
Propozycja poprawki legislacyjnej 

w zakresie propozycji poprawki do rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092)
 

 

Odrębność regulacji prawnych odnoszących się do związków rewizyjnych banków 

spółdzielczych, jako firm audytorskich w oparciu o przepisy Rozporządzenia 537/2014 

 

Propozycja brzmienia art. 136 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach 

audytorskich oraz o nadzorze publicznym: 

,,Art. 136. 1. Usługami zabronionymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi 

rozporządzenia nr 537/2014, są także inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. 

2. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się do związków rewizyjnych banków 

spółdzielczych, o których mowa w art. 15 ust. 1, w zakresie czynności przewidzianych w art. 

15 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających.” 

 

W związku z faktem, iż bankowość spółdzielcza w zakresie objętym proponowaną treścią 

ww. art. 136 nie uwzględnia odrębnej specyfiki funkcjonowania bankowości spółdzielczej 

wskazać należy, iż przedmiotowy przepis powinien zawierać wyłączenie jego stosowania w 

odniesieniu do związków rewizyjnych banków spółdzielczych w zakresie czynności 

przewidzianych dla związków rewizyjnych w ustawie. Podnieść należy, iż ustawodawca w 

ustawie szczególnej tj. w art. 15 w ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających – wskazał w sposób szczególny – wprost wyrażony 

ustawowo katalog czynności wykonywanych przez związki rewizyjne.  

Mając na uwadze konsekwentną realizację treści art. 2 ust. 3 rozporządzenia 537/2014 

postulować należy o zwolnienie Związków Rewizyjnych z art. 5 rozporządzenia, gdyż 

czynności Związków Rewizyjnych zostały już określone w ustawie szczególnej (ustawa o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających). W 

przeciwnym bowiem razie powstaje sytuacja braku spójności przepisów prawa krajowego ze 

stosowanym bezpośrednio rozporządzeniem unijnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę odrębność 

regulacji prawnych odnoszących się do bankowości spółdzielczej.  

Przypomnieć należy, że przepis art. 2 ust. 3 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 537/2014 

stanowi, iż przypadku gdy spółdzielnia w rozumieniu art. 2 pkt 14) dyrektywy 2006/43/WE, 

bank oszczędnościowy lub podobna jednostka, o których mowa w art. 45 dyrektywy 

86/635/EWG, lub też jednostka zależna lub następca prawny spółdzielni, banku 

oszczędnościowego lub podobnej jednostki, o których mowa w art. 45 dyrektywy 

86/635/EWG, zgodnie z przepisami krajowymi muszą lub mogą być członkiem firmy 



audytorskiej typu non-profit, państwo członkowskie może zdecydować, że niniejsze 

rozporządzenie lub niektóre jego przepisy nie mają zastosowania do badania 

ustawowego takiej jednostki, pod warunkiem że biegły rewident przeprowadzający badanie 

ustawowe jednego ze swoich członków oraz osoby mogące wywierać wpływ na badanie 

ustawowe przestrzegają zasad niezależności określonych w dyrektywie 2006/43/WE. 

Dodatkowo wskazać również należy na treść art. 2 ust. 4 Rozporządzenia 537/2014. Zgodnie 

z tym przepisem, w przypadku gdy w szczególności spółdzielnia w rozumieniu art. 2 pkt 14) 

dyrektywy 2006/43/WE zgodnie z przepisami krajowymi musi lub może być członkiem firmy 

audytorskiej typu non-profit, obiektywna, rozsądna i dobrze poinformowana strona nie 

uznaje, że związek wynikający z członkostwa narusza niezależność biegłego rewidenta, pod 

warunkiem że gdy taka firma audytorska przeprowadza ustawowe badanie jednego ze swoich 

członków, do biegłych rewidentów prowadzących badanie oraz osób mogących wywierać 

wpływ na badanie ustawowe stosowane są zasady niezależności. 

 


