
 

 

Warszawa, dnia 6 maja 2020 r.   

P-20200506-001 

Pani Joanna Stachura 

Dyrektor Departamentu Efektywności 

Wydatków Publicznych i Rachunkowości 

Ministerstwo Finansów 

ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów oraz firmy audytorskie z zadowoleniem przyjęły 

uchylenie artykułu 134 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Ustawa o biegłych rewidentach). Tym samym 

zastosowanie będą miały wprost zapisy art. 17 ust. 1 Rozporządzenia UE nr 537/2014 (dalej 

Rozporządzenie 537), co oznacza, że nieprzerwany okres zatrudnienia tej samej firmy 

audytorskiej do badania ustawowego sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania 

publicznego (dalej JZP) nie będzie mógł przekraczać 10 lat.  

W konsekwencji JZP, które w 2020 r. ze względu na upływ okresu rotacji określonego 

w art. 134 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach nie mogłyby kontynuować współpracy z 

dotychczasową firmą audytorską, dzięki dokonanym zmianom będą mogły nadal być badane 

przez tą samą firmę audytorską, do osiągnięcia okresu 10 lat nieprzerwanej współpracy. 

W związku z powyższą zmianą okresu rotacji wprowadzoną bez szczegółowych 

przepisów przejściowych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie prawidłowości przedstawionych 

poniżej wniosków. Są one niezbędne firmom audytorskim oraz jednostkom zainteresowania 

publicznego w prawidłowym wdrożeniu w roku 2020 i latach następnych okresu rotacji 

wynikającego bezpośrednio z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 537. 

 

1. Dziesięcioletni okres rotacji obowiązuje dla każdego stanu relacji JZP i firmy 

audytorskiej istniejącego na dzień wejścia w życie zmiany do Ustawy o biegłych 

rewidentach, tj. na dzień 31 marca 2020 r. Oznacza to, że jeśli badanie sprawozdań 

finansowych danej JZP za 2019, ( lub innego roku obrotowego zakończonego przed 31 

marca 2020 r.) jest piątym rokiem badania, to JZP może kontynuować współpracę z tą 

samą firmą audytorską jeszcze przez kolejnych pięć lat.  

 



 

 

2. Jeśli badanie za 2019 jest szóstym lub siódmym rokiem badania na podstawie zgody 

udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej KNF), to dana JZP może 

kontynuować współpracę z tą samą firmą audytorską jeszcze przez odpowiednio cztery 

lub trzy lata. Po zakończeniu łącznego okresu współpracy wynoszącego 10 lat, w 

przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, JZP może wystąpić do KNF z 

wnioskiem o przedłużenie na zasadach przewidzianych w art. 17 ust. 6 Rozporządzenia 

537. 

 

3. Jeśli JZP zakończyła współpracę z firmą audytorską po badaniu za 2018 lub wcześniej z 

uwagi na fakt, że minął maksymalny okres trwania zlecenia badania określony w art. 134 

ust. 1.Ustawy o biegłych rewidentach, to dana JZP będzie mogła podjąć współpracę z tą 

samą firmą audytorską przed upływem czteroletniego okresu karencji (cooling off period) 

określonego w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia 537. Okres karencji obowiązuje tylko po 

okresie maksymalnej współpracy wynoszącym obecnie 10 lat. 

 

4. W sytuacji opisanej w punkcie 3. powyżej JZP będzie mogła nawiązać współpracę z firmę 

audytorską na maksymalny okres kolejnych 10 lat. Zgodnie przepisami art. 17 ust. 3 

Rozporządzenia 537 okres karencji ma zastosowanie tylko po upływie maksymalnego 

okresu nieprzerwanego zlecenia badania.  

 

5. Dziesięcioletni okres rotacji oraz powyższe wnioski nie dotyczą przypadków, o których 

mowa w przepisach przejściowych Rozporządzenia 537, tj. w art. 41 (współpraca 

powyżej 11 i 20 lat określona na dzień 16 czerwca 2014 r.) 

 

Jeżeli jednak Państwa rozumienie powyższych kwestii jest różne od powyższego, 

uprzejmie prosimy zajęcie stanowiska.  

 

P r e z e s  

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

 

 

B a r b a r a  M i s t e r s k a  -  D r a g a n  
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