z działalności zawierające w szczególności informacje 
o rodzajach i ilości podjętych działań.”; 

 
5) w art. 61 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 
„1a. Ponadto na wniosek obwinionego, obrońcą może być Krajowy Rzecznik Praw 
Biegłych Rewidentów.”. 
 

6) w art. 75 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
 

„3. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępcy są niezawiśli 
w sprawowaniu swojej funkcji i podlegają tylko przepisom prawa.”. 
 


