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Załącznik nr 1 do tabeli uwag (dot. art. 6 w tabeli) 

 

„Instytucja Seniora” 
 
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.) 

 
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. 2 po pkt. 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: 
 

„13a) biegłym rewidencie- seniorze - rozumie się przez to osobę fizyczną, która 
dobrowolnie i trwale zrezygnowała z wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wpisana 
do rejestru biegłych rewidentów - seniorów, bez prawa ponownego wpisu do rejestru 
biegłych rewidentów.”; 
 

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 
 

„5a 1. Do rejestru biegłych rewidentów - seniorów, może być wpisany biegły rewident 
spełniający następujące warunki: 
1) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) ma nieposzlakowaną opinię; 
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 
4) zwrócił się z wnioskiem, o którym mowa w art. l2a ust. 3 i na dzień złożenia wniosku 

był wpisany do rejestru biegłych rewidentów albo został skreślony z tego rejestru na 
własny wniosek; 

5) na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 12a ust. 3 dopełnił wszystkich 
obowiązków w zakresie szkolenia określonych w art. 6 ust. 9 pkt 2 oraz nie posiada 
zaległości w opłacaniu składek członkowskich; 

б) utrzymuje się ze świadczeń emerytalnych lub rentowych i nie osiąga przychodów 
z wykonywania czynności, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy w jakiejkolwiek 
formie. 

2. Tytuł "biegły rewident - senior" podlega ochronie prawnej.”; 
 

3) po art. 12 dodaje się art. l2a w brzmieniu: 
 

„l2a 1. Rejestr biegłych rewidentów - seniorów prowadzi Krajowa Rada Biegłych 
Rewidentów. 
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące dane: 

1) dotychczasowy numer wpisu do rejestru; 
2) imię i nazwisko oraz adres biegłego rewidenta - seniora; 
3) obywatelstwo. 

3. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na wniosek osoby, o której mowa w art. 
5a ust 1. 
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4. Uchwałę o wpisie do rejestru podejmuje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. 
5. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie po 
podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 4. 
6. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i dostępny na stronie internetowej 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Dane dotyczące obywatelstwa oraz adresu biegłego 
rewidenta - seniora nie podlegają publikacji. 
7. Biegły rewident - senior ma obowiązek pisemnego zgłaszania Krajowej Radzie 
Biegłych Rewidentów zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 30 
dni od dnia ich zaistnienia. 
8. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydaje certyfikat biegłego rewidenta - seniora 
zawierający następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru 
biegłych rewidentów - seniorów. 
9. Czynności rewizji finansowej przeprowadzane przez biegłego rewidenta - seniora są 
nieważne z mocy prawa. 
10. Biegły rewident - senior jest zwolniony z opłacania składek członkowskich oraz 
z obowiązku podnoszenia kwalifikacji przez obligatoryjne doskonalenie zawodowe.”; 
 

4) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: 
 

„l3a Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podejmuje uchwałę o skreśleniu biegłego 
rewidenta - seniora z rejestru w przypadku: 
1) śmierci biegłego rewidenta; 
2) na wniosek biegłego rewidenta; 
3) niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 5a ust. 1 pkt 1-3 

i 6.”; 
 

5) art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Do uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie wpisu lub skreślenia 
z rejestrów, o których mowa w art. 12 oraz 12 a, mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 
98, poz. 1071, ze zmianami).”;  
 

6)   art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Biegli rewidenci oraz biegli rewidenci-seniorzy tworzą samorząd zawodowy biegłych 
rewidentów, zwany dalej Krajowa Izbą Biegłych Rewidentów.”; 

 
7) art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Biegłym rewidentom oraz biegłym rewidentom - seniorom przysługuje, 
z zastrzeżeniem ust. 2 bierne prawo wyborcze do przewidzianych niniejszą ustawą 
organów samorządu zawodowego, z wyłączeniem biegłych rewidentów ukaranych karą 
wymienioną w art. 67 ust. 1 pkt 3-5.”; 

 
8) art. 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stanowią delegaci wybrani przez walne 
zgromadzenia w regionalnych oddziałach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 
w proporcji do ogólnej liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych 
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rewidentów oraz biegłych rewidentów - seniorów, według zasad określonych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów, z tym że łączna liczba delegatów nie może być 
mniejsza niż 2% biegłych rewidentów wpisanych do rejestrów, o których mowa wyżej.”; 
 

9) w art. 25 ust. 2: 
 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) podejmowanie uchwał o wpisie i skreśleniu z rejestrów lub listy podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) prowadzenie rejestrów i listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych.”, 

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) wydawanie legitymacji biegłego rewidenta oraz certyfikatu biegłego rewidenta – 
seniora.”. 

 


