
 

 

UCHWAŁA NR 1471/22a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 marca 2021 r.  

 

w sprawie wyboru Eksperta  

 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), w związku 

z § 3 ust. 2a Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki 

finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, dalej: „KRBR”, odstępuje od obowiązku 

przeprowadzenia procedury przetargowej, o której mowa w Zasadach przeprowadzania 

przetargów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 3160/50a/2019 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargów, na wybór 

Eksperta w zakresie oceny merytorycznej projektów uchwał KRBR dotyczących 

prowadzonych postępowań administracyjnych wobec firm audytorskich, wszczętych i nie 

zakończonych przez KRBR przed dniem 31 grudnia 2019 r., wskazując Andrzeja Nettera, 

biegłego rewidenta, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 

10425. 

 

§ 2. KRBR wyraża zgodę na zawarcie i realizację umowy, której przedmiotem będzie 

wsparcie merytoryczne na rzecz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, polegające na 

przeprowadzeniu tzw. oceny merytorycznej projektu uchwał KRBR dotyczących 

prowadzonych postępowań administracyjnych wobec firm audytorskich, wszczętych i nie 

zakończonych przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie 

 KRBR na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) w brzmieniu na dzień 

31 grudnia 2019 r., w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1571 z późn. zm.), prowadzi postępowania administracyjne wobec 

firm audytorskich w sprawie nałożenia kary administracyjnej, wszczęte i nie zakończone 

przez KRBR przed dniem 31 grudnia 2019 r.,  

 Prowadzone przez KRBR postępowania administracyjne, wszczęte zostały m.in. 

w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie kontroli prowadzonych przez Krajową 

Komisję Nadzoru, dalej: „KKN”, w firmach audytorskich. 

 Rozpoznanie każdej ze spraw przez KRBR, wymaga m.in. głębokiej analizy akt kontroli 

KKN. W szczególności, wymagana jest merytoryczna ocena stwierdzonych w trakcie kontroli 

nieprawidłowości. Do poprawnej oceny stwierdzonych w trakcie kontroli KKN 

nieprawidłowości, niezbędne jest, aby osoba, która dokonuje oceny tych nieprawidłowości 

posiadała odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Szczególnie cenne jest to, aby osoba taka 

posiadała doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli w firmach audytorskich, wyróżniała się 

znajomością procedur kontroli jakości firm audytorskich oraz posiadała doświadczenie 

w opracowywaniu protokołów pokontrolnych KKN, Komisji Nadzory Audytowego. Nie 

mniej ważne jest to, aby taka osoba znała bardzo dobrze ustawę o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawę o rachunkowości, krajowe 

standardy wykonywania zawodu oraz krajowe standardy kontroli jakości, jak również zasad 

etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz międzynarodowe standardy zawodowe 

ustanawiane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług 

Atestacyjnych (ang. skrót: IAASB) oraz Kodeku etyki Rady Międzynarodowych Standardów 

Etyki dla Księgowych (ang. skrót: IESBA). 

 Bez wątpienia, doświadczenie i wiedzę, o których powyżej, posiada Andrzej Netter. 

W ocenie KRBR Andrzej Netter posiada odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do oceny 



 

 

merytorycznej nieprawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli KKN oraz oceny 

merytorycznej uchwał KRBR ws. nałożenia kar administracyjnych na firmy audytorskie. 

 Zasada szybkości i prostoty postępowania, wyrażona w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 

wymaga aby KRBR możliwie szybko, rozpoznała i zakończyła prowadzone postępowania 

administracyjne wobec firm audytorskich, wszczętych i nie zakończonych przez KRBR przed 

dniem 31 grudnia 2019 r. 

 KRBR respektuje wyżej wskazana zasadę postępowania administracyjnego i w tym celu, 

w tej wyjątkowej sytuacji chce jak najszybciej nawiązać współpracę z Ekspertem. 

Odstąpienie od procedury przetargowej w tym przypadku, przyczyni się do niezwłocznego 

nawiązania współpracy z Ekspertem, a to z kolei przełoży się na szybkość prowadzonych 

przez KRBR postępowań administracyjnych. 

 Na uwagę zasługuje również fakt, że środki finansowe na wynagrodzenie eksperta 

zostały przewidziane w planie finansowym Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na rok 

2021 r. 

 Z tych względów KRBR postanawia odstąpić od obowiązku przeprowadzenia procedury 

przetargowej na wybór Eksperta w zakresie oceny merytorycznej projektów uchwał KRBR 

dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych wobec firm audytorskich, 

wszczętych i nie zakończonych przez KRBR przed dniem 31 grudnia 2019 r., wskazując jako 

Eksperta Andrzeja Nettera. 


