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I.

PODSTAWY DOPUSZCZENIA DOWODU Z OPINII BIEGŁEGO
I FORMUŁOWANIE TEZY DOWODOWEJ PRZEZ SĄD
Kompetencje biegłego

Przepisy:
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j. z dnia
2018.01.05, ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych
(Dz.U.2005.15.133 z dnia 2005.01.26);
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek
wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych
dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2013.518 z dnia 2013.04.30);
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek
wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych
dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U.2017.2049 t.j. z dnia 2017.11.06);
5. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.155 t.j. z dnia
2018.01.19, ze zm.);
6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2017.1904 t.j. z dnia 2017.10.12,
ze zm.);
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia
2017.06.27, ze zm.);
8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24);
9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 t.j. z dnia 2017.02.01, ze zm.);
10. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06).
Podstawy powołania biegłych
Art. 193. k.p.k. [Opinia – przesłanki, rodzaje]
§ 1. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga
wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych.
§ 2. W celu wydania opinii można też zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej.
§ 3. W wypadku powołania biegłych z zakresu różnych specjalności, o tym, czy mają oni przeprowadzić badania
wspólnie i wydać jedną wspólną opinię, czy opinie odrębne, rozstrzyga organ procesowy powołujący biegłych.
Art. 278. k.p.c. [Wezwanie biegłych]
§ 1. W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby
biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.
§ 2. Sąd orzekający może pozostawić prawo wyboru biegłego sędziemu wyznaczonemu lub sądowi
wezwanemu.
§ 3. Sąd oznaczy, czy opinia ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie.
Art. 84. k.p.a. [Opinia biegłego]
§ 1. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do
biegłego lub biegłych o wydanie opinii.
§ 2. Biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w trybie określonym w art. 24. Poza tym do biegłych stosuje się
przepisy dotyczące przesłuchania świadków.
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Art. 197. Ordynacji Podatkowej [Opinia biegłego w postępowaniu podatkowym]
§ 1. W przypadku, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać
na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii.
§ 2. Powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego.
§ 3. Do wyłączenia biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 130 § 1 i 2. W pozostałym zakresie do
biegłych stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania świadków.
Postanowienie o powołaniu biegłego
Organ procesowy w postanowieniu o powołaniu biegłego winien stawiać pytania biegłemu jednoznacznie
i precyzyjnie.
Niektóre błędy popełniane w zakresie pytań zadawanych biegłym, to m.in. pytania:
− wykraczające poza zakres wiedzy biegłego,
− wykraczające poza zakres jego kompetencji (np. pytania o kwalifikację prawną czynu),
− nieuporządkowane pod względem logicznym i nieprzejrzyście sformułowane,
− zbyt ogólnikowe,
− zawierające niejasną terminologię,
− szczegółowe pytania zadawane przed ogólnymi,
− niekiedy w ogóle nie nadające się do udzielenia na nie odpowiedzi1.
Definicja biegłego sądowego
Biegły sądowy (w skrócie często nazywany biegłym) - osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe
i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu
przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których
wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. Biegłym sądowym w sprawie może być wyznaczona przez sąd:
• osoba figurująca na liście biegłych prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych (tzw. biegły z listy),
• inna osoba, ale o której wiadomo, że posiada odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie nauki (tzw. biegły
ad hoc),
• instytucja naukowa lub specjalistyczna (tzw. biegły instytucjonalny).
Biegłym sądowym może zostać osoba, która:
• wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
• korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• ukończyła 25 lat życia;
• udokumentuje posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki,
techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
• daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego.
Lista wymogów wobec biegłych stosowanych w różnych państwach i systemach prawnych2:
Wymogi formalne:
1. Kryterium wieku biegłego (np. nie młodszy niż 25 lat lub nie starszy niż 70 lat);
2. Niekaralność (także w postępowaniu dyscyplinarnym czy administracyjnym);
3. Dysponowanie pełnią praw (np. biegły nie powinien być w stanie upadłości konsumenckiej);
4. Ukończenie specjalnie organizowanych kursów dla biegłych (najczęściej dotyczących zagadnień
prawnych, etycznych, itp.);

1
2

T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, s. 70
Projekt „Forensic Watch”, Kompetencje biegłych sądowych - oczekiwania i kryteria oceny, s. 32-33
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5. Umożliwienie dostępu do uprzednio wykonanych opinii biegłego, aby umożliwić wgląd w nie
i dokonanie oceny jego pracy.
Kompetencje merytoryczne:
1. Posiadanie wiadomości specjalnych w danej dziedzinie wiedzy (nauki, techniki, rzemiosła, sztuki);
2. Posiadanie wyższego wykształcenia w danej dziedzinie wiedzy (lub w dziedzinie pokrewnej);
3. Wiedza na temat ściśle kryminalistycznych i sądowych aspektów pracy biegłego i zdolność do jej
stosowania w ramach posiadanych wiadomości specjalnych;
4. Stałe dokształcanie się w ramach swojej dziedziny wiedzy (np. regularne publikowanie, uczestniczenie
w konferencjach, szkoleniach itp.);
5. Oferowanie przez biegłego wiadomości specjalnych w ramach dziedziny wiedzy, która jest uznana
za „dostarczającą przydatnych, obiektywnych i pewnych informacji”;
6. Specjalizowanie się w dziedzinie wiedzy na tyle zbadanej i opisanej, że możliwa jest rzetelna zewnętrzna
ocena opinii biegłego;
7. Zgodność dotychczasowych opinii biegłego ze standardami przyjętymi w danej dziedzinie wiedzy;
8. Przedstawienie przez biegłego wykazu literatury przedmiotu i jakichkolwiek innych wykorzystanych przy
opiniowaniu informacji, opisał stosowaną przez siebie metodologię;
9. Przedstawienie przez biegłego informacji dotyczących tego, jaką „szkołę” poglądów reprezentuje w
danej dziedzinie wiedzy (co ma ułatwić zadawanie mu pytań);
10. Wykazanie przez biegłego doświadczenia w działalności zawodowej związanej ze swoją specjalizacją
(określona liczba lat lub „wystarczające” doświadczenie).
Zdolności komunikowania się:
1. Posiadanie umiejętności przygotowania czytelnej opinii pisemnej i jej klarownego przedstawienia przed
sądem;
2. Zdolność poprawnego, logicznego i zrozumiałego dla niewykwalifikowanego odbiorcy wyjaśnienia
różnych aspektów opiniowanej kwestii.
Kwestie etyczne:
1. Niebudząca wątpliwości bezstronność biegłego względem stron procesu;
2. Biegły nie jest i nie był zaangażowany w żadną aktywność mogącą podważyć jego wiarygodność
i niezależność;
3. Rękojmia prawidłowego wykonywania obowiązków (dotychczasowe wykonywanie obowiązków było
„prawidłowe”);
Co do zasady o liczbie biegłych decyduje sąd, który orzeka w danej sprawie. Zgodnie z art. 278 § 2 kodeksu
postępowania cywilnego prawo wyboru biegłego sąd orzekający może pozostawić sędziemu wyznaczonemu
bądź sądowi wezwanemu. W odniesieniu do liczby biegłych i sposobu ich powołania decyzja powinna zapaść po
wysłuchaniu wniosków obu stron w sytuacji dopuszczania dowodu z opinii biegłych zarówno na wniosek stron
jak również z urzędu.
Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego,
przy którym został ustanowiony.
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1. Zakres wiedzy specjalistycznej biegłego z zakresu rachunkowości.
Wiadomości specjalne to szczególna wiedza specjalistyczna z danej dziedziny sztuki, techniki, kultury,
budownictwa, przemysłu, rolnictwa, transportu, komunikacji, informatyki, chemii etc., obejmująca wiadomości
wykraczające poza zakres tych, jakimi dysponuje ogół osób inteligentnych i ogólnie wykształconych3.
Przedmiotem ekspertyz i opinii biegłych sądowych z zakresu rachunkowości i finansów są zagadnienia
powstające na tle sporów i przestępstw gospodarczych, wymagających specjalistycznych, gruntownych i
wszechstronnych wyjaśnień fachowych w celu ustalenia prawdy obiektywnej.
Biegły sądowy z dziedziny rachunkowości i finansów – jest ważnym pomocnikiem prokuratury, dostarczającym
organom wymiaru sprawiedliwości i ścigania wiadomości specjalnych, pomagających w ustalaniu stanu
faktycznego, co umożliwia sądowi wniknięcie w istotę zagadnienia w sposób najbardziej bezpośredni4.
Ekspertyzy i opinie księgowo-finansowe opierają się na badaniu i analizie różnego rodzaju, nieraz
skomplikowanych wydruków komputerowych i dokumentacji księgowej obejmującej znaczną liczbę
różnorodnych zdarzeń gospodarczych, oraz dość złożonych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
i sporządzania sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych. Opinia biegłego do spraw
rachunkowości i księgowości ma dopomóc w ustaleniu rzeczywistego obrazu rachunkowości.
Wykaz dyscyplin (specjalności) biegłych sądowych z zakresu rachunkowości, obejmuje następujące dziedziny:
Nauki ekonomiczne i finanse
A.3.1 /1 Ekonomia
A.3.1/2 Ekonomia - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
A.3.1/3 Ekonomia - Marketing
A.3.1/4 Ekonomia - Obrót towarowy
A.3.1/5 Ekonomia - Operacje gospodarcze i marketing
A.3.1/6 Ekonomia - Pozyskiwania przez jednostki gospodarcze zewnętrznych źródeł finansowania działalności
i rozwoju
A.3.1/7 Ekonomia - Prawo podatkowe
A.3.1/8 Ekonomia - Prawo spółek handlowych
A.3.1/9 Ekonomia - Przedsiębiorstwa internetowe, transakcje i umowy zawierane w Internecie
A.3.2 Finanse
A.3.2 /1 Finanse - Audyt finansowy
A.3.2/2 Finanse - Bankowość - Karty płatnicze i obrót kartowy
A.3.2/3 Finanse - Bankowość - Przestępczość bankowa
A.3.2/4 Finanse - Bankowość - Rachunkowość i bezpieczeństwo operacji przeprowadzonych przez banki
A.3.2/5 Finanse - Fundusze UE - Rozliczanie i kontrola, kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy
strukturalnych
A.3.2/6 Finanse - Kontrola skarbowa i podatki
A.3.2/7 Finanse - Księgowość - analiza danych wynikających z ksiąg rachunkowych
A.3.2/8 Finanse - Obrót Papierami Wartościowymi
A.3.2/9 Finanse - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

3
4

wyrok SN z dnia 18 lipca 1975r., sygn. akt I CR 331/75
Czesław Paczuła – Niektóre problemy działania biegłych sądowych z zakresu rachunkowości i finansów, artykuł Rachunkowość 4/2004
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A.3.2/10 Finanse - Szacowania wartości: akcji, udziałów oraz wartości niematerialnych i prawnych metodami
dochodowymi
A.3.2/11 Finanse - Szacowanie wartości pomiotów gospodarczych oraz transakcje kupna – sprzedaży
przedsiębiorstw
A.3.2/12 Finanse - Transakcje kupna sprzedaży oraz najmu na rynku nieruchomości
A.3.2/13 Finanse - Ubezpieczenia
A.3.2/14 Finanse - Ubezpieczenia komunikacyjne
A.3.2/15 Finanse - Wycena zdolności upadłościowej i układowej
A.3.2/16 Finanse - Zamówienia publiczne
A.3.3 Nauki o zarządzaniu
A.3.3/1 Nauki o zarządzaniu - Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw
A.3.3/2 Nauki o zarządzaniu - Rachunkowość zarządcza i controlling
A.3.3/3 Nauki o zarządzaniu - Relacje inwestorskie A.3.3/4 Nauki o zarządzaniu - Fundusze UE - Zarządzanie
projektami unijnymi
A.3.4 Towaroznawstwo
A.3.5 Szacowanie wartości
A.3.5/1 Szacowanie wartości nieruchomości
A.3.5/2 Szacowanie wartości ruchomości
A.3.5/3 Szacowanie wartości ruchomości powszechnego użytku
A.3.5/4 Szacowanie wartości środków transportu
A.3.5/5 Szacowanie wartości maszyn i urządzeń technicznych
A.3.5/6 Szacowanie wartości technologii rolno – spożywczych
A.3.5/7 Szacowanie wartości ciężkich maszyn roboczych
A.3.5/8 Szacowanie wartości księgozbiorów
A.3.5/9 Szacowanie wartości niematerialnych (znaki towarowe, prawa licencyjne, prawa autorskie)

2. Rodzaje spraw, w których powoływany jest biegły z dziedziny rachunkowości.
Biegły sądowy z dziedziny rachunkowości, to osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana
za eksperta w zakresie swojej działalności. Niewątpliwie taką osobą jest biegły rewident (inaczej audytor) –
osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej
nadane w trybie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych (dalej u.b.r.).
Kto może zostać biegłym rewidentem?
Aby zostać biegłym rewidentem musisz:
• korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
• mieć nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania
kwalifikacyjnego, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
• ukończyć studia wyższe (postępowanie kwalifikacyjne możesz już zacząć w trakcie studiów) i władać
językiem polskim,
• odbyć praktykę i aplikację,
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•
•

zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy,
złożyć ślubowanie.

Szczegółowy zakres tematyczny egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów:
1) Teoria i zasady rachunkowości, w tym:
1.1 Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości,
1.2 Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości,
1.3 Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji,
1.4 Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów
komputerowych,
1.5 Inwentaryzacja,
1.6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie).
2) Ekonomia i kontrola wewnętrzna, w tym:
2.1. Ekonomia,
2.2 Rynek finansowy,
2.3. Zarządzanie i strategie biznesowe,
2.4. Kontrola wewnętrzna.
3) Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo upadłościowe,
prawo restrukturyzacyjne, prawo regulujące działalność gospodarczą, w tym:
3.1. Podstawy prawa,
3.2. Prawo cywilne,
3.3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
3.4. Prawo spółek,
3.5. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne,
3.6. Prawo regulujące działalność gospodarczą.
4) Prawo podatkowe – część I, w tym:
4.1. Zagadnienia ogólne,
4.2. Materialne prawo podatkowe,
4.3. Formalne prawo podatkowe,
4.4. Szczegółowe prawo podatkowe:
− podatek od towarów i usług,
− podatek akcyzowy,
− opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-prawnych,
− podatek od gier,
4.5. Prawo celne,
4.6 Prawo karne skarbowe.
5) Finanse i zarządzanie finansami, w tym:
5.1. Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych,
5.2. Wycena przedsiębiorstw,
5.3. Finanse publiczne,
5.4. Finanse banków i instytucji finansowych,
5.5. Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
6) Rachunkowość finansowa, w tym:
6.1. Rachunkowość finansowa jednostek, w tym spółek publicznych – według ustawy o rachunkowości
(U.o.r.) i MSR2 (z wyłączeniem jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego,
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ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, ustawy
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o instytucjach płatniczych oraz ustawy
o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy
o finansach publicznych),
6.2. Zmiana podstawy prawnej sporządzania sprawozdań finansowych,
6.3. Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego,
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, ustawy
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o instytucjach płatniczych – według
ustawy o rachunkowości (U.o.r.) i MSR,
6.4. Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
– według ustawy o rachunkowości i MSR,
6.5. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych,
6.6. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach - według ustawy o rachunkowości (U.o.r.) i
MSR.
7) Prawo podatkowe – część II, w tym:
7.1. Podatki dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej,
7.2.Podatek od nieruchomości,
7.3.Podatek od środków transportowych,
7.4.Podatek rolny,
7.5.Podatek leśny,
7.6.Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą
7.7.Obciążenia jednostek z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa,
7.8. Podatek od niektórych instytucji finansowych.
8) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, w tym:
8.1. Rachunek kosztów,
8.2. Rachunkowość zarządcza.
9) Sprawozdania finansowe i ich analiza, w tym:
9.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań,
9.2. Roczne i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych
instytucji finansowych oraz pozostałych jednostek,
9.3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej,
9.4. Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie oraz innych
emitentów papierów wartościowych,
9.5. Analiza finansowa,
9.6 Raportowanie niefinansowe.
10) Rewizja finansowa oraz etyka, w tym:
10.1.Wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm
audytorskich,
10.2.Czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań finansowych (usługi atestacyjne)
oraz zasady i sposoby ich wykonywania według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji
finansowej,
10.3. Zasady i sposoby wykonywania innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług
pokrewnych,
10.4. Etyka oraz wartości i postawa zawodowa.
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Biegły rewident jest obowiązany w szczególności5:
1) postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem;
2) stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego w każdym roku kalendarzowym;
3) przestrzegać krajowych standardów wykonywania zawodu, wymogów niezależności oraz zasad etyki
zawodowej;
4) regularnie opłacać składkę członkowską;
5) przestrzegać uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie, w jakim dotyczą one
biegłych rewidentów.
Zawód biegłego rewidenta polega na6:
1) wykonywaniu czynności rewizji finansowej;
2) świadczeniu usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych
do wykonywania przez biegłych rewidentów;
3) świadczeniu usług pokrewnych.
Czynności rewizji finansowej7 – należy przez to rozumieć usługi atestacyjne obejmujące badania, a także
przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone
dla biegłego rewidenta.
Usługi atestacyjne8 - należy przez to rozumieć usługi mające na celu uwiarygodnienie w wysokim
lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe i niefinansowe,
systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane
w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z przyjętymi
kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej
usługi.
Usługi pokrewne9 - należy przez to rozumieć usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur,
wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób ich wykonania, których opis i wynik
są przedstawione w raporcie z wykonania usługi, lub usługi kompilacji informacji finansowych, których celem
jest wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji
finansowych.
Przedmiotem działalności firmy audytorskiej jest wykonywanie czynności rewizji finansowej.
Przedmiotem działalności formy audytorskiej może być również10:
1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
2) doradztwo podatkowe;
3) prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
4) działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;
5) wykonywanie ekspertyz lub sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych;
6) świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu
rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania
przedsiębiorstw;
5

art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (u.b.r.)
art. 3 ust. 1 (u.b.r.)
7 art. 2 pkt. 7) u.b.r.
8 art. 2 pkt. 5) u.b.r.
9 art. 2 pkt. 6) u.b.r.
10 art. 47 ust. 2 u.b.r.
6
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7) świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych
do wykonywania przez biegłych rewidentów;
8) świadczenie usług pokrewnych;
9) świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych
rewidentów.
Zakres specjalizacji biegłego sądowego z dziedziny rachunkowości obejmuje m.in.:
Nauki ekonomiczne, w tym:
Analizy ekonomiczne, w tym m.in.:
− analizę i ocenę sytuacji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstwa w procesie upadłościowym
i postępowaniu naprawczym,
− analizę i ustalenie dnia niewypłacalności przedsiębiorstwa,
− analizę sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów gospodarczych,
− analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych,
− metody księgowe, dochodowe, porównawcze przy wycenie przedsiębiorstw,
− zatwierdzanie sprawozdań z zarządu zarządców sądowych (przymusowych).
Ekonomia, w tym m.in.:
− finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
− aspekty podatkowe i rachunkowe funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Bankowość i finanse, w tym m.in.:
− badanie sprawozdań finansowych banków spółdzielczych,
− analizę finansową banków spółdzielczych,
− przeglądy banków spółdzielczych,
− szczególne zasady rachunkowości banków,
− badanie prawidłowości i rzetelności operacji bankowych.
Księgowość, rachunkowość i finanse, w tym m.in.:
− badanie sprawozdań finansowych,
− konsolidację sprawozdań finansowych,
− weryfikację prawidłowości ksiąg rachunkowych,
− analizą i ocenę systemów rachunkowości podmiotów,
− księgowość (prawidłowość rozliczeń kosztów i przychodów, tworzenie rezerw, utrata wartości
aktywów, różnice kursowe, zobowiązania warunkowe i inne),
− zagadnienia z zakresu prawa pracy - rozliczanie wynagrodzenia za nadgodziny,
− zagadnienia z zakresu prawa pracy i ZUS - szacowanie wartości wynagrodzeń w postępowaniu
o ustalenie podstawy emerytury.
Podatki, w tym m.in.:
− wyliczenie skutków podatkowych przedsięwzięć gospodarczych,
− aspekty podatkowe funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
− prawidłowość prowadzenia ksiąg podatkowych i rozliczeń z tytułu podatków.
Przedsiębiorstwo, w tym m.in.:
− analiza procesu przekształcenia spółki,
− analiza procesu podziału i łącznika spółek,
− szacowanie utraconych korzyści przedsiębiorstwa,
− wycena wartości przedsiębiorstwa i wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).
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3. Teza dowodowa a kategorie spraw, w których powoływany jest biegły.
Teza dowodowa
Teza dowodowa, to określenie okoliczności, która ma być udowodniona w postępowaniu dowodowym lub
za pomocą danego dowodu.
Tezę dowodową, tj. okoliczności, na których wykazanie dany dowód jest prowadzony, formułuje sąd
w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu. Teza dowodowa powinna być określona w sposób szczegółowy
i obejmować jedynie fakty mające znaczenie w danej sprawie11.
Postanowienie o powołaniu biegłego powinno wskazywać szczegółowe informacje o przedmiocie i o zakresie
opinii. Postanowienie może zawierać szczegółowe pytania, na które biegły powinien odpowiedzieć w opinii.
Opinia biegłego dotyczyć powinna stanu faktycznego, a nie stanu prawnego. Biegły nie może być powołany
w celu ustalenia obowiązującego prawa, zasad jego wykładni lub stosowania. W przeciwnym wypadku opinia
biegłego zastępowałaby orzeczenie organu właściwego do wydania rozstrzygnięcia. Skoro ustalenie danego
faktu należy do kompetencji organu podatkowego, to biegły powołany przez organ podatkowy nie może się
wypowiadać w tej materii, a nawet gdyby to uczynił, to ta część jego opinii nie byłaby wiążąca dla organu12.
Zadaniem biegłego jest naświetlenie i wyjaśnienie przez sąd okoliczności z punktu widzenia posiadanych przez
biegłego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego biegłemu materiału
sprawy13.
Nie jest rzeczą biegłego wyjaśnianie sądowi treści obowiązujących w danej dziedzinie przepisów prawnych,
gdyż w tym zakresie sąd jako organ stosujący prawo ma obowiązek samodzielnie czynić ustalenia w drodze
bezpośredniego zapoznania się z treścią przepisów14.
Kategorie spraw, w których najczęściej powoływany jest biegły z zakresu rachunkowości
1. Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek
Badanie planu połączenia
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 492 k.s.h., połączenie (fuzja) spółek polega na przeniesieniu całego majątku spółki
(przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom
spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), albo na zawiązaniu spółki kapitałowej, na którą przechodzi
majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej
spółki). Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i
obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.
Artykuł 502 k.s.h. stanowi, że plan połączenia należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności
i rzetelności. Biegły (lub kilku biegłych) jest wyznaczany przez sąd na wspólny wniosek spółek podlegających
połączeniu. Art. 502 k.s.h. jako osobę mającą zbadać plan połączenia wskazuje nie biegłego rewidenta, lecz –
ogólnie - biegłego. Oznacza to, że takie badanie nie jest zastrzeżone do wyłącznej kompetencji biegłego
rewidenta – do jego przeprowadzenia może też być wyznaczona inna osoba, której wiedza i doświadczenie
zapewni realizację celu badania (np. biegły sądowy).

11

W. Kowalski, Postępowanie dowodowe w procesie cywilnym w świetle orzecznictwa (/navigator/artykuły/2912)
wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi z dnia 3 października 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 2414/2001
13 wyrok SN z dnia 11 lipca 1969 r., sygn. akt I CR 140/69
14 wyrok SN z dnia 12 listopada 1973 r., sygn. akt II KR 285/72
12

12
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Cel badania planu połączenia
Zgodnie z art. 502 k.s.h., biegły ma się wypowiedzieć co do poprawności i rzetelności planu połączenia.
Dokument, jaki ma być sporządzony przez biegłego, to – zgodnie z art. 503 k.s.h. – szczegółowa opinia, i taki też
tytuł biegły powinien nadać sporządzanemu przez siebie dokumentowi ze wskazaniem oczywiście spółek
uczestniczących w fuzji15.
Zawartość merytoryczną takiej szczegółowej opinii określa art. 503 k.s.h., wskazując minimalny zakres
informacji, jaki musi się w niej znaleźć.
Opinia musi zawierać co najmniej:
1) stwierdzenie czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt. 2 k.s.h.,
został ustalony należycie,
2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku
wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania,
3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek.
Biegły zobowiązany jest do sporządzenia opinii w terminie wyznaczonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa
miesiące od dnia, w którym został do tego wyznaczony. Opinię, z załączonym zbadanym planem połączenia,
biegły składa w sądzie rejestrowym oraz wydaje zarządom łączących się spółek.
Badanie planu podziału
Podstawa prawna
Podział spółek kapitałowych (bo tylko te mają zdolność podziałową; zdolność ta w odniesieniu do spółek
osobowych jest wyłączona mocą art. 528 § 2 k.s.h.) polega na zastosowaniu jednego z modeli podziału spośród
wskazanych w art. 529 § 1 k.s.h. Niezależnie od przyjętego modelu, podział spółki prowadzi do wydania
wspólnikom spółki dzielonej udziałów (akcji) spółek przejmujących lub nowo zawiązanych. Podział może
obejmować cały majątek spółki dzielonej, jak i – w przypadku podziału przez wydzielenie - jego wyodrębnioną
część.
Cel badania planu podziału
Zgodnie z art. 537 § 1 k.s.h., plan podziału należy poddać badaniu biegłego w zakresie poprawności
i rzetelności. Podobnie zatem, jak w przypadku planu połączenia, wydanie opinii nie jest zastrzeżone do
wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta.
Zgodnie z art. 538 § 1 k.s.h., wyznaczony biegły (lub biegli) ma obowiązek wydania szczegółowej opinii
zawierającej co najmniej:
1) stwierdzenie czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt. 2 k.s.h.,
jest ustalony należycie;
2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku
wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji dzielonej spółki.
Jest to identyczny zakres informacji, jak w przypadku opinii do planów połączeń. Przy połączeniu spółek cały
majątek spółki przejmowanej przechodzi na spółkę przejmującą (jedną), zaś przy podziale również następuje
przejście całego majątku, jednak nie na jedną, a na co najmniej dwie spółki (za wyjątkiem podziału przez
wydzielenie, gdzie jednak na spółkę przejmującą przechodzi część, a nie całość majątku spółki dzielonej; zwykle

15

nie jest zasadne tytułowanie tego dokumentu mianem opinii niezależnego biegłego rewidenta – patrz stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z
dnia 26.01.2010 r. w sprawie innych usług poświadczających wchodzących w zakres czynności rewizji finansowej
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jest to tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa). Tym samym zarówno w procedurze fuzji, jak i podziału,
kluczowym parametrem jest parytet wymiany.
W związku z powyższym, wszystkie uwagi i wskazówki omówione w badaniu planów połączeń, są przydatne
także i w badaniu planów podziału.
Badanie planu przekształcenia
Podstawa prawna
Spółki handlowe posiadają zdolność przekształceniową, tj. zdolność do przeprowadzenia procedury
restrukturyzacyjnej, w następstwie której dana spółka handlowa stanie się spółką handlową innego rodzaju.
Katalog dokumentów i procedur niezbędnych do przekształcenia spółki zawiera art. 556 k.s.h.
Podstawą procedowania jest sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego
rewidenta16.
Zgodnie z art. 558 k.s.h. plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:
1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu
poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
2) określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, będącym
załącznikiem do planu przekształcenia.
Do planu przekształcenia dołącza się:
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
2) projekt umowy albo statutu spółki przekształconej,
3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 1 pkt. 1,
przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie
finansowe.
Cel badania planu przekształcenia
Zasadniczym celem, dla jakiego sporządzany jest plan przekształcenia, jest ustalenie wartości majątku spółki
przekształcanej.
W zakresie badania planu przekształcenia biegły rewident powinien skupić się na formalnej poprawności planu
oraz na rzetelności danych (w tym tych wynikających ze stanowiącego załącznik do planu przekształcenia
sprawozdania finansowego), a także do zawartych w planie wyliczeń.
W odniesieniu do planów przekształceń przepisy k.s.h. nie określają, jak w przypadku planów połączenia
i podziału, minimalnego zakresu zawartości takiej szczegółowej opinii. Stanowią jedynie, że opinia ma być
szczegółowa i że biegły ma w niej potwierdzić (bądź zaprzeczyć), że plan przekształcenia został sporządzony
poprawnie i rzetelnie.
W przeciwieństwie do planów połączenia i podziału, nie ma tutaj względnej dowolności przy wycenie – musi się
ona opierać na wartościach bilansowych, co sprowadza się do zastosowania w wycenie art. 28 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości – dalej u.o.r.
Majątek podlega wycenie według wartości bilansowych ze względu na następujące cele:
− stwierdzenia, czy w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową następuje pokrycie ustalonego
w projekcie umowy bądź statutu kapitału zakładowego spółki przekształconej,

16 czynność badania planu przekształcenia, w odróżnieniu od badania planów podziału i połączeń, została zastrzeżona do wyłącznej kompetencji biegłych
rewidentów
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−

określenie wysokości kwot należnych udziałowcom lub akcjonariuszom, którzy nie będą uczestniczyli
w spółce przekształconej i którzy w związku z tym wystąpią o zwrot wartości ich udziałów (zob. art. 563
pkt 3 i art. 565 k.s.h.). Kwota taka jest ustalana w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone
dla celów przekształcenia, gdzie obowiązuje wycena wedle zasad uregulowanych w u.o.r.17.

2. Zaliczanie wpłat na poczet długu – art. 451 Kodeksu cywilnego
Zagadnienie to nie jest jakieś szczególnie ważne czy skomplikowane. Wyjątkowość tej regulacji wynika raczej
stąd, że mało kto o niej pamięta. Co więcej, albo nie jest znana albo po prostu nie jest stosowana przez
wierzycieli, zwłaszcza przez spółdzielnie mieszkaniowe, czy też wspólnoty mieszkaniowe. Efektem tego jest to,
iż dłużnicy, którzy w większości przypadków również nie znają tego przepisu, po prostu płacą wierzycielom
więcej, iż powinni. Tym samym, prawidłową wartość długu udaje się skorygować dopiero przed sądem w toku
postępowania.
Regulacja kodeksowa
Kluczowe znaczenie ma tutaj art. 451 kodeksu cywilnego:
§ 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu
świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel
może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające
świadczenia główne.
§ 2. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel
zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na
poczet innego długu.
§ 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na
poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.
Wpłata przy kilku długach
Jeśli w umowie nie określono zasad dotyczących zaliczania wpłat, należy stosować reguły z art. 451 Kodeksu
cywilnego. Jeżeli dłużnik, który ma kilka długów wskazał przy dokonywaniu wpłaty, na poczet którego z nich ma
być ona zaliczona, to wierzyciel jest tym wyborem związany i nie może wpłaty zaliczyć w inny sposób. Ma tylko
ograniczone pole manewru i wpłatę może zaliczyć w pierwszej kolejności na związane z tym długiem należności
uboczne (przede wszystkim odsetki) – o czym w dalszej części artykułu.
W jaki sposób dłużnik może wskazać, który dług reguluje? Przepisy tego nie precyzują. Może to być np. wpisanie
numeru faktury w tytule przelewu. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 lutego 2012 r. (sygn. akt IV CSK 233/11)
stwierdził, że w przypadku spełnienia świadczenia odpowiadającego wysokością jednemu z dwóch świadczeń
głównych można domniemywać – wobec braku innych okoliczności – że zamiarem dłużnika było spłacenie tego
długu, który wysokością odpowiada spełnionemu świadczeniu.
Brak wyboru przez dłużnika
Jeśli dłużnik nie skorzystał z prawa wskazania, na poczet którego z kilku długów ma być zaliczona wpłata, to
inicjatywa w tym zakresie przechodzi na wierzyciela. Może on wybrać, na poczet, którego długu ją zarachuje.
Wybór ten będzie wiążący dla dłużnika, jeśli przyjmie on pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane
świadczenie na poczet jednego z tych długów. Wówczas dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego
długu (art. 451 § 2 K.c.). Ile czasu ma wierzyciel na podjęcie takiej decyzji? Zdaniem Sądu Apelacyjnego w
Poznaniu (wyrok z dnia 11 października 2005 r., sygn. akt I ACA 746/2005) między spełnieniem świadczenia
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z uwagi na wskazane uwarunkowania, sprowadzające się do obowiązku zastosowania w wycenie majątku i udziałów (akcji) metod właściwych prawu
bilansowemu (art. 28 u.o.r.), badanie planów przekształcenia legislator zastrzegł do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów
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przez dłużnika, który nie wskazał, na poczet, którego z wielu długów dokonał zapłaty, a wystawieniem przez
wierzyciela pokwitowania powinno zachodzić bezpośrednie następstwo czasowe. W przeciwnym razie należy
przyjąć, że żadna ze stron nie skorzystała z możliwości wyboru przewidzianej w art. 451 K.c. Kolejna wątpliwość
dotyczy tego, czy dłużnik może odmówić przyjęcia pokwitowania ze wskazanym w nim przez wierzyciela
sposobem zaliczenia wpłaty i jakie będą konsekwencje takiej odmowy. Przyjmuje się, że odmowa przyjęcia
pokwitowania powoduje, że dłużnik ponownie ma możliwość wskazania, na poczet którego długu wpłata ma
zostać zaliczona.
Jeżeli dłużnik nie wskazał, na jaki dług zaliczyć wpłatę, ani z prawa wyboru w tym zakresie nie skorzystał
wierzyciel, to wpłatę zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów
wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.
Korzyści z zaliczenia wpłaty na odsetki
Najkorzystniej dla wierzyciela jest zaliczyć otrzymaną wpłatę w pierwszej kolejności na odsetki za opóźnienie w
zapłacie. Załóżmy, że dłużnik zalegał z zapłatę 10.000 zł należności głównej i 2.000 zł odsetek za opóźnienie w
zapłacie tej kwoty i wpłacił 7.000 zł. W razie zaliczenia całej wpłaty (7.000 zł) na należność główną, do
uregulowania pozostawałoby jeszcze 3.000 zł należności głównej (od której można nadal naliczać odsetki) i
2.000 zł odsetek (od których nie można naliczać dalszych odsetek). Gdyby w tej samej sytuacji wpłatę w
wysokości 7.000 zł zaliczyć najpierw na odsetki (2.000 zł), a to co zostało (5.000 zł) – na należność główną,
uregulowane zostałyby wszystkie zaległe odsetki, a dłużnik miałby nadal do zapłaty 5.000 zł należności głównej
– i od tej kwoty nadal można by mu naliczać odsetki za opóźnienie.
Reguły dotyczące odsetek
Przy zaliczaniu wpłat na odsetki należy pamiętać o kilku zasadach.
Po pierwsze, jeśli z umowy nie wynika nic innego, to wierzyciel może zaliczyć wpłatę dokonaną na poczet
konkretnego długu na związane z tym długiem odsetki. To oznacza, że jeśli dłużnik w tytule wpłaty wskazuje, że
wpłata dotyczy konkretnej faktury, to wierzyciel może ją zaliczyć na odsetki, ale tylko za opóźnienie w zapłacie
tej konkretnej faktury. Nie może natomiast zaliczać wpłaty na odsetki związane z opóźnieniem w zapłacie
innych długów niż ten, za który dłużnik dokonał zapłaty. Wynika to z art. 451 § 1 K.c. („to, co przypada na
poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności
uboczne oraz na zalegające świadczenia główne”).
Po drugie, zasadę, że wpłatę można zaliczyć w pierwszej kolejności na odsetki związane z danym długiem (lub
na zalegające świadczenia główne) stosuje się również wtedy, gdy dłużnik spełniający świadczenie ma wobec
wierzyciela jeden tylko dług złożony z należności głównej i odsetek (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia
2002 r., sygn. akt III CKN 495/2000).
Po trzecie, zaliczenie wpłaty na odsetki nie wymaga zgody dłużnika. To prawo wierzyciela, któremu dłużnik nie
może się skutecznie sprzeciwić.
Po czwarte, aby zaliczyć wpłatę w pierwszej kolejności na odsetki, nie trzeba wcześniej wzywać dłużnika do ich
zapłaty (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2002 r., sygn. akt III CKN 548/2000).
Ile czasu na decyzję?
Są natomiast wątpliwości, ile czasu ma wierzyciel na podjęcie decyzji o zaliczeniu wpłaty na odsetki i czy musi o
tym informować dłużnika. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 lipca 2013 r. (sygn.
akt V ACa 247/13), wierzyciel powinien niezwłocznie złożyć dłużnikowi oświadczenie o zaliczeniu wpłaty na
odsetki. Inne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lutego 2005 r. (sygn. akt II CK 433/04).
Stwierdził w nim, że wierzyciel nie jest zobowiązany informować dłużnika o zaliczeniu spełnionego świadczenia
na poczet należności z tytułu odsetek. Nie jest także zobowiązany do wystawienia pokwitowania, z którego
treści wynika, że dokonał takiego zaliczenia. W praktyce dla wierzyciela najbezpieczniejsze będzie przyjęcie
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mniej korzystnej interpretacji i zaliczenie wpłaty na odsetki niezwłocznie po jej otrzymaniu i informowanie
dłużnika o tym, jak jego wpłata została zarachowana.
Pieniądze od komornika
Omówione zasady nie mają zastosowania do kwot wyegzekwowanych przez komornika i przekazanych
wierzycielowi. Do nich należy stosować zasady z Kodeksu postępowania cywilnego, a nie z Kodeksu cywilnego.
Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w
końcu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 K.p.c.).
Kolejność zaliczania wpłat – zasady18
1. Strony mogą ustalić zasady zaliczania wpłat w umowie.
2. Jeśli z umowy nie wynika nic innego, to dłużnik może przy dokonywaniu wpłaty wskazać, na który dług
ma być ona zaliczona.
3. Jeśli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów płaci, wierzyciel może zaliczyć wpłatę wedle swego
uznania – o ile zrobi to niezwłocznie i dłużnik przyjmie pokwitowanie z takim sposobem zaliczenia
wpłaty.
4. Jeśli ani dłużnik, ani wierzyciel nie dokonali wyboru – wpłatę zalicza się na najstarszy dług.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018.1025, ze zm.)
Ustawa z dnia 17.11.964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2018.155, ze zm.)
3. Wyceny przedsiębiorstw lub składników majątku przedsiębiorstwa
W ramach wyceny przedsiębiorstw sporządzane są opinie o:
− wartości przedsiębiorstw,
− wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
− wartości udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstwa.
Funkcje wyceny przedsiębiorstwa:
 funkcja doradcza (decyzyjna) – dostarcza niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi
transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi;
 funkcja argumentacyjna – dostarcza informacji o przedsiębiorstwie i jego wartości, które mogą
wzmacniać siłę przetargową jednej ze stron w prowadzonych negocjacjach;
 funkcja mediacyjna (pośrednicząca, negocjacyjna) – dostarcza niezbędnych informacji dotyczących
wartości przedsiębiorstwa w przypadku transakcji kapitałowych, w których opinie stron na temat
wartości są rozbieżne;
 funkcja zabezpieczająca – dostarcza informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w celu
zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości;
 funkcja informacyjna (komunikacyjna) – dostarcza informacje istotne z punktu zarządzania
przedsiębiorstwem.
Cele wyceny przedsiębiorstwa
Cel wyceny jest uzależniony od funkcji jaką ma pełnić dana wycena.
Celem wyceny przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub udziału w przedsiębiorstwie, może być
ustalenie jego wartości między innymi na potrzeby:
− kupna lub sprzedaży;
18

Andrzej Janowski - Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 2014-04-03

Regina Frąckowiak – Dowód z opinii biegłego. Biegły z zakresu rachunkowości. 17

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji;
łączenia lub podziału przedsiębiorstw;
podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów;
określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze;
postępowań cywilnoprawnych;
podatkowe;
sprawozdawczości finansowej;
weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu;
ubezpieczenia;
odszkodowania;
kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.
wycena przedsiębiorstwa (wycena spółek) pozwala również na określenie wyceny udziałów czy też
wyceny akcji przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa (spółki) jest przeprowadzana przy wykorzystaniu następujących metod:
 dochodowa - przy wycenie przedsiębiorstwa analizowany jest potencjał rozwoju firmy i możliwości
generowania dochodów w przyszłości (m.in. metodą DCF - discounted cash-flow jak i innymi metodami
bazującymi na ocenie wolnych przepływów pieniężnych),
 porównawcza - przy wycenie przedsiębiorstwa szacowana jest wartość spółki na podstawie wartości
spółek porównywalnych (metodami mnożników giełdowych oraz transakcji porównywalnych),
 majątkowa - przy wycenie przedsiębiorstwa badana jest wartość majątku spółki oraz jej zobowiązań
(m.in. metodą skorygowanych aktywów netto lub metodą likwidacyjną).
Wybór konkretnych metod wyceny firm, jak też sam proces określania jaka jest wartość firmy, jest
zindywidualizowany dla każdego projektu wyceny przedsiębiorstwa. Istotna przy tym jest zarówno branża i
specyfika działalności danej spółki, jak również cel wyceny.
Bardzo istotne w procesie wyceny jest zidentyfikowanie oraz zrozumienie najważniejszych czynników, które
wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Jest to możliwe dzięki dogłębnej analizie danych finansowych spółki, jak
również informacjom pozyskanym w trakcie spotkań z Zarządem. Ponadto pod uwagę powinny być brane
również elementy nie związane wprost z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, lecz z planowaną transakcją m.in.:
potencjalne efekty synergii z nabywcą udziałów/akcji, płynność czy też zbywalność udziałów (akcji), procent
udziału w kapitale, który jest zbywany.
Raport o wartości przedsiębiorstwa
Raport z wyceny przedsiębiorstwa powinien zawierać co najmniej:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Specyfikację warunków zlecenia:
przedmiot wyceny (np. przedsiębiorstwo spółki SA);
cel wyceny (zakładane wykorzystanie wyceny);
Zlecającego oraz innych użytkowników wyceny;
podanie szacowanego standardu wartości i jego definicji;
określenie podstawowego założenia wyceny (założenie kontynuowania działalności/założenie
likwidacji);
poziom wartości (np. pakiet kontrolny, płynność pakietu);
datę wyceny (na jaki dzień została przeprowadzona wycena) oraz datę przygotowania raportu;
źródła informacji użyte w wycenie;
inne kluczowe informacje i dane niezbędne do przedstawienia przedmiotu wyceny.
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II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.

Opis przedsiębiorstwa i jego otoczenia:
podanie formy prawnej (np. działalność gospodarcza, sp. jawna, sp. z o.o., SA);
opis historii przedsiębiorstwa;
prezentację produktu / usługi;
prezentację rynku / klientów;
informacje o zarządzie;
opis głównych aktywów oraz zobowiązań;
prezentację ogólnych perspektyw / prognoz dla gospodarki, sektora oraz przedsiębiorstwa;
opis historycznych transakcji dotyczących przedmiotu wyceny;
informacje o sezonowości sprzedaży / działalności operacyjnej;
informacje o konkurencji.

Analizę ekonomiczno-finansową:
1. analizę historycznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa;
2. wyjaśnienie korekt do sprawozdań finansowych (w przypadku ich dokonywania dla celu
przeprowadzenia wyceny);
3. przedstawienie głównych założeń do prognozy sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat,
bilans, przepływy pieniężne);
4. analizę wyniku finansowego przedsiębiorstwa na tle sektora, w którym ono działa (jeśli jest to możliwe
i celowe dla wyceny).

IV.
Opis zastosowanych metod wyceny oraz rekomendację wartości:
1. uzasadnienie wyboru zastosowanych podejść i metod wyceny;
2. charakterystykę każdej zastosowanej metody wyceny, z przedstawieniem poszczególnych etapów
i procedur;
3. wyjaśnienia, w jaki sposób kluczowe wskaźniki / parametry użyte w wycenie zostały oszacowane
i przyjęte przez wyceniającego;
4. rekomendowaną wartość wraz z uzasadnieniem.
V.

Oświadczenia, klauzule, podpis wyceniającego.

4. Wyceny nieruchomości
Biegłym sądowym w zakresie wycen nieruchomości może zostać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia
zawodowe rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości.
Oznacza to, że biegły musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności związanej z gospodarką
nieruchomości lub ukończyć studia podyplomowe związane z wyceną nieruchomości (posiadając już stopień
magistra). Następnie musi odbyć odpowiednią praktykę zawodową oraz zdać egzamin. Warto zdawać sobie
sprawę, że zgodnie z art. 174 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca
majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego.
Kto korzysta z usług biegłego?
Z usług biegłego sądowego, a dokładniej z jego opinii, korzystają głównie Sądy Cywilne, Sądy Karne, a także
Prokuratury. Nie wolno zapominać nam również o tym, że biegli rzeczoznawcy pełnią bardzo ważną rolę:
zapewniają bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym – w oparciu o przygotowane opinie, podmioty
państwowe, samorządowe i prywatne zawierają umowy gospodarcze.
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Jakość procesu wyceny a tym samym rzetelność określanych wartości jest bezpośrednio zależna od dokładności
i kompletności bazy danych oraz poziomu merytorycznego przeprowadzanych analiz.
Proces wyceny nieruchomości składa się z trzech zasadniczych elementów:
 procesu gromadzenia informacji z rynku nieruchomości – baza danych rynkowych,
 analizy zgromadzonych informacji pozwalającej na stwierdzenie wpływu poszczególnych parametrów
nieruchomości na ich wartości rynkowe,
 przeprowadzenia wyceny nieruchomości polegającej na zidentyfikowaniu parametrów wycenianej
nieruchomości oraz określeniu na tej podstawie jej wartości.
Metody szacowania dla nieruchomości komercyjnych19
Kwestią istotną dla jakości określanych wartości nieruchomości jest dobór odpowiedniego sposobu wyceny.
Odpowiednio dobrany sposób wyceny dla poszczególnych typów nieruchomości sprzyja zapewnieniu
wartościom rynkowym obiektywizmu i rzetelności, szczególnie przydatnym przy nieruchomościach cennych
oraz we różnego typu postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz sprawach majątkowych.
Zgodnie z § 4.1. Rozporządzenia20 „W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami,
metodę korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku.”
Zgodnie z art. 154. ust. 1. Ustawy21 „Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania
nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj
i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane
o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych”.
Metoda korygowania ceny średniej (MKCŚ) nie może mieć w przypadku nieruchomości komercyjnych
efektywnego zastosowania ze względu na fakt, że nie ma mowy o kształtowaniu się jakiejś typowej, średniej
ceny na nieruchomości typu komercyjnego. Metoda ta (MKCŚ) jest efektywna przy określaniu wartości
nieruchomości, dla których istniej masowy, stabilny obrót a cechy nieruchomości są silnie zestandaryzowane i
mało zmienne. Dotyczy to np. lokali mieszkalnych, gdzie można mówić np. o średniej cenie lokali mieszkalnych
na danym osiedlu lub w dzielnicy miasta.
Metoda porównywania nieruchomości parami (MPNP) także nie może mieć efektywnego zastosowania w
przypadku nieruchomości komercyjnych ze względu na fakt, że dla takich nieruchomości nie da się w ogóle
znaleźć nieruchomości na tyle mało różniących się od szacowanej, aby można było je porównywać w sposób
bezpośredni ze względu na niewiele się różniące nieliczne cechy przy zasadniczym bliskim podobieństwie
większości cech. Metoda porównywania nieruchomości parami (MPNP) jest efektywna dla nieruchomości, dla
których istnieje obrót mniej stabilny i mniej masowy, na tyle rzadki, aby trudno było mówić o bezpośrednim
kształtowaniu się średnich cen, ale same nieruchomości muszą być stosunkowo mało zróżnicowane co do cech
rynkowych i w związku z tym można wprowadzać stosunkowo niewielkie poprawki na stosunkowo niewielkie
różnice w cechach rynkowych. Dotyczy to np. domków jednorodzinnych lub działek pod takie budownictwo,
gdzie obrót jest mniej płynny, ale zróżnicowanie cech nieruchomości stosunkowo niskie.
Natomiast w przypadku nieruchomości komercyjnych, dla których w żadnym wypadku nie mamy do czynienia
ani z płynnym rynkiem, na którym można mówić o jakichś cenach średnich ani z nieruchomościami o mało
zróżnicowanych cechach jedyną metodą, która jest w stanie uchwycić i uwzględnić znaczne zróżnicowanie cech
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operat szacunkowego (Dz. U. z 2004 roku nr.
207, poz. 2109, ze zm.)
21 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.)
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rynkowych nieruchomości jest jedynie metoda analizy statystycznej rynku (MASR), której istota polega właśnie
na przeanalizowaniu wpływu zmienności cech nieruchomości na ich wartość w drodze przeanalizowania
pełnego spektrum zmienności cech i cen występujących na rynku.
Uwzględniając zapisy Ustawy i Rozporządzenia oraz uwzględniając dostępność dla regionalnych rynków danych
o cenach i cechach nieruchomości podobnych, umożliwiającą analityczne wyliczenie wpływu odpowiednio
długich szeregów czasowych oraz cech rynkowych na wartość nieruchomości poprzez zbudowanie w oparciu o
metody statystyczne modelu wartości nieruchomości rozumianego jako matematyczny/ekonometryczny
algorytm określania wartości nieruchomości, najbardziej sensowne i uzasadnione w przypadku nieruchomości
tego typu jest stosowanie metody analizy statystycznej rynku (MASR) jako najściślej i najpełniej uwzględniającą
wpływ ww. czynników na wartość nieruchomości.
Fakt, że wycena nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku (MASR) jest w przygotowaniu wstępnym
najbardziej pracochłonna i wymaga zastosowania do analizy metod i narzędzi badawczych bardziej
zaawansowanych, wymagających wyższego poziomu kompetencji na etapie analizy rynku i stworzenia
obiektywizującego modelu wartości owocuje w efekcie następującymi zaletami:
− analiza rynku dokonywana jest wg jednolitych kryteriów i wg jednolitego punktu odniesienia jakim jest
baza danych – pełna lub stanowiąca próbę reprezentacyjną rynku; zastosowane zaawansowane metody
analizy danych rynkowych pozwalają na obiektywne i rzetelne określenie wpływu różnych cech
rynkowych na wartość nieruchomości, dzięki czemu uzyskany wynik wyceny w oparciu o tak określone
wpływ cech jest zobiektywizowany;
− zastosowanie jednolitej analizy wykonanej wg jednolitych kryteriów, z określeniem wpływu
poszczególnych cech rynkowych pozwala na jednolitą wycenę wszystkich nieruchomości na obszarze
danego rynku, jeżeli cechy rynkowe nieruchomości szacowanej mieszczą się (przeznaczenie, wielkość,
lokalizacja, uzbrojenie itp.) w zakresie zmienności cech przeanalizowanych dla danego rynku;
Powyższe fakty największej obiektywności wyceny ww. metodą jest uzasadnieniem zastosowania metody
analizy statystycznej rynku (MASR) w wycenie nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych).
Wycena nieruchomości przy podziale majątku wspólnego22
Podział majątku wspólnego obejmuje przedmioty majątkowe, które były składnikami majątku wspólnego w
chwili ustania wspólności ustawowej i które istnieją w chwili dokonywania podziału. Przy dokonywaniu podziału
nie uwzględnia się tych przedmiotów, które były objęte wspólnością i zostały – w czasie trwania wspólności
ustawowej lub po jej ustaniu – zużyte w wyniku normalnego ich używania lub zbyte zgodnie z przepisami o
zarządzie majątkiem wspólnym (art. 36-40) bądź przepisami o wspólności majątku spadkowego (art. 1035-1036
K.c.). Natomiast uwzględnia się (rachunkowo) przedmioty majątkowe, które zostały bezprawnie zbyte,
zniszczone, zużyte lub roztrwonione przez jednego z małżonków. Ich wartość podlega zaliczeniu na poczet
udziału przypadającego temu małżonkowi.
Pojęciem podejścia do wyceny nieruchomości określa się sposoby określania ich wartości. Przepis art. 152 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, definiuje cztery podejścia, które mogą być
użyte do wyceny nieruchomości:
 porównawcze,
 dochodowe,
 kosztowe,
 mieszane.
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Wartość rynkową nieruchomości otrzymuje się w wyniku zastosowania podejść porównawczego
i dochodowego (art. 152 ust. 3 Ustawy) z tym, że, jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na
zastosowanie podejścia porównawczego albo dochodowego, do określenia wartości rynkowej nieruchomości
stosuje się podejście mieszane, natomiast wartość odtworzeniową – w wyniku zastosowania podejścia
kosztowego.
Warunkiem zastosowania podejścia porównawczego jest istnienie transakcji rynkowych kupna/sprzedaży
dotyczących nieruchomości porównywalnych generalnie w okresie ostatnich dwu lat poprzedzających datę
wyceny – czyli, jak wymaga ustawa (art. 153 ust. 1 zdanie trzecie), znane są ceny i cechy nieruchomości
podobnych do nieruchomości wycenianych (zgodnie z art. 4 pkt 16 Ustawy przez nieruchomość podobną należy
rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu
na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość).
Podobieństwo nieruchomości jest sprecyzowane w standardach zawodowych (standard III.7).
Aby nieruchomości można było uznać za podobne, musi być zachowana tożsamość stanu prawnego
(w szczególności nie można porównać prawa własności nieruchomości z prawem użytkowania wieczystego
nieruchomości). Ponadto, szczególnie dla nieruchomości niezabudowanych, istotne jest rozróżnienie ze
względu na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.
Następnie standardy wymieniają cechy fizyczne nieruchomości. W przypadku nieruchomości niezabudowanych
należy poszukiwać takich, które mają zbliżoną m.in. powierzchnię, kształt, dojazd. Dla nieruchomości
zabudowanych takich cech będzie więcej, np. parametry kubaturowe budynków, zbliżony stan techniczny i
okres budowy. Trzecią kategorią podobieństwa są cechy użytkowe i ekonomiczne nieruchomości oraz cechy
rynku.
Wynika z tego, że określając wartość nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w rejonie
wysokich czynszów, do porównań wybieramy również domy jednorodzinne położone w tym samym rejonie.
Standardy zawodowe przypominają o uwzględnianiu relacji popytu i podaży, renomie, a dla nieruchomości
komercyjnych jednym z czynników warunkujących ich podobieństwo będzie zbliżony dochód operacyjny netto
czy stawki czynszów.
Istotę podejścia porównawczego stanowi wybór najbardziej porównywalnych nieruchomości (będących
przedmiotem obrotu) do wycenianej i odpowiednia korekta ich cen transakcyjnych. Korekta cen obejmuje
również uwzględnienie trendu czasowego, czyli sprowadzenie cen wybranych nieruchomości do wysokości
odpowiadającej cenom, jakie kształtują się w czasie określania wartości.
Istotne jest, że źródłem informacji o cenach transakcyjnych nie mogą być transakcje, w których wystąpiły
szczególne warunki sprzedaży, a także ustalenia zapłaty (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego). Wyjątkowo można
brać pod uwagę ceny uzyskane przy sprzedaży w drodze przetargu – jeśli nie odbiegają o więcej niż 20% od
średnich cen uzyskiwanych na rynku za nieruchomości podobne. Ustęp 3 tego paragrafu zawiera katalog
szczególnych warunków transakcji.
Według art. 154 Ustawy, wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości
dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie
nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury
technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości
podobnych. W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach
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zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób
użytkowania nieruchomości.
Sposób zastosowania metody porównywania parami jest zdefiniowany w standardzie III.7 „Wycena
nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego”.
Idea tej metody sprowadza się do porównywania nieruchomości wycenianej kolejno z co najmniej trzema
nieruchomościami porównywalnymi (punkt 3.2 standardu).
Tabela przedstawia sposób porównywania danych z transakcji z nieruchomością przedmiotową.
W poszczególnych wierszach znajdują się cechy rynkowe – atrybuty nieruchomości, które ujmują wpływy
następujących parametrów:
− położenia lokalu,
− liczby pokoi,
− kondygnacji, na której znajduje się lokal,
− stanu technicznego lokalu,
− powierzchni użytkowej,
− funkcjonalności,
− balkonu,
− standardu wykończenia,
− innych cech.
Kolejną częścią operatu są uwagi, które służą do wyliczenia wartości średniej. Następnie sumuje się poprawki.
Potem w kolejnym wierszu umieszcza się skorygowane ceny transakcyjne 1 m2 lokali porównywalnych oraz
średnią wartość 1m2 przedmiotowego lokalu.
Poszczególne kolumny tabeli zawierają następujące wielkości:
− cechy rynkowe nieruchomości,
− poprawki cenowe – zgodnie ze standardami należy stosować poprawki kwotowe, jednak warto
umieszczać również poprawkę procentową, która często jest czytelniejsza;
− zakres cenowy (wagi cech rynkowych) – maksymalna poprawka ze względu na dany atrybut. Wielkość
tej poprawki wynika z przemnożenia udziału procentowego z ostatniej kolumny przez określony
wcześniej przedział cenowy. Przedział cenowy jest to zaś maksymalny przedział cen rynkowych
nieruchomości podobnych leżących w porównywalnych dzielnicach (zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; przez nieruchomość podobną należy
rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze
względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na
jej wartość),
− udziały procentowe poszczególnych cech rynkowych (ujmują wpływ danego atrybutu na wartość
nieruchomości).
Zgodnie z wymogami § 32 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, przy określaniu wartości nieruchomości lokalowej należy
pamiętać o tym, że nieruchomość lokalową wycenia się wraz z udziałem w gruncie, częściach wspólnych
nieruchomości oraz w pomieszczeniach przynależnych. Uregulowanie to jest zgodne z realiami rynku, ponieważ
nieruchomości wybrane do porównań były sprzedane za cenę uwzględniającą te elementy (akt notarialny z
reguły podaje łączną cenę za nieruchomość lokalową, a nawet jeśli są podane ceny poszczególnych składników,
to są one przyjęte w wyniku umów między stronami, często w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, nie
odzwierciedlają rynku).
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Wycena użytkowania wieczystego
Zgodnie § 29 Rozporządzenia RM w sprawie wyceny nieruchomości wartość rynkową nieruchomości gruntowej
jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego określa się:
1. w podejściu porównawczym, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży nieruchomości
gruntowych niezabudowanych jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, z uwzględnieniem
wysokości stawek procentowych opłat rocznych i niewykorzystanego okresu trwania użytkowania
wieczystego;
2. w przypadku gdy na rynku nieruchomości, właściwym ze względu na położenie wycenianej
nieruchomości, brak jest transakcji sprzedaży nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania
wieczystego, a analiza porównywalnych rynków wykazuje transakcje sprzedaży niezabudowanych
nieruchomości jako przedmiotu prawa własności wartość rynkową nieruchomości jako przedmiotu
prawa użytkowania wieczystego określa się na podstawie wzajemnych relacji pomiędzy cenami
nieruchomości jako prawa użytkowania wieczystego a cenami nieruchomości jako przedmiotu prawa
własności na rozszerzonym rynku nieruchomości;
3. w przypadku, gdy brak jest także możliwości przeprowadzenia badania wzajemnych relacji wartość
rynkową nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego określa się jako iloczyn
wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej jako przedmiotu praw własności i współczynnika
korygującego obliczonego według niżej podanego wzoru parametrycznego.
5. Odpowiedzialność sprawozdawczo-rachunkowa kierownika jednostki
Jedną z fundamentalnych podstaw zaufania w obrocie gospodarczym jest rzetelna sprawozdawczość finansowa.
Brak wywiązywania się z obowiązków w zakresie rzetelnej sprawozdawczości finansowej przez kierownika
jednostki wiąże się z powstaniem po ich stronie odpowiedzialności cywilnej, karnoskarbowej czy podatkowej23.
Art. 4 u.o.r.
[Obowiązki i prawa jednostek w zakresie rachunkowości; zakres rachunkowości]
1. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno
przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
1a. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
jednostka jest obowiązana przedstawiać wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego
obowiązku w informacji dodatkowej.
1b. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach stosowanie określonego przepisu ustawy nie pozwoliłoby na rzetelne
i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, jednostka nie stosuje
tego przepisu, a w informacji dodatkowej uzasadnia przyczyny jego niezastosowania oraz określa
wpływ, jaki niezastosowanie przepisu wywiera na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki.
2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w
sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
3. Rachunkowość jednostki obejmuje:
1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń
w porządku chronologicznym i systematycznym;
3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
23
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5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej
ustawą;
7) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie
sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.
4. Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie
wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku określonego w ust. 1.
4a. Stosując przepisy ustawy, jednostka kieruje się zasadą istotności. Informacje wykazywane w
sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne,
gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez
użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie
nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.
5. Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za
wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru,
również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem
odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone
innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie
odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej.
W przypadku, gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba
odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.
Art. 4a u.o.r.
[Odpowiedzialność kierownika jednostki oraz organu nadzorującego za sprawozdania jednostki]
1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są
zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania
przewidziane w ustawie.
2. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki
odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym
naruszenie obowiązku wynikającego z ust. 1.
Art. 3. u.o.r. [Definicje]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
5a) członku organu jednostki - rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub
innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również
innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z
postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa;
6) kierowniku jednostki - rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli
organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez
jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników
prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy
spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis
ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka
lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
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7) organie zatwierdzającym - rozumie się przez to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę
przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania
sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowoakcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników;
Odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość
Odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość wynika więc z art. 4a u.o.r.
Odpowiedzialność członków i organów spółek została uregulowana przepisami zawartymi w Kodeksie spółek
handlowych (k.s.h.). Obowiązki w zakresie:
− sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki, w tym obowiązek dokonywania oceny
sprawozdań finansowych pod kątem ich zgodności z księgami rachunkowymi i innymi dokumentami
księgowo-finansowymi oraz ich zgodności ze stanem faktycznym,
− składania zgromadzeniu wspólników corocznego sprawozdania z wyników dokonanej oceny, o której
mowa powyżej,
zostały tam przewidziane jedynie w odniesieniu do rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółki komandytowoakcyjnej.
O ile zatem regulacje zawarte w k.s.h. odnoszą się jedynie do spółek z o.o., akcyjnych i komandytowoakcyjnych, o tyle przepisy zawarte w u.o.r. odnoszą się do wszystkich jednostek, które podlegają przepisom tej
ustawy.
Zakres przedmiotowy odpowiedzialności kierownika
W ramach podstawowych obowiązków sprawozdawczo-finansowych nałożonych na członków organów
(nadzorczych i zarządzających) spółek, wskazanych w u.o.r., wyróżnia się:
− obowiązek zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały
wymagania przewidziane w u.o.r. (obowiązek ten dotyczy kierownika jednostki oraz członków rady
nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki);
− obowiązek zapewnienia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu
trzech miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia go właściwym organom, zgodnie z
obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy (obowiązek ten
dotyczy kierownika jednostki);
− obowiązek zapewnienia udostępnienia biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie
sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych, dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w
nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, a także obowiązek udzielenia wyczerpujących
informacji, wyjaśnień i oświadczeń niezbędnych do wydania przez biegłego rewidenta opinii o badanym
sprawozdaniu finansowym (obowiązek ten dotyczy kierownika badanej jednostki);
− obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego, opinii
biegłego rewidenta (jeżeli podlegało ono badaniu) lub informacji o rodzaju tej opinii, odpisu uchwały
bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i
podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdania z działalności, jeżeli jednostka jest do tego
zobowiązana.
Brak wypełniania lub brak należytego wypełniania tych obowiązków pociąga za sobą odpowiedzialność
organów nadzorczych, zarządzających i administrujących w spółkach, tj. zarówno odpowiedzialność cywilną, jak
i odpowiedzialność karną.
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Odpowiedzialność cywilna
Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają
solidarnie wobec jednostki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie
obowiązku polegającego na zapewnieniu, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności
spełniały wymagania przewidziane w u.o.r. Odpowiadają oni wobec jednostki za szkodę powstałą po stronie
jednostki w związku z niewykonaniem bądź błędnym wykonaniem obowiązku.
Do przesłanek tej odpowiedzialności należą:
− naruszenie obowiązku poprzez niezapewnienie sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności spółki w zgodzie z przepisami u.o.r.,
− powstanie szkody po stronie jednostki lub osoby trzeciej (tj. banku, wierzycieli, kontrahentów oraz
innych osób podejmujących decyzje finansowe/biznesowe na podstawie sprawozdania finansowego
sporządzonego przez spółkę).
Jeżeli sprawozdanie finansowe lub sprawozdanie z działalności zostanie sporządzone wprawdzie niezgodnie z
przepisami u.o.r., ale w wyniku tego jednostka lub osoba trzecia nie poniesie żadnej szkody, wówczas
odpowiedzialność cywilna w ogóle nie powstanie.
W przypadku, gdy jednostka lub osoba trzecia poniosą szkodę w związku z brakiem dopełnienia obowiązku
przez kierownika, naprawienie szkody wiązać się będzie z obowiązkiem wyrównania całego uszczerbku.
Odpowiednio pokrycie powstałej szkody obejmować będzie zarówno tzw. szkodę rzeczywistą, jak i utracone
korzyści. Przy czym rozmiar szkody podlegającej usunięciu jest tutaj oceniany według zasady adekwatnego
związku przyczynowego.
Odpowiedzialność cywilna zostaje zatem ograniczona do odpowiedzialności za normalne (typowe, zazwyczaj
występujące, adekwatne) następstwa działania lub zaniechania, z których szkoda wynikła. Istnienie związku
przyczynowego jako zjawiska obiektywnego jest determinowane określonymi okolicznościami faktycznymi
konkretnej sprawy i dlatego bada się je w okolicznościach faktycznych określonej sprawy24.
Odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczo-finansowych została przewidziana w
art. 77 i 79 u.o.r.
Art. 77 u.o.r.
[Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania
sprawozdań finansowych]
Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:
1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych
księgach nierzetelnych danych,
2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na
rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji
publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach
nierzetelnych danych,
- podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
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Art. 79 u.o.r. [Odpowiedzialność za naruszenie innych przepisów ustawy]
Kto wbrew przepisom ustawy:
1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu
rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,
3) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,
4) nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z
działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz
administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej
we właściwym rejestrze sądowym,
4a) nie zamieszcza na stronie internetowej jednostki dokumentów, o których mowa w art. 49b ust. 9, art. 55
ust. 2c oraz art. 69 ust. 5,
5) nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68,
6) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez
spełnienia warunków, o których mowa w art. 76a ust. 3,
7) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez
spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 76h ust. 1,
8) rozwiązuje umowę o badanie sprawozdania finansowego, bez uzasadnionej podstawy lub nie informuje
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a w odpowiednich przypadkach - Komisji Nadzoru Finansowego, o
rozwiązaniu tej umowy,
9) zawiera z firmą audytorską umowę o badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych
rewidentach, na okres krótszy niż dwa lata,
10) stosuje klauzule umowne, o których mowa w art. 66 ust. 5a
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Odpowiedzialność karna przewidziana w art. 77 u.o.r. dotyczy przypadku, gdy sprawozdania w ogóle nie
sporządzono albo gdy zostało ono sporządzone w sposób niekompletny lub z przekroczeniem terminów
ustawowych.
Oba wskazane występki (z art. 77 i 79 u.o.r.) stanowią przestępstwa umyślne, a wymiar kar ustalany jest
zgodnie z przepisami Kodeksu karnego (k.k.).
Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Najniższa
liczba stawek wynosi 10, najwyższa 540 (ten zakres ma zastosowanie do art. 77 i 79 u.o.r.). Ustalając stawkę
dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i
możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być jednak niższa od 10,00 zł, ani przekraczać kwoty 2000,00
zł. Oznacza to, że kara grzywny za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych może wynieść od 100,00 zł do
1 080 000,00 zł.
Kara pozbawienia wolności wynosi od 1 miesiąca do 2 lat. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia
wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy – wymierza się ją w miesiącach.
Odpowiedzialność karna za nienależyte wykonywanie obowiązków została także przewidziana w art. 587 k.s.h.
Zgodnie z tym przepisem, kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III i IV k.s.h. ogłasza dane
nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji –
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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Jeżeli zaś sprawca działa nieumyślnie – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.
Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej z tytułu niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązków
sprawozdawczofinansowych dotyczą tych członków organów jednostki (osób), którzy rzeczywiście pełnią/pełnili
w danym okresie sprawozdawczym, na podstawie prawidłowego powołania, funkcję w organach jednostki
(zarządzie lub radzie nadzorczej), niezależnie od tego, czy byli wpisani do rejestru, albowiem odpowiedzialność
tych osób dotyczy okresu pełnienia przez nie funkcji w organach jednostki. Odpowiednio prawidłowe powołanie
danej osoby do pełnienia określonej funkcji w organie jednostki stanowi wyłączne źródło tej odpowiedzialności.
Nie ma zatem znaczenia, czy daną osobę łączy z jednostką stosunek pracy czy stosunek cywilnoprawny.
Odpowiedzialność sprawozdawczo-finansowa księgowych
Prowadzenie ksiąg rachunkowych niezgodnie z wymienionymi zasadami skutkuje odpowiedzialnością zarówno
kierownika danej jednostki, jak i podmiotu (księgowego) prowadzącego w sposób nieprawidłowy księgi
rachunkowe tej jednostki.
Prawidłowy sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych określają art. 9–25 u.o.r. Na podmiotach prowadzących
księgi rachunkowe jednostki ciąży obowiązek ich prowadzenia przede wszystkim w sposób rzetelny, bezbłędny,
sprawdzalny i bieżący.
Księgi rachunkowe są prowadzone przez jednostkę. Jednostka może jednak powierzyć prowadzenie ksiąg
rachunkowych przedsiębiorcy.
Zasady odpowiedzialności księgowych
Przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek ten nie
dotyczy jedynie będących przedsiębiorcami biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych, jeżeli
ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów w
zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Osoby/podmioty prowadzące księgi rachunkowe w jednostce podlegają odpowiedzialności cywilnej i karnej
niezależnie od tego, czy czynności te (z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych) wykonują na podstawie
stosunku pracy, zlecenia czy w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa jako podmiot uprawniony do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Zgodnie z omawianymi w niniejszym opracowaniu podstawowymi zasadami rachunkowości księgi rachunkowe
powinny być prowadzone rzetelnie, tj. zgodnie ze stanem rzeczywistym. Zasadniczą odpowiedzialność w tym
zakresie ponosi kierownik jednostki (tj. głównie członkowie organu zarządzającego lub wspólnicy prowadzący
sprawy spółki). Jeśli określone obowiązki w tym zakresie zostaną powierzone na piśmie innej osobie, wówczas
kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru.
Odpowiednio zatem księgowy/główny księgowy będzie ponosić odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg
rachunkowych spółki, pod warunkiem, że tę odpowiedzialność przyjmie na piśmie. Niezależnie jednak od
przyjęcia lub nieprzyjęcia tej odpowiedzialności księgowi ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za
nieprawidłowości w księgach rachunkowych.
Odpowiedzialność w ramach stosunku pracy
Księgowy prowadzący w jednostce rachunkowość w ramach stosunku pracy, będąc pracownikiem, odpowiada
za należyte wykonanie obowiązków na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie pracy (k.p.). Księgowy
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obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie. Za brak należytego wykonywania swoich obowiązków
ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie winy.
Jeżeli księgowy, któremu powierzono w ramach stosunku pracy obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych
(rachunkowości) w jednostce, będzie je wykonywać w sposób nienależyty lub nie będzie ich wykonywać w
ogóle (chodzi przede wszystkim o takie zawinienia, jak: nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
nieterminowe zamknięcie ksiąg rachunkowych, nieterminowe sporządzenie sprawozdania finansowego,
nieterminowe rozliczenia z budżetem), wskutek czego ze swej winy wyrządzi pracodawcy szkodę, wówczas
ponosi odpowiedzialność materialną wobec tej jednostki.
Odpowiedzialność materialna ograniczona jest do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego
w dniu wyrządzenia szkody, chyba że szkoda ta została wyrządzona umyślnie – wtedy powstaje obowiązek jej
naprawienia w pełnej wysokości.
Na jednostce jako pracodawcy ciąży w takim przypadku obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających
odpowiedzialność księgowego oraz wysokość powstałej szkody. Szkoda w granicach rzeczywistej straty
poniesionej przez pracodawcę nie obejmuje spodziewanych korzyści, które pracodawca mógłby osiągnąć, gdyby
mu szkody nie wyrządzono. W odróżnieniu bowiem od odszkodowania cywilnego, które obejmuje stratę i
utracony zysk osiągalny w razie niewyrządzenia szkody (art. 361 § 2 k.c.), pracownicze odszkodowanie w razie
nieumyślnego wyrządzenia szkody nie przekracza wartości tego, co pracodawca posiadał i czego został
pozbawiony z nieumyślnej winy pracownika25.
Księgowy jako pracownik nie ponosi:
− odpowiedzialności za szkodę w zakresie, w jakim sam pracodawca lub inna osoba przyczynili się do jej
powstania lub zwiększenia,
− ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, w szczególności odpowiedzialności za szkodę wynikłą w
związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.
Odpowiedzialność karno-skarbowa
Księgowy w ramach stosunku pracy podlega także odpowiedzialności karnej w trybie przepisów zawartych w
Kodeksie karnym skarbowym (k.k.s.). Jeśli np. w wyniku przeprowadzonej kontroli skarbowej jednostki
stwierdza się nieprawidłowości (m.in. uchylanie się od obowiązku podatkowego, zatajenie działalności
gospodarczej, nieprawdziwe dane podatkowe, naruszenie terminu wpłaty podatku, nieprowadzenie ksiąg
rachunkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób nierzetelny albo wadliwy), a dowody zebrane w
toku postępowania przygotowawczego o przestępstwo skarbowe wyraźnie będą wskazywać, że osobą
odpowiedzialną za podawanie nieprawdy organowi podatkowemu jest księgowa, konsekwencją będą sankcje
karne w postaci grzywny, a nawet kary pozbawienia wolności. Przy czym kierownik i organ nadzorujący
jednostki ponoszą odpowiedzialność karną mimo powierzenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
innej osobie, w tym osobie uprawnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Księgowa/osoby zajmujące się sprawami rachunkowymi/gospodarczymi podatnika/jednostki mogą być
pociągnięte do odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej. Za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe
odpowiada bowiem jak sprawca także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu,
umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi,
osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne
przepisy przyznają zdolność prawną.

25

SN w wyroku z 11 kwietnia 1975 r., sygn. akt I PR 291/74, OSNCP 1976, nr 1, poz. 15
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Księgowy zatrudniony w ramach stosunku cywilnoprawnego (tj. w ramach współpracy z zewnętrznym biurem
rachunkowym/rachunkowo-podatkowym), podobnie jak księgowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
podlega także odpowiedzialności karnej w trybie przepisów zawartych w k.k.s. Przepisy Kodeksu
karnoskarbowego przewidują sankcje karne za wskazanie nieprawdy organom podatkowym w postaci grzywny,
a nawet kary pozbawienia wolności.
Przepisy zawarte w k.k.s. stanowią m.in., że kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny
do 240 stawek dziennych. Z kolei kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania
działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a
jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w
miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki,
podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Tej samej karze podlega także ten podatnik lub płatnik, który
nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego lub inny
podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz. W przypadku mniejszej wagi
ustawodawca przewidział karę grzywny za wykroczenie skarbowe.
Sankcje karnoskarbowe wiążą się także w nierzetelnym lub wadliwym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (art.
61 k.k.s.). Ustawodawca za nierzetelne prowadzenie księgi rachunkowej przewidział karę grzywny do 240
stawek dziennych, natomiast w przypadku mniejszej wagi oraz za wadliwe prowadzenie księgi – karę grzywny za
wykroczenie skarbowe.
Dodatkowo z dniem 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie nowy przepis przewidujący odpowiedzialność za brak
terminowego przekazania sprawozdania finansowego także na gruncie karnoskarbowym. Zgodnie bowiem z
dodanym art. 80b k.k.s., kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi
podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Kara grzywny określana jest kwotowo i może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do
dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Odpowiedzialność w ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgowy prowadzący rachunkowość w jednostce w ramach stosunku cywilnoprawnego (zlecenia, współpracy
w ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) ponosi także odpowiedzialność wobec kierownika
jednostki i jest to odpowiedzialność cywilnoprawna.
Dodatkowo, w przypadku popełnienia przestępstwa w związku z niewykonywaniem lub nienależytym
wykonywaniem swoich obowiązków, ponosi on też odpowiedzialność karną lub karnoskarbową zgodnie z
opisanymi zasadami.
W przypadku powierzenia usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych księgowemu z zewnątrz (biuru
rachunkowemu) podatnik odpowiada za zobowiązania podatkowe i to na nim ciąży obowiązek terminowego i
rzetelnego rozliczenia się z urzędami, czego dokonuje albo samodzielnie, albo poprzez sprawowanie nadzoru
nad osobami, którym powierzył zadania w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 5 u.o.r. kierownik
jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych
ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości, z
wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury, zostaną
powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy prowadzącemu usługowo księgi rachunkowe, za ich zgodą. Przyjęcie
odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W
przypadku, gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna,
odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.
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Odpowiedzialność sprawozdawczo-rachunkowa wynikająca z przepisów podatkowych
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ponosi przede wszystkim dłużnik podatkowy
(podatnik/jednostka). Płatnik i inkasent nie odpowiadają za zobowiązania podatkowe, lecz za prawidłowe
wykonanie własnych publicznoprawnych zobowiązań. Odpowiedzialność zaś osób trzecich ma charakter
subsydiarny.
Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający określenie wysokości
dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do
uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych
do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Za zobowiązania podatkowe odpowiada całym swoim
majątkiem sam podatnik/jednostka. Orzecznictwo w tym względzie także jest jednoznaczne26.
Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. Jest to majątkowa odpowiedzialność
o charakterze osobistym nieograniczonym. Oznacza to, że odpowiedzialność podatkowa podatnika/jednostki
obejmuje swym zakresem również: zobowiązania zaliczkowe, raty podatków oraz zaległości podatkowe i
odsetki od tych zaległości, a także należności traktowane na równi z zaległościami podatkowymi, tj. nienależne
zwroty podatku, zwrócone lub zaliczone na poczet zaległości podatkowych lub bieżących zobowiązań
podatkowych nienależne nadpłaty, oprocentowanie nienależnych nadpłat lub zwrotów podatku. Zakres
odpowiedzialności podatnika nie jest uzależniony od wysokości zobowiązania podatkowego.
Warunkiem koniecznym wystąpienia odpowiedzialności podatkowej jest istnienie zobowiązania podatkowego,
a dokładniej – długu podatkowego. Odpowiedzialność podatkowa podatnika powstaje w chwili powstania
zobowiązania podatkowego.
Płatnik, który nie wykonał ciążących na nim przepisanych obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub
podatek pobrany, a niewpłacony. Z kolei inkasent niewykonujący ciążących na nim ustawowych obowiązków
odpowiada za podatek pobrany, a niewpłacony (obaj odpowiadają całym swoim majątkiem).
Jeżeli jednak podatek nie zostałby pobrany z winy podatnika, organ podatkowy wyda decyzję o
odpowiedzialności podatnika/jednostki27.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami,
obowiązane są wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz
terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot. Osobą wyznaczoną do wykonywania czynności
płatnika musi być osoba fizyczna (mogą to być np. pracownicy zatrudnieni przez płatnika lub inkasenta,
pracownicy zewnętrznego biura rachunkowego, z którym jednostka zawarła umowę).
Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie czynności związanych z poborem podatków nie powoduje
jednak uzyskania przez tę osobę statusu płatnika lub inkasenta, a co za tym idzie – nie ponosi ona
odpowiedzialności za brak realizacji ustawowych obowiązków płatnika czy inkasenta (tj. obliczenie, pobranie,
odprowadzenie podatku/pobranie i zapłata należności podatkowej). Wyznaczona osoba może ponosić jedynie
odpowiedzialność pracowniczą, cywilną lub karnoskarbową.

26

NSA wielokrotnie wskazywał, że nie może stanowić okoliczności usprawiedliwiającej nierzetelność ksiąg podatkowych fakt, iż uchybienia w prowadzeniu
księgowości powstały z winy biura podatkowo-rachunkowego wybranego przez podatnika. Na podatniku spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie
prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, w tym nadzoru nad biurem rachunkowo-podatkowym, by nierzetelność w prowadzeniu ksiąg nie miała
miejsca. W razie stwierdzenia nierzetelności ksiąg skutki prawne obciążają zawsze podatnika. Tak wynika m.in. z wyroku NSA z 21 września 1993 r. (sygn.
akt SA/P 963/93)
27
Podatnik nie jest pociągany do odpowiedzialności podatkowej w sytuacji, gdy za niepobranie lub pobranie, a niewpłacenie podatku odpowiada płatnik
(por. art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej
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W określonych przypadkach, wskazanych w Ordynacji podatkowej, za zaległości podatkowe podatnika
odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie.
Osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z następcą prawnym podatnika za przejęte przez
niego zaległości podatkowe.
Osoby trzecie odpowiadają również za:
− podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów,
− odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych,
− niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych
zaliczek,
− koszty postępowania egzekucyjnego.
Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada co do zasady całym swoim
majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych
zaległościach.
Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części.
Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo
komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za
zaległości podatkowe spółki. Dotyczy to także odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z
tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem, oraz za zaległości
wymienione w art. 52 Ordynacji podatkowej powstałe w czasie, gdy był on wspólnikiem. Za zobowiązania
podatkowe powstałe, na podstawie odrębnych przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące
wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.
Za zaległości podatkowe osób prawnych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji, odpowiadają solidarnie
całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w
części bezskuteczna, a członek zarządu:
1) nie wykazał, że:
− we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie
zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
− niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego
ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;
2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w
znacznej części.
Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin
płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art.
52 Ordynacji podatkowej powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.
W przypadku, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie
posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli
pełnomocnik nie został powołany. Z kolei za zaległości podatkowe innych osób prawnych odpowiadają
solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami.
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Badanie prawidłowości i rzetelności ksiąg rachunkowych
Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej28

28

34

Prof. dr hab. Ewa Walińska, Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
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6. Badanie prawidłowości i rzetelności ksiąg rachunkowych
Cel badania - potwierdzenie wiarygodności i rzetelności ksiąg rachunkowych
Aby można było uznać księgi rachunkowe za zgodne z ustawą o rachunkowości, muszą one spełniać pewne
wymogi jakościowe. Wymogi te określa art. 24 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe
powinny być prowadzone:
• rzetelnie,
• bezbłędnie,
• sprawdzalnie,
• bieżąco.
Rzetelność ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
Za rzetelne można uznać te księgi, które stanowią wierny zapis wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych,
które rzeczywiście wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym w toku prowadzonej przez jednostkę
działalności.
Nie jest możliwe osiągnięcie tego stanu bez rzetelnych dowodów księgowych, na podstawie których
dokonywane są zapisy w księgach. W myśl zaś art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dowody te są rzetelne,
gdy są zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji, którą dokumentują. Dowody księgowe powinny być
ponadto kompletne, a więc zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ustawy o rachunkowości oraz
wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i
przeróbek.
Rzetelność ksiąg rachunkowych zapewni jednostce prawidłowa kontrola merytoryczna dowodów księgowych
stanowiących podstawę zapisów. Kontrola ta ma na celu stwierdzenie, czy wszystkie dane występujące
w dowodzie są zgodne z rzeczywistością.
Bezbłędność ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do ksiąg rachunkowych
kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe oraz
gdy zapewniono ciągłość zapisów i bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych.
Bezbłędnie prowadzone księgi to przede wszystkim księgi zawierające kompletne zapisy dotyczące
zatwierdzonych do księgowania dokumentów. Wszystkie zapisy powinny być dokonane w sposób niebudzący
zastrzeżeń, zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami. Kontrola ciągłości zapisów nie może ponadto
wykazywać żadnych niezgodności, a stosowane przez jednostkę oprogramowanie powinno działać prawidłowo.
Bezbłędność ksiąg rachunkowych zapewni jednostce wypracowanie i stosowanie kontroli wewnętrznej na
każdym etapie prowadzenia ksiąg.
Sprawdzalność ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich
zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności:
1) udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach
rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych,
2) zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych
umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych,
sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych,
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3) w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapewniona jest kontrola
kompletności zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów przetwarzania danych,
4) zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwalających, bez względu na stosowaną technikę,
na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych
informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych.
Księgi prowadzone są w sposób zapewniający ich sprawdzalność, jeżeli zapisy księgowe uporządkowane
są chronologicznie przy zachowaniu niezmienionej klasyfikacji i jednolitej systematyki dla takich samych co do
rodzaju operacji gospodarczych. Należy ponadto posiadać dokumentację zapisów pozwalającą zidentyfikować
dowody i sposób ich zapisania w księgach. W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu
komputera, konieczne jest zapewnienie kontroli kompletności zbiorów rachunkowości oraz parametrów
przetwarzania danych. Istotne jest także zapewnienie dostępu do zbioru danych pozwalające na uzyskanie
jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych.
Aby księgi rachunkowe można było uznać za sprawdzalne powinny być one prowadzone w sposób
uporządkowany, usystematyzowany, chronologiczny. Sprawdzalność ksiąg rachunkowych zapewni jednostce
określony sposób oznaczania dowodów źródłowych, który umożliwi identyfikację dowodu z zapisem
księgowym.
Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli:
1) pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę
sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń
finansowych,
2) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy
sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie, o którym mowa w pkt. 1, a za rok
obrotowy - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym,
3) ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu detalicznego i gastronomii
następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane.
Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych ma miejsce przy zachowaniu: terminowego sporządzania sprawozdań
finansowych, statystycznych, naliczania zobowiązań podatkowych (na podstawie danych z ksiąg rachunkowych),
terminowego sporządzania zestawienia obrotów i sald, codziennej rejestracji obrotu gotówkowego, czeków
i weksli obcych (poprzez bieżące zapisy w raportach kasowych itp.).
7. Badanie prawidłowości i rzetelności ksiąg podatkowych
Cel badania - potwierdzenie wiarygodności i rzetelności ksiąg podatkowych
Rzetelne księgi podatkowe powinny zawierać obraz wszystkich zdarzeń gospodarczych (rzeczywistości
gospodarczej), mogących mieć wpływ na wysokość podatku, które to zdarzenia powinny być w nich utrwalone.
Za rzetelne, zgodnie ze zwyczajnym znaczeniem tego wyrazu, uważane są księgi, jeżeli zawierają wszystkie
fakty, będące przedmiotem wpisów do ksiąg, i to w całości zgodnie z prawdą.
Księgi są nierzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Art. 193 § 2 o.p
nie przewiduje jakichkolwiek wyjątków od uznania księgi, która nie odzwierciedla stanu rzeczywistego,
za nierzetelną. Nierzetelność ta jest więc bezwzględna i niestopniowana. Księga podatkowa nie może być zatem
bardziej lub mniej nierzetelna.
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8. Badania z zakresu księgowości, dotyczą także m.in. następujących spraw:
− rzetelność dowodów księgowych,
− analiza i ocena systemów rachunkowości podmiotów gospodarczych,
− analiza i ocena systemów informatycznych,
− prawidłowość rozliczeń kosztów i przychodów w ujęciu bilansowym i podatkowym,
− badanie szacowania utraty wartości aktywów trwałych, w tym również w jednostkach
podporządkowanych,
− nierzetelność faktur w kontekście rozpoznania u podatnika kosztów uzyskania przychodów,
wystawienie faktur przez podmiot niedokonujący transakcji,
− prawidłowe ujęcie w wyniku podatkowym ujemnych i dodatnich różnic kursowych wynikających
z ksiąg rachunkowych,
− faktury wystawione przez podmioty gospodarcze, które w rzeczywistości nie są stronami
transakcji opisanych na tych fakturach, a ponadto nie są uprawnione do wystawiania tych
faktur,
− nierzetelność podmiotowa i przedmiotowa dowodów dokumentujących wydatki,
− koszty poniesione w związku z działalnością gospodarczą zakwalifikowane do koszów uzyskania
przychodu,
− prawidłowość wyceny wartości godziwej aktywów i pasywów,
− badanie prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego,
− weryfikacja przez biegłego rewidenta zdolności jednostki do kontynuacji działalności, wpływ tej
oceny na dalszy przebieg badania oraz na stanowisko biegłego na temat sprawozdania
finansowego,
− szacowanie wartości wynagrodzeń w postępowaniu o ustalenie podstawy emerytury,
− rozliczanie wynagrodzenia za nadgodziny.
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II.

SPOSÓB SPORZADZANIA I KONSTRUKCJA OPINII
W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDMIOTU I CELU
Ocena wartości dowodowej wydanej opinii

Opinia biegłego jest relacją o przeprowadzonych przezeń czynnościach badawczych, stanowi zeznanie świadka
tych czynności. Przepisy dotyczące pozyskiwania osobowych środków dowodowych z zeznań świadków,
stosowane wprost do tych źródeł, w przypadku biegłego stosuje się odpowiednio z uwagi na odrębność
wypowiedzi biegłego i świadka (art. 197 § 3 k.p.k.)29.
Do biegłego stosuje się odpowiednio art. 177 § 1 i 2 k.p.k., co oznacza, że ma on obowiązek wykonania
czynności biegłego, w tym stawiennictwa na wezwanie organu procesowego i złożenia ustnej opinii, a w razie
niemożności stawiennictwa można przesłuchać go w miejscu jego pobytu. Biegły może być przesłuchiwany za
pomocą urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość (art. 177 § 1a
k.p.k.).
Sporządzona przez biegłego opinia stanowi pełnoprawny materiał dowodowy w postępowaniu przed sądami
oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości.
Biegły wydaje opinię w wyniku zbadania i zanalizowania poddanych jego ocenie materiałów, okoliczności,
zjawisk, według najlepszej jego wiedzy30.
Opinia biegłego powinna być logicznie skonstruowana, spójna wewnętrznie (nie zawierać wewnętrznych
sprzeczności).
Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie sformułowane w sposób przystępny i zrozumiały także dla osób
nieposiadających wiadomości specjalnych31.
Opinie biegłych nie są ściśle dowodami z dokumentów i jako takie powinny być z reguły przeprowadzone
na rozprawie w formie nie odczytywania opinii, lecz ich wypowiedzenia przez biegłych z możliwością powołania
się przez nich na wywody pisemne32.
Opinia innych biegłych nie może ograniczyć się do wartościowania opinii poprzednio złożonych, lecz powinna
dotyczyć okoliczności stanowiących przedmiot ekspertyzy33.
Opinia biegłego nie powinna zawierać sformułowań dotyczących winy oskarżonego lub oceny prawnej jego
czynu, ponieważ uprawnienia w tym zakresie są wyłączną domeną sądu.
Biegły sądowy powołany zostaje do wypowiedzenia się w kwestiach z zakresu wiedzy specjalistycznej.
Konieczność zasięgnięcia opinii specjalistycznej wśród biegłych spowodowana jest tym, że rozstrzygnięcia
sądów są wielokrotnie niejednolite ze względu na fakt, iż sądy posiadają wiedzę z zakresu prawa a często do
pełnego rozstrzygnięcia danej sprawy konieczna jest wiedza fachowa z różnych dziedzin. Biegły jest zatem
traktowany jako pomocnik sędziego, jednakże prezentuje swoje stanowisko na temat danej kwestii.

29

J. Grajewski, L. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, s. 709
S. Kalinowski, Biegły i jego opinia, Warszawa 1994, s. 7475
31 wyrok SN z dnia 29 lipca 1999 r. sygn. akt II UKN 60/99
32 wyrok SN z dnia 21 kwietnia 1966 r., sygn. akt Rw 199/66
33 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, s. 949;
30
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Forma sporządzenia opinii biegłego
O tym, czy opinia biegłego powinna być sporządzona ustnie lub na piśmie decyzję podejmuje sąd w zależności
od stopnia trudności kwestii poruszanych w opinii. W praktyce sądowej przyjęto zasadę, że opinie sporządzane
są na piśmie, jednakże treść art. 286 k.p.c. przyznaje sądowi możliwość żądania ustnego wyjaśnienia opinii
złożonej na piśmie od tych samych lub innych biegłych. Taka sytuacja możliwa jest wtedy, gdy przedstawiona
opinia wymaga szerszej argumentacji, z którą bezpośrednio mogą zapoznać się strony postępowania.
Kodeks postępowania cywilnego (art. 285 k.p.c.) jako konieczny składnik opinii wymienia uzasadnienia, a
kodeks postępowania karnego (art. 200 k.p.k.) zalicza do obowiązkowych elementów opinii:
1) imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego;
2) imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy,
ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą z nich;
3) w wypadku opinii instytucji - także pełną nazwę i siedzibę instytucji;
4) czas przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii;
5) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski;
6) podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii.
Opinia biegłego to osąd wyrażony w sądzie przez osobę niezależną, która nie ma interesu prawnego związanego
z rozstrzygnięciem sprawy. Osoba taka może natomiast ułatwić sądowi właściwą ocenę poprzez udzielenie
fachowych informacji. Biegli sądowi wypowiadają się tylko co do okoliczności faktycznych sprawy podobnie
jak świadkowie. Opinia biegłego może być poddana pod krytykę stron sporu, które mogą powołać własnego
biegłego do zasięgnięcia opinii.
Sąd oraz strony mogą sprawdzić, czy biegły wykonał całe zadanie zlecone mu przez sąd oraz zbadać w oparciu
o jakie materiały została wydana opinia i (w miarę możliwości) poddać ją kontroli merytorycznej.
Zgodnie z treścią przepisu art. 201 Kodeksu postępowania karnego strona może wnosić o uzupełnienie opinii
biegłego powołanego w danej sprawie, jeżeli treść opinii tego biegłego jest niepełna, niejasna albo gdy zachodzi
w niej sprzeczność. Reasumując zatem, strona niezadowolona z treści opinii biegłego może wnosić o jego
uzupełniające przesłuchanie lub o zobowiązanie tego biegłego do sporządzenia opinii uzupełniającej jego
poprzednie wywody.
Treść opinii – Elementy składowe
Tytuł opinii
Część ogólna
1. Wskazanie adresatów;
2. Wskazanie podstawy prawnej badania (postanowienie sądu);
3. Przedmiot opinii;
4. Wykonawca.
Opinia zasadnicza
1. Metodologia i założenia, w tym opis procesu badania oraz wskazanie kryteriów oceny;
2. Stwierdzenie, że badanie zaplanowano i przeprowadzono w taki sposób, by uzyskać wystarczającą
pewność i dostateczną podstawę do wydania przez biegłego miarodajnej opinii.
Wnioski
1. Wymagane przepisami stwierdzenia właściwe dla danego rodzaju procedury badania;
2. Wyraźne wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości, z określeniem ich znaczenia (skutków);
3. Stwierdzenie, czy nastąpiły ograniczenia badania i jeśli tak, ich opis i możliwe skutki.
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Informacje końcowe
Dane i podpis biegłego sądowego
Miejsce i data wydania opinii
Wykaz załączników
Do elementów treści opinii biegłego należą: dokładne oznaczenie biegłego sporządzającego opinię a zatem
imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie nazwa instytutu naukowego lub naukowo – badawczego
sporządzającego opinię, siedziba, a także wskazanie, czy biegły jest wpisany na listę biegłych sądowych.
Ponadto opinia zawiera: oznaczenie specjalności biegłego (np. z zakresu medycyny, geodezji i kartografii),
miejsce i datę sporządzenia opinii, dokładne oznaczenie sądu zlecającego wykonaną opinię i postanowienia
będącego podstawą wydania opinii, a także sygnaturę akt.
W dalszej kolejności biegły powinien uwzględnić w opinii: wyszczególnienie zadać zleconych biegłemu
w postanowieniu, wskazanie dowodów, będących częścią materiału dowodowego, na podstawie których biegły
jest zobowiązany wydać opinię.
Następnie biegły w sposób zwięzły przedstawia w opinii stan faktyczny, będący przedmiotem postępowania.
Wskazuje źródła wiedzy specjalistycznej, z których korzystał przy sporządzaniu opinii. Dodatkowo podaje
dokładny opis przeprowadzonych badań, uwzględniając metodę badania i urządzenia lub aparaturę, którymi
się posługiwał przy przeprowadzonych przez niego badaniach.
Zasadniczym elementem opinii biegłego są wnioski, które zawierają wyjaśnienie okoliczności faktycznych
sprawy określone w zleceniu sądu, ze wskazaniem toku rozumowania biegłego przy dochodzeniu do
przedmiotowych wniosków, zgodnie z zasadami logiki, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej.
W formie załączników do opinii biegły dołącza wykaz dokumentów, którymi posługiwał się przy sporządzeniu
opinii. Nieodzownym elementem opinii jest podpis biegłego lub osób upoważnionych przez instytut naukowy
lub naukowo – badawczy do sporządzenia opinii.
Stosowanie standardów rewizji finansowej
Z punktu widzenia typologii usług świadczonych przez biegłych rewidentów, o której mowa w art. 3 ustawy
z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym - dalej u.b.r.:
− badanie planów połączeń i podziałów mieści się w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 2) u.b.r. –
„świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych
do wykonywania przez biegłych rewidentów”,
− badanie planów przekształceń w ust. 1 pkt 1 u.b.r. - „wykonywanie czynności rewizji finansowej
(wykonywanie usług atestacyjnych zastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów)”.
Do badania planów przekształcenia oraz innych usług zastrzeżonych do wykonywania przez biegłych
rewidentów, mają zastosowanie:
− przed 01.01.2017 r. – Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 3,
− od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - Krajowy Standard Rewizji Finansowej 3000 w brzmieniu
Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (IAASB) - Usługi atestacyjne inne niż badania
lub przeglądy historycznych informacji finansowych,
− po 01.01.2018 r. - Krajowy Standard Usług Atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000
w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000 (zmienionego) Usługi
atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych.
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Wnioski w opinii biegłego
Zasadniczym elementem opinii biegłego są wnioski ustalone wskutek rozpatrzenia wszystkich dowodów,
zgłoszonych przez strony w danej sprawie. Biegły w toku sporządzania opinii nie jest upoważniony do oceny
materiału dowodowego. Nie może więc odmówić wiarygodności niektórym z dowodów. Ocena wiarygodności
dowodów należy do sądu.
Wnioski opinii muszą być spójne, a zatem nie mogą powodować luk w przedmiocie rozstrzygnięcia opinii.
Wnioski biegłego oprócz zgodności z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, powinny być oparte na wiedzy
specjalistycznej, którą posiada biegły, z uwagi na fakt, że wymóg wiadomości specjalnych stanowi podstawą
przesłankę sporządzenia opinii w postępowaniu. Wnioski powinny być ponadto usystematyzowane
pod względem kolejności podejmowanych działań przez biegłego, powodujących dostrzeżenie poszczególnych
wniosków. Wnioski powinny być sformułowane w sposób kategoryczny, a ponadto prowadzić do
wyeliminowania kilku wariantów istnienia danych okoliczności faktycznych, będących przedmiotem sprawy.
Jednakże w przypadku braku jednoznaczności wniosków, biegły powinien w opinii określić stopień
prawdopodobieństwa w/w wariantów i ocenę, który z wariantów w sposób najbardziej całkowity odpowiada
koncepcji adekwatnego, normalnego związku przyczynowego.
Wnioski biegłego powinny być sformułowane w jasny sposób. Pojęcia z fachowych dziedzin powinny być w
opinii wyjaśnione z uwagi na fakt sporządzenia tej opinii na potrzeby sądu, który nie posiada wiedzy fachowej z
danej dziedziny, a także przekazania opinii stronom postępowania. Sąd, ale przede wszystkim strony muszą
prawidłowo zrozumieć wnioski zawarte w opinii, wpływającej bezpośrednio na ich sytuację w toczącym się
postępowaniu.
Znaczenie dowodu z opinii biegłego
Sąd co do zasady nie jest związany opinią biegłego i powinien oceniać ją zgodnie z zasadą swobodnej oceny
dowodów. Treść opinii biegłego jako dowód w sprawie może, ale nie musi mieć decydującego znaczenia
dla rozstrzygnięcia sądu. Oznacza to, iż sąd nie ma obowiązku automatycznie dawać temu dowodowi pełnej
wiarygodności. Należy wskazać, iż sama fachowość podmiotu składającego taką opinię nie przesądza o jej
procesowym znaczeniu. Dowód z opinii biegłego podlega tzw. swobodnej ocenie dowodów dokonywanej przez
sąd, co oznacza, iż z mocy prawa taki dowód nie jest ważniejszy od innych dowodów i automatycznie nie ma
pełnego waloru przekonywalności (wiarygodności). Oznacza to, iż sąd może nawet odmówić wiary treści takiej
opinii, a dać wiarę innym dowodom takim jak zeznania świadków.
Niedopuszczalne i sprzeczne z istotą dowodu z opinii biegłego, zasadą prawdy obiektywnej i zasadą swobodnej
oceny dowodów jest takie ukierunkowanie działania biegłego, które zezwala mu na wykorzystanie przy
opracowaniu opinii jednej grupy dowodów z wyraźnym zakazem oparcia tej samej kwestii na przeciwstawnej
grupie dowodów, dotyczących tej samej kwestii, która stanowi przedmiot badania biegłego34.
Przepisy procedury karnej nie określają i nie mogą określać zakresu badań specjalistycznych wykonywanych
przez biegłych, gdyż potrzeba przeprowadzenia stosownych badań i ich zakresu – choć pozostaje pod kontrolą
organu procesowego kierującego badaniem biegłych – należą również do „wiadomości specjalnych”35.
Sąd jest władny wskazać biegłemu czynności przygotowawcze, których ten winien dokonać przed wydaniem
opinii. Nie jest to tożsame z wyborem przez sąd sposobu badań. Powołanie się obrońcy, że biegli nie

34
35

wyrok SN z dnia 3 czerwca 1974 r., sygn. akt II CR 273/74
wyrok SN z dnia 10 maja 1982 r., sygn. akt II KR 82/82
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zastosowali odpowiednich metod badawczych, nie jest przekonującym argumentem wskazującym na potrzebę
powołania innych biegłych, gdyż o sposobie badań decydują biegli, a nie sąd, który takich wiadomości nie ma36.
Ocena opinii biegłego
Opinia biegłego powinna być uzasadniona w sposób umożliwiający jej sądową kontrolę37.
Opinia biegłego podlega ocenie, przy zastosowaniu art. 233 § 1 k.p.c., na podstawie właściwych dla jej
przedmiotu kryteriów zgodności z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw
teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażonych w niej wniosków.
Skuteczne podważenie opinii biegłego odbywa się z powołaniem naruszonego art., poprzez zarzut naruszenia
zasady swobodnej oceny dowodów, oparcie ustaleń faktycznych na opinii zawierającej błędy logiczne,
niekompletnej, wewnętrznie sprzecznej, niejasnej.
Kontrola opinii biegłego jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem organu procesowego38. Warunkiem dokonania
rzetelnej oceny opinii biegłego jest zupełność (kompletność i dokładność) oraz komunikatywność (zrozumiałość
i jasność) tej opinii. Obowiązkiem sądu jest przeprowadzenie analizy i oceny takiego dowodu z punktu widzenia
zasad logicznego rozumowania oraz sprawdzenie zupełności opinii, kompletności materiałów będących
jej podstawą, poprawności zastosowanych metod badawczych i przyjętych sposobów wnioskowania39.
Oceniając opinię, bierze się pod uwagę jej całość (zarówno część pisemną, jak i jej część ustną)40.
Organ procesowy, oceniając opinię biegłego, może uznać, że opinia biegłego jest niepełna lub niejasna albo
że zachodzi sprzeczność w samej opinii.
Opinia jest „niepełna”, jeżeli nie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione biegłemu pytania, na które
zgodnie z zakresem wiadomości specjalistycznych i udostępnionych mu materiałów dowodowych może oraz
powinien udzielić odpowiedzi, lub jeżeli nie uwzględnia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia konkretnej
okoliczności, albo też nie zawiera uzasadnienia wyrażonych w niej oceń i poglądów.
Natomiast opinia „niejasna” to taka, której sformułowanie nie pozwala na zrozumienie wyrażonych w niej ocen
i poglądów, a także sposobu dochodzenia do nich, lub zawierająca wewnętrzne sprzeczności, posługująca się
nielogicznymi argumentami itp.41. Opinia biegłego jest „niejasna”, gdy nie można wręcz ustalić ostatecznego
poglądu biegłego, względnie jest niezrozumiała lub gdy końcowe wnioski nie znajdują oparcia w badaniach42.
Sprzeczność wewnętrzna w samej opinii zachodzi wówczas, gdy odpowiedzi na pytania sformułowane
we wnioskach końcowych wzajemnie się wykluczają lub gdy wnioski nie dadzą się pogodzić z wynikami badań
zrelacjonowanymi w opinii. Sprzeczność między opiniami zachodzi wtedy, gdy w sprawie sporządzono więcej
niż jedną opinię, natomiast ostatecznych wniosków, do których doszli ich autorzy, nie można ze sobą
pogodzić43.
Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między opiniami w tej
samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych albo powołać innych (art. 201 k.p.k.).

36

wyrok SN z dnia 20 stycznia 1969 r. sygn. akt II CR 534/68, wyrok SN z dnia 5 maja 1988 r. sygn. akt I KR 100/88
wyrok SN z dnia 19 maja 1998 r., sygn. akt II UKN 55/98
38 J. Sehn, Dowód z opinii biegłego w postepowaniu sądowym, NP. 1956, nr 3, s. 33
39 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, s. 945; R. Kaczor, Etapy i kryteria oceny opinii biegłego w postępowaniu
karnym, Prokurator 2010, nr 1-2, s. 54-55
40 Postanowienie SN z dnia 1 października 2004 r., sygn. akt III KK 28/04
41 Wyrok SN z dnia 7 października 2009 r., sygn. akt III KK 12/09
42 S. Kalinowski, Biegły i jego opinia, s. 168
43 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, s. 947;
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Biegły nie może ujawnić w opinii okoliczności objętych tajemnicą „państwową”, chyba że okoliczności objęte
tą tajemnicą zna z urzędu i został zwolniony od obowiązku ich zachowania przez organ przełożony na wniosek
sądu lub prokuratora (art. 179 k.p.k.). Jeżeli biegły, sporządzając opinię, będzie zmuszony ujawnić okoliczności
objęte tajemnicą „służbową” lub „zawodową”, sąd lub prokurator powinien, dopuszczając dowód z opinii
biegłego, zwolnić go od obowiązku zachowania tej tajemnicy (art. 180 § 1 k.p.k.). Do biegłego stosuje się także
szczególne ograniczenia w zakresie zwalniania go od obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej,
dziennikarskiej oraz lekarskiej (art. 180 § 2–5 k.p.k.). W wypadku składania ustnej opinii na okoliczności objęte
tajemnicą „państwową”, „służbową” lub „zawodową”, albo związaną z wykonywaniem określonej funkcji,
biegłego przesłuchuje się z wyłączeniem jawności (art. 181 § 1 k.p.k.). Przesłuchanie biegłego odbywa się w taki
sam sposób, jak przesłuchanie świadka, z tym, że nie ma potrzeby uprzedzania go o treści art. 182 i 185 k.p.k.,
ponieważ w wypadku wystąpienia okoliczności objętych tymi przepisami biegły podlega wyłączeniu ze sprawy
ipso iure (art. 196 § 1 k.p.k.)44.
Dowód z opinii biegłych podlega szczególnej ocenie, bowiem sąd nie mając wiadomości specjalnych jedynie
może oceniać logiczność wypowiedzi biegłego. Ocena dowodu z opinii biegłego nie jest dokonywana według
kryterium wiarygodności w tym znaczeniu, że nie można "nie dać wiary biegłemu", odwołując się do
wewnętrznego przekonania sędziego, czy też zasad doświadczenia życiowego. Opinia biegłego podlega, tak jak
inne dowody, ocenie według art. 233 § 1 k.p.c., jednakże co odróżnia ją pod tym względem, to szczególne dla
tego dowodu kryteria oceny, które stanowią: poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób
motywowania sformułowanego w niej stanowiska oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej ocen, a także
zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej45.
Dowód z opinii biegłego oceniony musi być zwłaszcza pod kątem:
1) dysponowania przez biegłego wiadomościami specjalnymi;
2) poprawności opinii wobec wskazań logiki formalnej, zgodności z doświadczeniem życiowym
i wskazaniami wiedzy;
3) pełności i jasności opinii oraz braku sprzeczności z inną opinią ujawnioną w toku przewodu sądowego
(jak również postępowania przed uprawnionym organem).
Brak przesłanki aktualności wiadomości specjalnych użytych do wydania opinii stanowi wedle judykatury
o dyskwalifikacji dowodu z opinii biegłego46. Sąd mając wątpliwość co do opinii biegłego nie powinien z nią
polemizować a zasięgnąć kolejnej opinii47.
Oceniając wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, zgłoszony przez stronę, sąd nie może pomijać
tego, czy istnieją realne możliwości opracowania opinii przez biegłego i czy opinia będzie przydatna do
stwierdzenia okoliczności, w związku z którymi powinna być przeprowadzona48.
Biegły powinien wskazać i wyjaśnić przesłanki, które doprowadziły go do przedstawionych konkluzji.
Brak fachowego uzasadnienia wniosków końcowych uniemożliwia bowiem ocenę mocy dowodowej opinii.
Biegły nie jest zwolniony od wskazania źródeł, podstaw i przesłanek, które uzasadniają poszczególne
stwierdzenia zawarte w opinii.

44

P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postepowania karnego. Komentarz, s. 930-931
wyrok SA w Poznaniu z dnia 20 października 2015 r., sygn. akt III AUa 1846/14
46 wyrok SN z dnia 6 listopada 2000 r., sygn. akt IV KKN 477/99
47 wyrok SN z dnia 3 maja 1982 r., sygn. akt I KR 319/81
48 wyrok SN z dnia 27 kwietnia 1984 r. sygn. akt I KR 72/84
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III.

ORZEKANIE W PRZEDMIOCIE WYNAGRODZENIA BIEGŁEGO,
W SZCZEGÓLNOŚCI WERYFIKACJA RACHUNKU BIEGŁEGO

1. Dokumentowanie pracy biegłego.
Biegły sądowy drogą syntezy rezultatów badania tworzy sobie jasny, krytyczny pogląd na daną sprawę i dopiero
na tej podstawie opracowuje ekspertyzę i wydaje końcową obiektywna, rzetelną i fachową opinię. Ekspertyza
dla sądu powinna być sumienna, bezstronna i gruntownie opracowana.
Za sporządzenie opinii biegły uzyskuje wynagrodzenie. W sprawach karnych i administracyjnych, toczących się
z mocy prawa, koszty wynagrodzenia biegłego ponosi Skarb Państwa. W sprawach cywilnych koszty
wynagrodzenia biegłego ponoszą strony.
Wynagrodzenie biegłego – zasady ogólne
Przepisy odnoszące się do wynagrodzeń biegłych są wprowadzone odpowiednio do Kodeksu postępowania
karnego i Kodeksu postępowania cywilnego, ustalając odrębne podstawy prawne wynagradzania biegłych,
w zależności od uczestnictwa w określonym postępowaniu przed sądem powszechnym. Jako przepisy
wykonawcze, ustalające szczegółowe zasady wynagradzania biegłych, obowiązują obecnie dwa rozporządzenia,
są nimi:
1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek
wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych
dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2013.518 z dnia 2013.04.30) – dalej r.w.b.k.:
2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek
wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych
dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U.2017.2049 t.j. z dnia 2017.11.06) – r.w.b.c.;
Wynagrodzenie biegłego w postępowaniu karnym
Zasadnicze należności przysługujące biegłym w postępowaniu karnym ustala art. 618f k.p.k. Powołanemu
przez sąd biegłemu i specjaliście przysługuje:
− wynagrodzenie za wykonaną pracę,
− zwrot poniesionych przez nich wydatków niezbędnych dla wydania opinii.
Wynagrodzenie za wykonaną pracę przez biegłego obliczane jest według stawki wynagrodzenia za godzinę
pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na
dziedzinę, w której są oni specjalistami. Taryfy te są określone w r.w.b.k., a dodatkowo – jeżeli biegły lub
specjalista prowadzi własną działalność gospodarczą lub zawodową i jest podatnikiem VAT, stawkę
wynagrodzenia należy podwyższyć o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej w dniu orzekania o
wynagrodzeniu (art. 618f § 4 k.p.k.).
W przypadku sporządzania przez biegłych opinii lub ekspertyz dla sądu, zasadniczym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie określone stawką godzinową, liczone za każdą rozpoczętą godzinę pracy biegłego (specjalisty).
Zgodnie z § 2 r.w.b.k. stawka wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem
opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.
Wyższe stawki dotyczą wynagrodzeń biegłych – naukowców: zgodnie z § 3 r.w.b.k., stawka dla biegłych
posiadających:
− stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki stawka wynosi 2,55%,

Regina Frąckowiak – Dowód z opinii biegłego. Biegły z zakresu rachunkowości. 49

− stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki stawka
wynosi 3,08%,
− tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki stawka wynosi 3,93%.
Stawka może ulec zwiększeniu maksymalnie o 50% w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu
psychicznego albo przy udziale innych biegłych.
Refundacji przez sąd podlegają też inne wydatki niezbędne do wydania opinii, w tym w szczególności:
− wydatki materiałowe,
− amortyzacja aparatury badawczej,
− koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności.
Wydatki biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku
– za pomocą oświadczenia (§8 r.w.b.k.).
Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi kwota bazowa dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.
Ponieważ na 2017 rok kwota bazowa wynosiła - dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe –
1.789,42 zł, to za 1 godz. pracy biegłego stawka na rok 2017 wynosiła od 22,90 zł do 32,39 zł
Wynagrodzenie biegłych sądowych za godzinę pracy w 2017 roku:
Treść
stawki godzinowe
stawka godzinowa podwyższona do 50%

% podstawy obliczenia
od
do
1,28
1,81

kwota
do
32,39
48,59

Wynagrodzenie biegłych sądowych za godzinę pracy posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy w 2017
roku:
Tytuł lub stopień naukowy
profesor
doktor habilitowany
doktor

% podstawy obliczenia

kwota

3,93
3,08
2,55

70,32
55,11
45,63

Jeżeli – mimo wezwania – sąd nie skorzysta z opinii biegłego, tłumacza lub specjalisty, osobom tym przysługuje
zwrot utraconego zarobku lub dochodu, uwzględniając ich kwalifikacje i czas zużyty w związku z wezwaniem.
Zgodnie z art. 618b § 2-3 k.p.k., zastosowanym odpowiednio na mocy art. 618h § 2 k.p.k. wynagrodzenie
za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach postępowania przyznaje się biegłemu
w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu.
W przypadku biegłego pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według
zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Jednakże
wysokość zwrotu utraconego zarobku dziennego jest limitowana – górną granicę należności stanowi bowiem
stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w 2017
r. kwota ta wynosiła 82,31 zł.
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Górna granica wynagrodzenia przysługująca biegłemu za utracony przez niego zarobek, w razie wezwania do
sądu i nieskorzystania z jego usług:
% podstawy obliczenia
4,6

kwota
82,31

Wynagrodzenie biegłego w postępowaniu cywilnym
W przypadku biegłych, wzywanych przed sąd do wydawania opinii w procesie cywilnym, kwestie wynagrodzeń
i zwrotu wydatków reguluje art. 89 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Zgodnie z tym przepisem biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę
oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia
biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas
i nakład pracy, a wysokość innych wydatków niezbędnych do wydania opinii - na podstawie złożonego
rachunku.
Wynagrodzenie biegłych w procesie cywilnym oblicza się – analogicznie jak w postępowaniu karnym – według
stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych
kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami.
Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty
bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.
Stawki wynagrodzeń i zasady zwrotu kosztów reguluje obecnie r.w.b.c.
Wysokość stawek i taryf jest analogiczna jak w przypadku wynagrodzenia biegłych w postępowaniu karnym,
obowiązują bowiem te same stawki i podstawy wymiaru wynagrodzeń i taryf.
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Rachunek za sporządzenie opinii biegłego
ORYGINAŁ / KOPIA*
...........................................
Miejscowość, data

Nazwisko

Imię:

PESEL:

NIP:

_ _ _ - _ _ _ -_ _ -_ _

Urząd Skarbowy w ………………………………….. ulica ……………………………… nr ….
Miejsce zamieszkania:
Województwo:
Gmina:

Powiat:
Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

RACHUNEK Nr …
dla …………………… w ………………….
ul. …………………………, ……………………………………………..
za sporządzenie opinii biegłego z zakresu ……………………………………………………
Za wydanie opinii w sprawie Sygn. akt.................................... wykonanej na podstawie postanowienia
Sądu z dnia ………….. proszę o wypłacenie mi kwoty ……………………… zł (słownie złotych:
……………………………………………………………………………… ........................................................................)
Na powyższą kwotę składa się iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin poświęcanych na
przygotowanie i opracowanie opinii.
Opracowanie i przygotowanie powyższej opinii zajęło mi …….. godzin pracy zgodnie z załączoną do
niniejszego rachunku Kartą Pracy.
Stawkę bazową ustalam na poziomie ……. zł za godzinę pracy co odpowiada …… % stawki bazowej
ustalonej zgodnie z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie
określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania
wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2013.518) oraz z dnia
24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz
sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
(Dz.U.2017.2049 t.j.).
Należność proszę przesłać na rachunek bankowy* ...........................................................
....................................................
podpis biegłego
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Nr

data, miejsce wystawienia

FAKTURA
ORYGINAŁ / KOPIA

data wykonania usługi
Sprzedawca:

Nabywca:

………………... ………………

Adres:
NIP:
Nr rach.bankowego

Sposób zapłaty:
lp.
1.

Adres:
NIP:

Termin płatności:

PRZELEW

Nazwa towaru lub usługi

Symbol
PKWiU

J.m.

Ilość

sporządzenie opinii w
sprawie sygn. akt …………..

Razem do zapłaty:

0,00

14 dni

Cena
netto

Wartość
netto

%

Podatek
kwota

32,39

0,00

23

0,00

0,00

RAZEM

0,00

23

0,00

0,00

Wartość brutto

Słownie: ……………………………..

imię i nazwisko osoby upoważnionej
do odbioru faktury

wystawca dokumentu

Wyliczenie ceny netto:

1 789,42 - podstawa obliczenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 108)
Stawka wynagrodzenia brutto biegłego 1,81% (Dz. U. z 2013, poz. 518) + VAT
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2. Weryfikacja rachunku pod względem czasochłonności, osobistego sporządzania opinii,
prawidłowości danych oraz wystawianego rachunku.
Na podstawie przedstawionych przez biegłego dokumentów sąd ustala i przyznaje biegłemu wynagrodzenie
za wykonaną pracą, a ponadto – zwrot kosztów materiałów i innych wydatków niezbędnych do wydania opinii.
Sąd, rozpoznając wniosek biegłego o przyznanie mu wynagrodzenia, winien dokonać szczegółowej analizy
przedstawionego rachunku. Nie jest właściwym bezkrytyczne zaakceptowanie żądanego wynagrodzenia przez
biegłego. Sąd ustala wysokość wynagrodzenia biegłego, mając na względzie szereg kryteriów. W szczególności
sąd przyznając wynagrodzenie winien uwzględnić posiadane przez biegłego kwalifikacje, czas i nakład pracy
oraz wysokość poniesionych wydatków - na podstawie złożonego przez biegłego rachunku49.
Wraz z rachunkami biegły sądowy przedstawia dwa egzemplarze karty pracy. To właśnie karta pracy najczęściej
jest głównym dokumentem, który, po zweryfikowaniu przez sąd stanowi podstawę wynagrodzenia.
Deklarowany w karcie pracy czas i nakład pracy biegłego winien podlegać weryfikacji sądu. Sąd powinien
ustosunkować się do danych zawartych w karcie pracy biegłego.
Sąd może skontrolować wskazaną przez biegłego w karcie pracy liczbę godzin niezbędnych do sporządzenia
opinii (poświęconych na czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy,
oraz na opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem) i obniżyć wynagrodzenie wyliczone przez biegłego stosownie
do przyjętej przez siebie ilości czasu i nakładu pracy biegłego50.
Sąd określa wysokość wynagrodzenia według wskazanych w przepisach granicach, uwzględniając posiadane
przez biegłego kwalifikacje, nakład pracy i czas poświęcony na sporządzenie opinii, a także pokrycie przez
biegłego bieżących wydatków niezbędnych do wykonana zleconej opinii.

49
50

postanowienie SA w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie III APz 4/16
postanowienie SA w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2011 r. I A Cz 1796/10 niepubl.
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Karta pracy biegłego
KARTA PRACY BIEGŁEGO
Karta pracy biegłego sądowego z zakresu ……………………………………… stanowiąca załącznik do Rachunku Nr ….
z dnia …………….. wystawionego dla Sądu ………………. w …………………. za sporządzoną opinię do sprawy nr …………..
Sygn. akt …………………………….
Lp.

Wykaz czynności

A.

Czynności przygotowawcze

1.

Czytanie akt

Ilość godzin

2.
3.
B.

Czynności badawcze

1.

Analiza dokumentacji i opracowanie zestawień

2.
3.
4.
5.
6.
C.

Czynności końcowe

1.

Opracowanie opinii

2.
3.
4.
Razem godzin
……………………………………………………………………..
biegły w dziedzinie rachunkowości i finansów
przy Sądzie ……………..…… w ……………..………..
…………….., dnia …………………..
……………………….
biegły sądowy
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Przykładowe karty pracy biegłego
Badanie planu połączenia
Lp.

Wykaz czynności

A.

Czynności przygotowawcze

1.

Zapoznanie się z planem połączenia oraz z uczestniczącymi w fuzji
spółkami.

2.

Zapoznanie się z pisemnymi sprawozdaniami zarządów łączących się
spółek uzasadniającymi połączenie (prawne i ekonomiczne przesłanki
fuzji, stosunek wymiany, ewentualne trudności z wyceną łączących się
spółek).

3.

Zapoznanie się z raportami due dilligence, jeśli takie były sporządzane.

B.

Czynności badawcze

1.

Ocena kompletności przedłożonych do badania dokumentów51.

2.

Ilość godzin

Ocena wewnętrznej spójności przedłożonych do badania dokumentów,
w tym: ocena spójności danych wynikających z planu połączenia
i z załączników, w tym czy wynikająca z parytetu wymiany nominalna
wartość udziałów (akcji), które mają być wydane wspólnikom spółki
przejmowanej, odpowiada zwiększeniu kapitału zakładowego spółki
przejmującej (nowa wysokość kapitału powinna wynikać z projektu
zmian umowy albo statutu spółki przejmującej, stanowiącej załącznik
do planu połączenia).

3.

Sprawdzenie czy konstrukcja i finansowe parametry planu wyłączają
objęcie przez spółkę przejmującą udziałów albo akcji własnych za
udziały lub akcje, które posiada ona w spółce przejmowanej, oraz za
własne udziały lub akcje spółki przejmowanej (zakaz wynika z art. 514
k.s.h.).

4.

Sprawdzenie parytetu wymiany, w tym:
− sprawdzenie ustalonej w załączniku do planu połączenia wartości
majątku spółki przejmowanej na określony dzień w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
a także oświadczenia zawierającego informacje o stanie
księgowym spółki, sporządzonego dla celów połączenia52
(czy bilans na potrzeby połączenia jest sporządzony według takich
samych metod, jak ostatni bilans roczny),

51

co plan połączenia musi zawierać określa art. 499 § 1 k.s.h., a wyszczególnienie niezbędnych załączników określa § 2 wskazanego artykułu
w zakresie badania planu połączenia nie mieści się badanie danych liczbowych zawartych w bilansach metodami właściwymi dla badania sprawozdań
finansowych

52
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− sprawdzenie poprawności i rzetelności wyliczenia parytetu
(stosunku) wymiany, a więc współczynnika określającego stosunek
wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej na udziały lub
akcje spółki przejmującej.
5.

Sprawdzenie opisu zastosowanych metod wyceny wraz z oceną
zasadności ich zastosowania, w tym: stwierdzenie, czy zastosowane
metody wyceny spółek biorących udział w fuzji są zasadne53, czy przy
wyliczeniach przyjęto właściwe dane wejściowe oraz poprawne
parametry oraz skontrolowanie arytmetycznej poprawności wyliczeń.

6.

W przypadku, gdy dla wspólników spółki przejmowanej przewidziane
są dopłaty gotówkowe - sprawdzenie czy spółka przejmująca dysponuje
kapitałami, z których te mogą być wypłacone.

7.

Wskazanie na ewentualne szczególne trudności związane z wyceną
udziałów lub akcji łączących się spółek.

C.

Czynności końcowe

1.

Opracowanie opinii

2.
3.
4.
Razem godzin

53 wycena może być dokonana za pomocą metod: wyceny księgowej, zdyskontowanych przepływów pieniężnych, skorygowanych aktywów netto, opartej
na notowaniach na aktywnym rynku papierów wartościowych lub metodami porównawczymi
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Badanie planu podziału
Lp.

Wykaz czynności

Ilość godzin

A.

Czynności przygotowawcze

1.

Zapoznanie się z planem podziału oraz z uczestniczącymi w podziale
spółkami.

2.
B.
1.

2.

3.

Czynności badawcze
Ocena kompletności planu podziału, w tym: sprawdzenie dodatkowych
elementów planu podziału, takich jak: dokładny opis i podział
składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub
ulg przypadających spółkom przejmującym, podział między wspólników
dzielonej spółki udziałów lub akcji przejmujących oraz zasady podziału
Badane poprawności planu podziału, w tym:
− dodatkowo badanie, czy w planie wystarczająco dokładnie
zidentyfikowano składniki majątkowe i zobowiązania, które mają
przypadać poszczególnym spółkom przejmującym lub nowo
zawiązanym;
− sprawdzenie czy oraz w oparciu o jakie kryteria dokonano
wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa; sprawdzenie
wyceny takiego ZCP jako zespołu aktywów i przypisanych do niego
zobowiązań, bądź jako ośrodka generującego korzyści
ekonomiczne;
Badanie zasadności przyjętego modelu wyceny spółek uczestniczących
w podziale, w tym:
− sprawdzenie zasadności przyjętych metod wyceny,
− sprawdzenie danych wejściowych,
− sprawdzenie przyjętych w obliczeniach parametrów,
− skontrolowanie arytmetycznej poprawności wyliczeń.

4.
C.

Czynności końcowe

1.

Opracowanie opinii

2.
3.
Razem godzin
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Badanie planu przekształcenia
Lp.
A.
1.

Wykaz czynności

Ilość godzin

Czynności przygotowawcze
Zapoznanie się z planem przekształcenia i załącznikami oraz z będącą
podmiotem procedowania jednostką, w tym:
− wgląd w księgi rachunkowe,
− zapoznanie się z wynikami ostatniego badania sprawozdania
finansowego, jeśli takowe było przeprowadzone54.

2.
3.
B.

Czynności badawcze

1.

Badanie kompletności planu przekształcenia i załączników, ich zgodność
z k.s.h. oraz wewnętrzną spójność.

2.

Sprawdzenie rzetelności planu – weryfikacja przyjętych danych
liczbowych, a więc zbadanie stwierdzeń i wycen zawartych w:
− dokumencie zawierającym wycenę aktywów i pasywów, o którym
mowa w art. 558 § 2 pkt. 2 k.s.h.,
− sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 558 § 2 pkt.
3 k.s.h.,
Sprawdzenie, czy od daty ostatniego bilansu rocznego jednostka nie
dokonała zmian w polityce rachunkowości w obrębie stosowanych
zasad wyceny55.

3.

Potwierdzenie kompletności i wyceny istotnych składników aktywów
i pasywów bilansu sporządzonego dla celów przekształcenia, w tym
także sprawdzenie poprawności ustalenia wyniku finansowego.
W szczególności zbadanie czy jednostka dokonała wyceny aktywów
i pasywów zachowując zasady wyceny jak na dzień bilansowy.
Sprawdzenie czy na dzień, na który sporządzono sprawozdanie
finansowe:
− dokonano zawiązania niezbędnych i rozwiązania zbędnych
odpisów aktualizacyjnych,
− naliczono odsetki od zobowiązań (pożyczek, kredytów, obligacji
itp.),

54 w praktyce stosunkowo często plan przekształcenia bada podmiot audytorski, który opiniował ostatnie sprawozdanie roczne; jest to praktyka dozwolona
pod warunkiem, że biegły badający plan przekształcenia nie uczestniczył w sporządzaniu sprawozdania na cele przekształcenia – obowiązuje tu wymóg
niezależności biegłego
55 jeśli jednostka dokonała zmian w polityce rachunkowości, a sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia sporządzono według tych zmienionych
zasad, wówczas plan przekształcenia należy ocenić jako nieprawidłowy
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− dokonano właściwej wyceny aktywów i pasywów wyrażonych
w walucie obcej,
− dla pozycji wycenianych w wartości godziwej – czy zweryfikowano
tą wartość, a skutki przeceny odzwierciedlono w sprawozdaniu
finansowym,
− zawiązano niezbędne rezerwy, w tym na straty z transakcji
gospodarczych w toku, oraz czy zweryfikowano istniejący stan
rezerw (w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
aktualizacja dotyczy też oczywiście aktywów z tego tytułu),
− poprawnie ustalono wynik finansowy.
4.

Sprawdzenie arytmetycznej poprawności wyliczenia wartości udziałów
(akcji) w oparciu o będące załącznikiem do planu przekształcenia
sprawozdanie finansowe.

5.
C.

Czynności końcowe

1.

Opracowanie opinii

2.
3.
4.
Razem godzin

60

Regina Frąckowiak – Dowód z opinii biegłego. Biegły z zakresu rachunkowości.

Literatura
1. T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
1998.
2. J. Grajewski, L. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wolters Kluwer
2010.
3. S. Kalinowski, Biegły i jego opinia, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego,
Warszawa 1994.
4. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. Beck 2011.
5. R. Kaczor, Etapy i kryteria oceny opinii biegłego w postępowaniu karnym, Prokurator 2010.
6. J. Sehn, Dowód z opinii biegłego w postepowaniu sądowym, Nowe Prawo 1956, nr 3.
7. Projekt „Forensic Watch”, Kompetencje biegłych sądowych- oczekiwania i kryteria oceny, 2014-2015.
8. Czesław Paczuła – Niektóre problemy działania biegłych sądowych z zakresu rachunkowości i finansów,
artykuł Rachunkowość 4/2004.
9. W. Kowalski, Postępowanie dowodowe w procesie cywilnym w świetle orzecznictwa
(/navigator/artykuły/2912).
10. Emilia Bartkowiak, Odpowiedzialność sprawozdawczo-rachunkowa jednostki – sankcje cywilne,
karnoskarbowe i podatkowe, artykuł InforFK (2016.05.09).
11. Ewa Walińska, Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
12. http:/wycena.com.pl/sposoby-wyceny/.
13. https:/www.eporady24.pl/sądowa wycena nieruchomości przy podziale majątku.
14. Andrzej Janowski - Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 2014-04-03.

Regina Frąckowiak – Dowód z opinii biegłego. Biegły z zakresu rachunkowości. 61

62

Regina Frąckowiak – Dowód z opinii biegłego. Biegły z zakresu rachunkowości.

