
Propozycje poprawek legislacyjnych 

w zakresie projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach 

audytorskich oraz o nadzorze publicznym
 

 

Kwestia kontroli, spraw i postępowań przeprowadzanych, wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy 

Po art. 280 dodaje się art. 280a w następującym brzmieniu: 

Art. 280a. 1. Postępowania o nałożenie kar na firmy audytorskie osiągające przychód z 

tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania 

publicznego, oraz postępowania dyscyplinarne, o których mowa w art. 275 ust. 3, art. 276 

oraz art. 278, wszczęte wobec firm audytorskich osiągających przychód z tytułu 

wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego i 

niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają umorzeniu. 

Postępowania o nałożenie kar na firmy audytorskie osiągające przychód z tytułu 

wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego oraz 

postępowania dyscyplinarne, o których mowa w art. 275 ust. 3, art. 276 oraz art. 278, 

wszczęte wobec firm audytorskich osiągających przychód z tytułu wykonywania czynności 

rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego i niezakończone przed dniem 

wejścia w życie ustawy powinny podlegać umorzeniu, ponieważ toczyły się na podstawie 

przepisów, które prawodawca europejski uznał za niewłaściwe, niespełniające zasad 

niezależności w organach sprawujących nadzór, w których zasiadać mogli przedstawiciele 

innych konkurencyjnych firm audytorskich, w sposób oczywisty zainteresowani określonym 

rozstrzygnięciem postępowań dotyczących innych firm audytorskich operujących zwłaszcza 

na tym samym rynku.  

Skoro prawodawca europejski jednoznacznie uznał taką sytuację za naganną, nowe przepisy 

implementujące te zasady, w żadnym wypadku nie powinny utrzymywać w mocy postępowań 

wobec firm audytorskich osiągających przychód z tytułu wykonywania czynności rewizji 

finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, które toczyły się na podstawie 

przepisów niewłaściwych, niegwarantujących w opinii Komisji Europejskiej i Parlamentu 

Europejskiego należytego przestrzegania zasad niezależności organów kontrolujących.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 

jednostek interesu publicznego już w preambule (motyw 22) jednoznacznie wskazuje, że dla 

zapewnienia wysokiego poziomu zaufania inwestorów i konsumentów do rynku 

wewnętrznego dzięki unikaniu konfliktu interesów, biegli rewidenci i firmy audytorskie 

powinni podlegać właściwemu nadzorowi ze strony właściwych organów, niezależnych od 

środowiska zawodowego biegłych rewidentów i dysponujących odpowiednimi 

możliwościami, wiedzą fachową i zasobami. W artykule 21 Rozporządzenia wskazano wprost 

na warunki dotyczące niezależności:  



Artykuł 21 

Warunki dotyczące niezależności 

Właściwe organy są niezależne od biegłych rewidentów i firm audytorskich. 

Właściwe organy mogą konsultować się z ekspertami, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. c), 

w celu wykonania określonych zadań, i może korzystać z ich wsparcia, gdy jest to niezbędne 

do prawidłowego wykonania zadań tych organów. W takich przypadkach eksperci nie są 

włączani w proces podejmowania decyzji. 

Członkiem organu zarządzającego ani osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji przez 

te właściwe organy nie może być osoba, która w trakcie pełnienia tych funkcji lub w ciągu 

trzech poprzednich lat: 

a) przeprowadzała badania ustawowe; 

b) posiadała prawa głosu w firmie audytorskiej; 

c)     była członkiem organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego firmy 

audytorskiej; 

d)    była partnerem lub pracownikiem firmy audytorskiej lub na innej zasadzie wykonywała 

zlecenia dla tej firmy. 

Finansowanie tych organów jest zabezpieczone i wolne od niewłaściwego wpływu ze strony 

biegłych rewidentów i firm audytorskich. 

 

 


