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Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu RP 

M.. l\."\~ f-lA t. \ 
w Komisji Finansów Publicznych Sejmu rządowego 

projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym 

(Druk 1092) przekazuję poniżej stanowisko Związku Banków Polskich do poprawek do projektu 

ustawy zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 22 marca 2017 r. 

l. W art. 130 dodany ust 1 b pkt 2 lit a (firmy audytorskie z 15% wynagrodzenia z 

badania jzp) 

Propozycja tego zapisu nakazuje uwzględniać bankom, w przetargu na badanie 

sprawozdania firmy, które uzyskały mniej niż 15% swojego całkowitego wynagrodzenia z 

tytułu badań od jzp w danym państwie UE w poprzednim roku kalendarzowym. Taki wymóg 

budzi obawę sektora bankowego ze względu na szczególne regulacje ostrożnościowe, które 

dotyczą banków i potrzebną w tym celu specjalistyczną wiedzę wykraczającą poza zagadnienia 

rachunkowości i specjalizację firm audytorskich zajmujących się tą częścią rynku finansowego. 

Obawiam się, że tego typu wymóg w warunkach przetargu może negatywnie wpływać na 

jakość badania sprawozdań, a w konsekwencji na stabilność sektora bankowego w Polsce. 

Wydaje się, że zarówno prawodawcy jak i podmiotom badanym powinno zależeć głównie na 

wyborze merytorycznego audytora, który w sposób obiektywny i rzetelny zbada sprawozdanie 

finansowe i warunkiem takiego wyboru nie powinien być fakt, ze firma taka nie badała banku. 

Dla banków działających w międzynarodowych grupach kapitałowych duże znaczenie 

dla jakości badania sprawozdań na poziomie skonsolidowanym ma badanie przeprowadzane 
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przez jedną firmę audytorską w całej grupie bankowej. Zastosowane w projekcie rozwiązania 

zwiększające rotację firm audytorskich do najczęstszej w Europie i obecnie zaproponowany 

przepis nakazający wybór firm audytorskich, które nie badały banku może znacząco utrudnić 

badanie banku, zwiększyć koszty a docelowo negatywnie wpłynąć na jakość sprawozdań. 

Obawiam się, że w dłuższym czasie może powstać sytuacja, że bank będzie miał wybór 

jedynie pomiędzy firmami, które nie badały jakiejkolwiek jzp i spełnienie postulatów jednej 

grupy interesariuszy może w konsekwencji wpłynąć negatywnie na stabilność sektora 

bankowego. 

W związku z powyższym proszę o usuniecie drugiego myślnika w art. 130 dodany 

ust. 1 b pkt 21it a w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych banków. 

2. Zmiana art. 136 (rozszerzenie katalogu usług zabronionych) 

Budzi duże wątpliwości wprowadzenie zakazu wykonywania przez firmy badające 

sprawozdania finansowe wszystkich usług, także nie będących czynnościami rewizji 

finansowej. W uzasadnieniu do zmiany, projektodawca nie przytoczył żadnych 

merytorycznych argumentów ani wyników analiz, które uzasadniają tak drastyczne zmiany w 

projekcie, już po okresie konsultacji społecznych na tego typu rozwiązanie znacząco utrudni 

funkcjonowanie jednostkom zainteresowania publicznego. 

Co więcej pomija się całkowicie w takim podejściu funkcję komitetu audytu JZP, a taką 

nadaje mu Rozporządzenie 537/2014 w zakresie relacji z audytorem zewnętrznym. Pamiętać 

bowiem należy o zwiększonej roli Komitetu ds. Audytu w obecnie wdrażanych przepisach 

poprzez m.in ocenę zagrożeń i zabezpieczeń niezależności audytora zewnętrznego oraz 

wydawanie wytycznych dotyczących usług. Zgodnie z art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 537/2014 

"Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający badania ustawowe jednostek 

interesu publicznego oraz - w przypadku gdy biegły rewident lub firma audytorska należą do 

sieci - każdy członek takiej sieci mogą świadczyć na rzecz badanej jednostki, jej jednostki 

dominującej oraz jednostek przez nią kontrolowanych usługi niebędące badaniem 

sprawozdań finansowych inne niż zabronione usługi niebędące badaniem sprawozdań 

finansowych, o których mowa w ust. l i 2, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez komitet ds. 

audvtu po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności 

zastosowanych zgodnie z art. 22b dyrektywy 2006/43/WE. W stosownych przypadkach 

komitet ds. audytu wydaje wytyczne dotyczące usług, o których mowa w ust. 3." 

Ustawowe zakaz świadczenia usług w Polsce będzie również powodować komplikacje 

w zakresie wykonywania usług audytorskich na poziomie międzynarodowych grup 

kapitałowych. Zlecenie przez jednostkę dominującą mającą siedzibę w innym kraju UE niż 

Polska wykonania przez firmy wchodzące w skład grupy dozwolonej usługi obowiązującej w 

tym kraju będzie kolidować z polskimi regulacjami. 
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Dodatkowo przepis ten znacząco utrudni funkcjonowanie sektora banków 

spółdzielczych w Polsce. Muszę bowiem zwrócić uwagę, że związki rewizyjne badające 

sprawozdania finansowe banków spółdzielczych po wprowadzeniu tego przepisu nie będą 

mogły wykonywać w tych bankach lustracji uregulowanej w art. 91-93a ustawy z dnia 16 

września 1982 r. Prawo spółdzielcze, zgodnie z którymi każda spółdzielnia obowiązana jest 

przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać 

się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. 

Proszę o nieprzyjmowanie rządowej propozycji zmiany art. 136. 

Przekazując powyższe uwagi, bardzo proszę Państwa Posłów o ich rozważenie 

i przyjęcie, co pozwoli na pełną realizacje obowiązków określonych w projektowanej regulacji. 
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