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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 14 października 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 534) 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) 

 

Art.  3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) jednostce - rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1; 

2) banku - rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa 

bankowego; 

3) zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność 

ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej; 

3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi - rozumie się przez to przepisy ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 

3b) zakładzie reasekuracji - rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność 

reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej; 

<3c) rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815 – rozumie się przez to rozporządzenie 

delegowane Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające 

dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego 

elektronicznego formatu raportowania (Dz. Urz. UE L 143 z 29.05.2019, str. 1, 

z późn. zm.); 

3d) formacie przeszukiwalnym – rozumie się przez to format danych, przy użyciu 

którego dokument elektroniczny jest zapisany w taki sposób, że możliwe jest 

posłużenie się ogólnie dostępnym oprogramowaniem, przeznaczonym do odczytu 
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lub edycji dokumentów zapisanych w tym formacie, w celu skutecznego 

przeszukania oraz skopiowania ciągu znaków alfanumerycznych zawartych w 

treści tego dokumentu;> 

(pominięto pkt 4 – 48) 

(pominięto ust. 1a – 6) 

Art.  45. 

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym 

mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z 

zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 

finansowego, określone w rozdziale 4. 

1a. Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów 

zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym 

z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być 

sporządzane zgodnie z MSR. 

1b. Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której 

jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z 

MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR. 

1c. Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez 

jednostki, o których mowa w ust. 1a oraz 1b, podejmuje organ zatwierdzający. 

1d. Organ zatwierdzający może podjąć decyzję w sprawie zaprzestania stosowania MSR przy 

sporządzaniu sprawozdań finansowych przez jednostki w przypadku ustania okoliczności, 

o których mowa w ust. 1a i 1b. 

1e. Sprawozdania finansowe oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego mogą być sporządzane 

zgodnie z MSR, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z 

MSR. 

1f. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

1g. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 
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<1ga. Sprawozdania finansowe emitentów, których papiery wartościowe zostały 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sporządza się w formacie, o którym 

mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815.> 

[1h. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze 

logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych.] 

<1h. Sprawozdania finansowe jednostek niebędących emitentami papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzane 

zgodnie z MSR, sporządza się w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu 

Komisji (UE) 2019/815, lub innym formacie przeszukiwalnym.> 

2. Sprawozdanie finansowe składa się z: 

1) bilansu; 

2) rachunku zysków i strat; 

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia. 

3. Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu 

badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w 

przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek 

przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 3a. 

3a. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie 

finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku 

przepływów pieniężnych. 

3b. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki 

inwestycyjnej obejmuje dodatkowo zestawienie lokat. 

3c. Sprawozdanie finansowe alternatywnej spółki inwestycyjnej obejmuje dodatkowo 

zestawienie informacji dodatkowych o spółce obejmujące informacje o strukturze 

aktywów i kosztach działalności, wartości aktywów netto i informacje dotyczące wartości 

aktywów netto na prawo uczestnictwa i sposobu jej ustalania, informacje o 

wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych lub 

przyznanych uprawnieniach wpływających na ustalenie wartości aktywów netto lub na 

prawa inwestorów oraz informacje dotyczące uprzywilejowania praw uczestnictwa albo 

ograniczenia uprawnień z nich wynikających. 
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4. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, 

jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. 

5. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w 

języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu 

do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu 

finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. 

6. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności emitentów papierów 

wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających 

się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza się na podstawie przepisów ustawy, z 

uwzględnieniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi. 

Art.  49. 

1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw 

ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, 

przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których 

wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki 

kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych 

spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych 

otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek 

inwestycyjnych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem 

finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. 

2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie 

majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie 

czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o: 

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego; 

2) przewidywanym rozwoju jednostki; 

3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju; 

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej; 

5) udziałach własnych, w tym: 

a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym, 
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b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a 

w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części 

kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują, 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów, 

d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w 

razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału 

podstawowego, którą te udziały reprezentują; 

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach); 

7) instrumentach finansowych w zakresie: 

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków 

pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, 

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, 

łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, 

dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń; 

8) (uchylony). 

2a. Sprawozdanie z działalności emitenta, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone 

do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

powinno zawierać również - jako wyodrębnioną część - oświadczenie o stosowaniu ładu 

korporacyjnego, którego zakres określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 

60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) lub regulaminy wydane na podstawie art. 61 tej 

ustawy. 

2b. Sprawozdanie z działalności specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych 

powinno obejmować, z uwzględnieniem art. 105 rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 

dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, 

przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1), istotne informacje o 

stanie majątkowym i sytuacji finansowej tych jednostek, w tym ocenę uzyskiwanych 

efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. 
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3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również - o ile jest to istotne 

dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki - co najmniej: 

1) kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki; 

2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki 

oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego. 

3a. W przypadku gdy istnieje powiązanie pomiędzy wartościami wykazanymi w rocznym 

sprawozdaniu finansowym a informacjami zawartymi w sprawozdaniu z działalności 

jednostki, sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać odniesienia do kwot 

wykazanych w sprawozdaniu finansowym, a także dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tych 

kwot. 

4. Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 i ust. 1b, która ma obowiązek 

sporządzania sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z ust. 1, może nie sporządzać 

tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej, a w przypadku, o którym 

mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje 

dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy. 

5. Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności zgodnie z 

ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji 

dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których 

mowa w ust. 2 pkt 5. 

6. Jednostka mała i jednostka mikro mogą nie wykazywać w sprawozdaniu z działalności 

wskaźników oraz informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2. 

7. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej 

oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym. 

<8. Sprawozdanie z działalności emitentów, których papiery wartościowe zostały 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sporządza się w formacie, o którym 

mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815. 

9. Sprawozdanie z działalności jednostek niebędących emitentami papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzających 

sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, sporządza się w formacie, o którym mowa 

w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815, lub innym formacie przeszukiwalnym.> 
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Art.  52 

1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, 

zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub 

umowy. 

[2. Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której 

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką 

kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga 

pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.] 

<2. Sprawozdanie finansowe podpisują – podając zarazem datę podpisu – osoba, której 

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli 

jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co 

najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu w sposób, o którym mowa w 

ust. 2b. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia 

pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.> 

<2a. Podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono 

wymagania przewidziane w ustawie. 

2b. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może 

podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez 

pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie 

finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich 

oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu 

sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. 

Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane 

w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do 

sprawozdania finansowego. 

2c. W treści odmowy podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenia lub odmowy 

złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, wskazuje się sprawozdanie 

finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i 

godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

2d. Odmowę podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowę złożenia 

oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, sporządza się w postaci elektronicznej oraz 
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opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej oraz opatruje 

własnoręcznym podpisem. 

2e. W przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy i jeżeli odmowa podpisu, o 

której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, o których 

mowa w ust. 2b, zostały sporządzone w postaci papierowej opatrzonej 

własnoręcznym podpisem, jedna z osób wchodzących w skład tego organu, 

podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii 

tych dokumentów.> 

3. [Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio również do:] 

<Przepisy ust. 1–2e stosuje się odpowiednio również do:> 

1) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 ust. 2 lub na 

inny dzień bilansowy; 

2) sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49, z tym że nie podpisuje go 

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

 

Art.  55. 

1. Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych 

wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa 

kapitałowa stanowiła jedną jednostkę; sprawozdaniem tym obejmuje się również dane 

pozostałych jednostek podporządkowanych, zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym rozdziale. 

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z: 

1) skonsolidowanego bilansu; 

2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat; 

3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych; 

4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; 

5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

2a. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z 

działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których 
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mowa [w art. 49 ust. 2-3a i 7] <w art. 49 ust. 2–3a i 7–9>, z tym że w przypadku 

informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach 

własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy 

kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy 

kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki 

dominującej jako jedno sprawozdanie. 

2b. Jednostka dominująca będąca: 

1) jednostką, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6, oraz 

2) spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub 

komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną 

odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z 

innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz 

3) jednostką dominującą grupy kapitałowej, jeżeli łączne dane jednostki dominującej oraz 

wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla na dzień bilansowy roku 

obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy: 

a) po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, 

przekraczają wielkości, o których mowa w art. 49b ust. 1, albo 

b) przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, 

przekraczają następujące wielkości: 

– 500 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

oraz 

– 102 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 

lub 204 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i 

produktów za rok obrotowy 

- zawiera dodatkowo w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej - jako 

wyodrębnioną część - oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji 

niefinansowych sporządzone odpowiednio według wymogów określonych w art. 

49b ust. 2-8. 

2c. Jednostka dominująca może nie sporządzać oświadczenia grupy kapitałowej na temat 

informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z działalności 

grupy kapitałowej sporządzi odrębnie sprawozdanie grupy kapitałowej na temat 

informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 

miesięcy od dnia bilansowego. Jednostka zamieszcza w sprawozdaniu z działalności 
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grupy kapitałowej informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej 

zgodnie z wymogami określonymi w art. 49b ust. 2-8. Do sprawozdania grupy 

kapitałowej na temat informacji niefinansowych przepisy art. 4a ust. 1, art. 45 ust. 4 i 5, 

art. 49b ust. 2-8, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 68 oraz art. 73 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

2d. Przyjmuje się, że jednostka dominująca, która sporządza oświadczenie grupy kapitałowej 

na temat informacji niefinansowych albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat 

informacji niefinansowych zgodnie z wymogami ustawy, spełnia obowiązek ujawnienia 

wskaźników oraz informacji, o których mowa w art. 49 ust. 3 pkt 2. 

2e. Jednostka będąca jednostką dominującą niższego szczebla może nie sporządzać 

oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych albo sprawozdania 

grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, jeżeli jej jednostka dominująca 

wyższego szczebla mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza oświadczenie grupy kapitałowej na 

temat informacji niefinansowych albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat 

informacji niefinansowych zgodnie z przepisami prawa państwa Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, któremu podlega, którym obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne 

każdego szczebla. W takim przypadku jednostka ujawnia w sprawozdaniu z działalności 

nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla, sporządzającej 

oświadczenie albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, 

które obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla. 

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się również na inny dzień bilansowy, 

jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. 

4. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, to do sporządzania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosuje się odpowiednio przepisy 

rozdziałów 4, 4a i 5. 

5. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, o których 

mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 

rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), oraz banków sporządza się zgodnie z 

MSR. 

6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych 

zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym 
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z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być 

sporządzane zgodnie z MSR. 

7. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek dominujących niższego szczebla, 

wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego 

szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być 

sporządzane zgodnie z MSR. 

8. Decyzję w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z 

MSR, przez jednostki, o których mowa w ust. 6 i 7, podejmuje organ zatwierdzający 

jednostki dominującej. 

9. Organ zatwierdzający jednostki dominującej może podjąć decyzję w sprawie zaprzestania 

stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez 

jednostki w przypadku ustania okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio do jednostek niebędących bankami, o których 

mowa w ust. 5. 

Art.  57. 

<1.> Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli: 

1) udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z 

wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku 

od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie; 

2) występują poważne długoterminowe ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad 

jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym 

wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie 

kontroli nad organami kierującymi tą jednostką; 

3) bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów lub bez zbędnej zwłoki nie można 

uzyskać informacji niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, przy czym może mieć to zastosowanie w wyjątkowych przypadkach, 

które zostaną odpowiednio udokumentowane. 

<2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy alternatywnych spółek 

inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnionych do posługiwania 

się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”.> 

 

Art.  59. 
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1. Dane jednostki zależnej konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej, o której mowa w art. 

60. 

2. Dane jednostek współzależnych wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym przy zastosowaniu metody proporcjonalnej, o której mowa w art. 61, lub 

metody praw własności, o której mowa w art. 63. 

2a. Jeżeli wspólnik jednostki współzależnej będący jednostką dominującą sporządzającą 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykazuje jednostki współzależne przy 

zastosowaniu metody proporcjonalnej, to przepisy art. 56 ust. 3, art. 57 i art. 58 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Udziały w jednostce stowarzyszonej wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym metodą praw własności. 

4. Jeżeli jednostki grupy kapitałowej, objęte konsolidacją, posiadają udziały w jednostkach 

współzależnych, to dane tych jednostek obejmuje się skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym przy zastosowaniu metody proporcjonalnej lub metody praw własności. 

5. Jeżeli jednostki grupy kapitałowej, objęte konsolidacją, posiadają udziały w jednostkach 

stowarzyszonych, to dane tych jednostek wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym metodą praw własności. W przypadku gdy te jednostki stowarzyszone 

sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe, to metodę praw własności stosuje 

się do aktywów netto wykazanych w ich skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. 

6. Jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa [w art. 57 pkt 2] <w art. 57 ust. 1 

pkt 2>, a jednostka zależna była wcześniej objęta konsolidacją lub jednostka dominująca 

wstąpiła w prawa znaczącego inwestora lub wspólnika jednostki współzależnej, to dane 

tych jednostek wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednio 

metodą proporcjonalną lub metodą praw własności. 

 

Art.  63c. 

1. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 55 ust. 1, sporządza się na ten sam dzień 

bilansowy i za ten sam rok obrotowy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. 

Jeżeli ten sam dzień bilansowy nie może być przyjęty przez poszczególne jednostki grupy 

kapitałowej to konsolidacją można objąć sprawozdanie finansowe sporządzone za inny 

okres roczny niż rok obrotowy, pod warunkiem, że dzień bilansowy tych sprawozdań 

finansowych przypada nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem bilansowym 
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przyjętym dla grupy kapitałowej. Dotyczy to również sprawozdań finansowych jednostek, 

dla których stosuje się metodę praw własności. 

2. Jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie później niż 

w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne 

sprawozdanie finansowe. 

2a. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym. 

2b. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz 

formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. [Nie dotyczy 

to sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR.] 

<2c. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe emitentów, których papiery wartościowe 

zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sporządza się: 

1) w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815; 

2) zgodnie z wymogami dotyczącymi znakowania określonymi w rozporządzeniu 

Komisji (UE) 2019/815 w odniesieniu do włączenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego do raportu rocznego, w terminach określonych 

w załączniku II do tego rozporządzenia. 

2d. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek niebędących emitentami 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, 

sporządzane zgodnie z MSR: 

1) sporządza się w formacie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 

2019/815, lub innym formacie przeszukiwalnym; 

2) może być znakowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (UE) 

2019/815.> 

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki dominującej oraz 

inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. [Przepis art. 52 ust. 2 

stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 52 ust. 2–2e stosuje się odpowiednio.> 

4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ 

zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 
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bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki 

dominującej. 

[Art.  63j. 

Do sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 52 ust. 1 i 2, z tym że nie podpisuje ich osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych.] 

<Art. 63j. 

Do sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 52 ust. 1–2e, z tym że nie podpisuje ich osoba, której 

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.> 

 

Art.  69. 

1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie 

finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź 

postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 

finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których 

mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

1a. (uchylony). 

1b. Kierownik oddziału przedsiębiorcy zagranicznego składa we właściwym rejestrze 

sądowym roczne sprawozdanie finansowe oddziału. 

1c. Kierownik oddziału, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji kredytowej 

lub instytucji finansowej - w rozumieniu przepisów Prawa bankowego, zwanych dalej 

"instytucją kredytową lub finansową", składa we właściwym rejestrze sądowym, 

sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie siedziby 

instytucji kredytowej lub finansowej oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza 

przysięgłego, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz ze sprawozdaniem z 

działalności oraz sprawozdaniem z badania. 

1d. Przepis ust. 1c stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności oraz sprawozdaniem z badania. 

1e. Złożeniu we właściwym rejestrze sądowym nie podlega, z zastrzeżeniem ust. 1f, roczne 

sprawozdanie finansowe oddziału instytucji kredytowej lub finansowej. 
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1f. Kierownik oddziału instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w państwie 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 

1c, składa również we właściwym rejestrze sądowym podlegające obowiązkowi badania 

roczne sprawozdanie finansowe oddziału wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli: 

1) roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest 

sporządzone według zasad przyjętych bądź równoważnych z przyjętymi w 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

2) w państwie siedziby tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest spełniony warunek 

wzajemności w odniesieniu do instytucji kredytowych lub finansowych mających 

siedzibę w państwie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

1g. Kierownik jednostki, o której mowa odpowiednio w art. 63f ust. 1 lub art. 63g ust. 1, 

składa we właściwym rejestrze sądowym odpowiednio sprawozdanie z płatności na rzecz 

administracji publicznej lub skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz 

administracji publicznej, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, w terminie 

określonym w ust. 1. 

2. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 

ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 

dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1. 

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej sporządzającej roczne 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. 

<3a. Kierownik jednostki wraz ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z 

działalności, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z 

działalności grupy kapitałowej, sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji 

publicznej oraz skonsolidowanym sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji 

publicznej składa we właściwym rejestrze sądowym również odmowę podpisu, do 

której ma zastosowanie art. 52 ust. 2, oraz oświadczenie lub odmowę złożenia 

oświadczenia, do których ma zastosowanie art. 52 ust. 2b, jeżeli zostały 

sporządzone.> 

4. Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego: 

1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wyższego szczebla 

wraz ze sprawozdaniem z badania, 
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2) skonsolidowane sprawozdanie z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla 

- w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, nie później 

niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego jednostki dominującej niesporządzającej 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 49b ust. 11 i art. 55 ust. 2e, kierownik jednostki 

zamieszcza na stronie internetowej tej jednostki przetłumaczone na język polski przez 

tłumacza przysięgłego oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji 

niefinansowych albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych 

sporządzone przez jednostkę dominującą wyższego szczebla, w ciągu 30 dni od dnia jego 

zatwierdzenia, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego tej jednostki 

dominującej. 

Art.  74. 

[1. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co 

najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym 

nastąpiło ich zatwierdzenie.] 

<1. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe, odmowa podpisu, o której mowa w 

art. 52 ust. 2, oraz oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, o których mowa 

w art. 52 ust. 2b, jeżeli zostały sporządzone, podlegają przechowywaniu przez okres 

co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w 

którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe.> 

2. Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres: 

1) księgi rachunkowe - 5 lat; 

2) karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki - przez okres wymaganego 

dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz 

podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat; 

3) dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej - do dnia 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż 

do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą 

detaliczną; 

4) dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz 

umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych 

postępowaniem karnym albo podatkowym - przez 5 lat od początku roku 
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następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie 

zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; 

5) dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - przez okres nie 

krótszy od 5 lat od upływu jej ważności; 

6) dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji - 1 rok po terminie upływu rękojmi lub 

rozliczeniu reklamacji; 

7) dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat; 

8) pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika z 

ustawy - 5 lat. 

3. Okresy przechowywania ustalone w ust. 2 oblicza się od początku roku następującego po 

roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1800) 

Art.27 

1. Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, z zastrzeżeniem 

ust. 1d, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 

8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według 

ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku 

podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić 

podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w 

zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. 

1a.(uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

1d. Podatnicy obowiązani do zapłaty podatku od przychodów z budynków są obowiązani w 

zeznaniu, o którym mowa w ust. 1, wykazać środki trwałe, których wartość początkowa 

jest uwzględniana przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z 

budynków, kwotę należnego i zapłaconego podatku od przychodów z budynków oraz 

kwotę dokonanych odliczeń zgodnie z art. 24b. 

http://lex.senat.pl/#/document/16799056?cm=DOCUMENT
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1e. Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w 

spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce 

albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki 

niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub 

praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku 

podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku, gdy spółka nieruchomościową 

nie jest podatnikiem podatku dochodowego - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu 

roku obrotowego spółki nieruchomościowej, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, informację: 

1) o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce 

nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub 

prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z 

nich takich praw - w przypadku informacji przekazywanych przez spółki 

nieruchomościowe, 

2) o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej 

udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o 

podobnym charakterze - w przypadku informacji przekazywanych przez podatników 

będących wspólnikami spółek nieruchomościowych 

- według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w 

przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego 

- na ostatni dzień jej roku obrotowego. 

1f) W przypadku podatkowych grup kapitałowych przepis ust. 1e stosuje się do spółek 

wchodzących w skład takiej grupy. 

1g) W celu obliczenia posiadania pośredniego, o którym mowa w ust. 1e, przepis art. 11c ust. 

3 stosuje się odpowiednio 

[2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem 

podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 

dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis 

uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe 

jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej 
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udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości. Obowiązek 

złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania 

finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.] 

<2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej sprawozdanie finansowe, odmowę podpisu, o której mowa w art. 52 ust. 2 

ustawy o rachunkowości, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których 

mowa w art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości, jeżeli zostały one sporządzone, wraz 

ze sprawozdaniem z badania, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia 

zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek przekazania sprawozdania 

finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej nie dotyczy podmiotów 

zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych 

przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci 

elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 

45 ust. 1g ustawy o rachunkowości albo w formacie, o którym mowa w art. 45 ust. 

1ga lub 1h tej ustawy. Obowiązek przekazania sprawozdania z badania nie dotyczy 

podatników, których sprawozdania finansowe nie są objęte obowiązkiem badania.> 

2a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności prowadzonej 

przez zagraniczne jednostki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a, są 

obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o 

wysokości dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętego w roku 

podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca 

następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik 

osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej jednostki kontrolowanej, składa odrębne 

zeznanie o dochodach z każdej z tych jednostek. 

2b. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 2, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-

skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 
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4a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy 

opodatkowania lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub 

w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten 

zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 

112, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641) 

 

Art.  19e. 

1. Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. 

2. Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest 

ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi 

osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym albo likwidator. 

3. Do zgłoszenia uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 

finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 

oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak również dokumentów, o których mowa [w 

art. 69 ust. 1c, 1d i 4] <w art. 69 ust. 1c, 1d, 3a i 4>  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, a także sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. innych dokumentów, 

o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, można dołączyć ich kopie 

podpisane w sposób określony w ust. 2. 

3a. Zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których 

dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i 

http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(c))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(d))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(f))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(g))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(3)&cm=DOCUMENT
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Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 58a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1651) i art. 60
1
 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 75), o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do 

dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik 

zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

3b. Adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny zgłaszający uchwałę bądź 

postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub 

pokryciu straty, jak również dokumenty, o których mowa [w art. 69 ust. 1c, 1d i 4] <w 

art. 69 ust. 1c, 1d, 3a i 4> ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także 

sporządzone do dnia 30 września 2018 r. inne dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 

1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, może dołączyć do zgłoszenia ich kopie podpisane w sposób 

określony w ust. 3a. 

4.  17  W przypadku wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych umieszczonych w 

Repozytorium zgłaszający wskazuje numer dokumentu w Repozytorium. 

5. (uchylony). 

6. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają 

wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

7. Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego w zakresie określonym w ust. 2 i 6. W przypadku negatywnej 

weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, wyłącznie 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze 

przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a, albo z wnioskiem o 

przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych. 

7a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, można dołączyć kopie uchwały bądź postanowienia 

o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak 

również dokumentów, o których mowa [w art. 69 ust. 1c, 1d i 4] <w art. 69 ust. 1c, 1d, 

3a i 4> ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzonych do 

dnia 30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g 

http://lex.senat.pl/#/document/16790926?unitId=art(58(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16790947?unitId=art(60(1))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(c))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(d))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(f))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(g))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(c))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(d))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(f))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(1(g))&cm=DOCUMENT
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i 3 tej ustawy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym przez osoby wymienione w ust. 2 albo występującego w 

sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem 

zagranicznym. 

7b. W przypadku określonym w ust. 3a zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego także w zakresie statusu zgłaszającego jako 

adwokata, radcy prawnego i prawnika zagranicznego. W przypadku negatywnej 

weryfikacji statusu, przepisy ust. 7 zdanie drugie i ust. 7a stosuje się odpowiednio. 

8. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 2 i 7. 

9. Czynności, o których mowa w ust. 1-8, są wykonywane w systemie teleinformatycznym za 

pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, 

służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym. 

10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, o 

których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb 

weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie 

identyfikacji zgłaszającego oraz konieczność zagwarantowania kompletności 

dokumentów dołączanych do zgłoszenia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 oraz z 2021 r. poz. 1598) 

 

<Art. 43a. 

1. Posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Krajowej Komisji Rewizyjnej 

mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 344), umożliwiających przekazywanie obrazu i dźwięku w 

czasie rzeczywistym. 

2. Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą 

być podejmowane w trybie obiegowym, po powiadomieniu członków odpowiednio 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów albo Krajowej Komisji Rewizyjnej o treści 

http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(69)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796295?unitId=art(70(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?unitId=art(126)par(6)&cm=DOCUMENT
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projektu uchwały i o terminie oddania głosu wyznaczonym odpowiednio przez 

Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów albo przewodniczącego Krajowej 

Komisji Rewizyjnej. 

3. Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Krajowej Komisji Rewizyjnej 

podjęte w trybie obiegowym są ważne, jeżeli w wyznaczonym terminie głosy oddała 

co najmniej połowa członków odpowiednio Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

albo Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

4. Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Krajowej Komisji Rewizyjnej 

podjęte w trybie obiegowym podpisują odpowiednio Prezes Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów albo przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.> 

 

Art.  57. 

1. Agencja prowadzi listę firm audytorskich, zwaną dalej "listą". 

2. Lista zawiera nazwy i adresy organów odpowiedzialnych odpowiednio za nadzór 

publiczny, wpis na listę, kontrole w ramach systemu zapewniania jakości, prowadzenie 

kontroli doraźnych i nakładanie kar administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy 

oraz rozporządzenia nr 537/2014, a także obejmuje następujące dane: 

1) numer wpisu na listę; 

2) pełną i skróconą nazwę oraz adres firmy audytorskiej; 

3) formę organizacyjno-prawną firmy audytorskiej; 

4) nazwiska i imiona lub nazwy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), 

udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów 

nadzorczych; 

5) adresy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców 

(akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych; 

6) nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych 

w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób; 

7) adresy oddziałów firmy audytorskiej; 

8) informację o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich 

należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z firmą audytorską lub też 

wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne; 

9) adres strony internetowej firmy audytorskiej; 
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10) numer w rejestrze nadany firmie audytorskiej przez organ rejestrujący innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego oraz nazwę 

tego organu; 

11) informację, czy firma audytorska została zarejestrowana w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie Unii Europejskiej w celu umożliwienia przeprowadzania unijnych 

badań ustawowych, wymaganych w państwie Unii Europejskiej dokonującym 

rejestracji; 

12) dane kontaktowe obejmujące numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i 

nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów; 

13) informację, czy firma audytorska została wpisana na listę na podstawie art. 58. 

[3. Firma audytorska zgłasza Agencji zmiany danych podlegających wpisowi na listę w 

terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.] 

<3. Firma audytorska składa do Agencji wniosek o zmianę danych podlegających 

wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych.> 

<3a. Do wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi na listę dołącza się dokumenty 

potwierdzające zmianę danych. W przypadku zmiany danych, o których mowa w 

ust. 2 pkt 5, 6, 8, 9 i 12, zamiast dokumentów potwierdzających zmianę danych 

można dołączyć oświadczenie o zgodności zmienionych danych ze stanem 

faktycznym i prawnym, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy 

lub przez jego pełnomocnika. 

3b. Agencja dokonuje zmiany danych podlegających wpisowi na listę w drodze 

czynności materialno-technicznej. Odmowa zmiany danych podlegających wpisowi 

na listę następuje w drodze decyzji Agencji. Agencja wydaje taką decyzję w 

przypadku: 

1) wskazania we wniosku danych niezgodnych ze stanem faktycznym znanym 

Agencji z urzędu; 

2) wskazania we wniosku danych niezgodnych ze stanem prawnym; 

3) niezłożenia dokumentów potwierdzających zmianę danych lub oświadczenia 

o zgodności zmienionych danych ze stanem faktycznym i prawnym.> 

4. Wpisu na listę dokonuje się w przypadku spełniania przez firmę audytorską następujących 

warunków: 

[1) złożenia wniosku zawierającego udokumentowane dane, o których mowa w ust. 2 pkt 

2-12;] 
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<1) złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dane, o których mowa 

w ust. 2 pkt 2–12;> 

2) posiadania nieposzlakowanej opinii; 

3) złożenia oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności w zakresie 

wykonywania czynności rewizji finansowej, podpisanego przez członków zarządu, a 

w przypadku braku zarządu - przez właścicieli lub wspólników; 

4) złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 

46 i art. 47. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia 

opłaty, o której mowa w art. 60 ust. 1. 

<5a. Do wniosku o wpis na listę, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zamiast dokumentów 

potwierdzających dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 6, 8, 9 i 12, można dołączyć 

oświadczenie o zgodności tych danych ze stanem faktycznym i prawnym, podpisane 

zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy lub przez jego pełnomocnika. 

5b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3a, ust. 4 pkt 3 oraz ust. 5a, składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.> 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Lista jest prowadzona w postaci elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej 

Agencji. 

Art.  62. 

1. (uchylony). 

2. O każdym przypadku skreślenia z listy firmy audytorskiej posiadającej numer w rejestrze, o 

którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt 10, Agencja informuje organ rejestrujący państwa, w 

którym firma audytorska jest także zarejestrowana, podając przyczyny jej skreślenia. 

3. (uchylony). 

<Art. 62a. 

1. Wniosek o wpis na listę, wniosek o skreślenie z listy oraz wniosek o zmianę danych 

podlegających wpisowi na listę składa się w postaci elektronicznej, za pośrednictwem 
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systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej Agencji, i opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

2. Do wniosków o wpis na listę lub o zmianę danych podlegających wpisowi na listę 

dołącza się: 

1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w art. 57 ust. 3a, ust. 4 pkt 1 i 3 

lub ust. 5a, sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; 

2) odwzorowania cyfrowe sporządzonych w postaci papierowej dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 3a, ust. 4 pkt 1 i 3 lub ust. 5a, które 

zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym osoby potwierdzającej zgodność 

odwzorowania cyfrowego odpowiednio z dokumentem albo oświadczeniem 

sporządzonym w postaci papierowej.> 

 

[Art.  63. 

1. Do decyzji Agencji w przedmiocie wpisu na listę lub skreślenia z listy stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

2. Od decyzji Agencji wydanych w pierwszej instancji w przedmiocie wpisu na listę lub 

skreślenia z listy nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może 

złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.] 

 

<Art. 63. 

1. Do decyzji Agencji w przedmiocie wpisu na listę, odmowy zmiany danych 

podlegających wpisowi na listę lub skreślenia z listy stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

2. Od decyzji Agencji wydanych w pierwszej instancji w przedmiocie wpisu na listę, 

odmowy zmiany danych podlegających wpisowi na listę lub skreślenia z listy nie 

służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może złożyć wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. – Kodeks postępowania administracyjnego.> 
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Art.  78. 

1. Biegły rewident oraz firma audytorska są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie 

informacje i dokumenty, do których mieli dostęp w trakcie świadczenia usług 

atestacyjnych oraz usług pokrewnych. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie 

jest ograniczony w czasie. 

2. Do przestrzegania tajemnicy zawodowej są obowiązane również inne osoby, którym 

udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba że na ich ujawnienie zezwalają 

przepisy odrębne. 

3. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej: 

1) złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz udzielanie 

informacji lub przekazywanie dokumentów w przypadkach określonych w niniejszej 

ustawie lub odrębnych przepisach; 

2) udostępnienie dokumentacji i informacji, do których mieli dostęp w trakcie 

świadczenia usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych w związku z toczącymi się 

postępowaniami przed Agencją, Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym lub 

Krajowym Sądem Dyscyplinarnym; 

[3) przekazanie przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską - w przypadku 

przeprowadzania badania ustawowego jednostki należącej do grupy kapitałowej, 

której jednostka dominująca znajduje się w państwie trzecim - dokumentacji 

dotyczącej wykonywanej pracy w zakresie badania ustawowego biegłemu rewidentowi 

grupy kapitałowej, jeżeli dokumentacja ta jest konieczna do przeprowadzenia badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej;] 

<3) przekazanie przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską – w przypadku 

przeprowadzania badania ustawowego jednostki należącej do grupy kapitałowej, 

której jednostka dominująca znajduje się w państwie Unii Europejskiej lub 

państwie trzecim – dokumentacji dotyczącej wykonywanej pracy w zakresie 

badania ustawowego biegłemu rewidentowi grupy kapitałowej, jeżeli 

dokumentacja ta jest konieczna do przeprowadzenia badania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego jednostki dominującej;> 

4) przekazywanie przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską informacji na podstawie 

przepisów działu III rozdziału 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa - w zakresie określonym tymi przepisami. 
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Art.  83. 

1. W wyniku przeprowadzenia badania zgodnie z krajowymi standardami badania biegły 

rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania. 

2. Sprawozdanie z badania jest formułowane w sposób jasny i jednoznaczny. 

3. Sprawozdanie z badania zawiera: 

1) nazwę i siedzibę firmy audytorskiej, która przeprowadziła badanie; 

2) nazwę jednostki, której sprawozdanie finansowe podlegało badaniu; 

3) wskazanie, czy przedmiotem badania było roczne sprawozdanie finansowe badanej 

jednostki, czy też roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej; 

4) wskazanie dnia bilansowego sprawozdania finansowego oraz okresów objętych 

sprawozdaniem finansowym podlegającym badaniu; 

5) wskazanie zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zastosowanych przy 

sporządzeniu sprawozdania finansowego podlegającego badaniu; 

6) opis zakresu badania, w tym wskazanie standardów badania, według których 

przeprowadzono badanie; 

7) imię i nazwisko biegłego rewidenta, podpisującego sprawozdanie z badania oraz jego 

numer w rejestrze; 

8) opinię biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i 

jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej 

jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i 

sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

9) opinię biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co 

do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową; 

10) opinię, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami 

oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu 

finansowym; 

11) oświadczenie o tym, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej 

podczas badania stwierdzono istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, 

oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie; 

12) opinię, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu 

korporacyjnego zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane zgodnie z 

zakresem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 

ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
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instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217) lub regulaminach, o których 

mowa w art. 61 tej ustawy, a w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w 

tych przepisach lub regulaminach - stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi 

zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu 

finansowym; 

13) objaśnienia, w których biegły rewident odnosi się do spraw, na które zwrócił uwagę 

podczas badania, które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami; 

14) oświadczenie biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu 

do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do 

zdolności jednostki do kontynuowania działalności; 

15) stwierdzenie, że zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej 

rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw 

jednostki przez jej zarząd lub inny organ zarządzający obecnie lub w przyszłości; 

16) informację o tym, czy jednostka, o której mowa w art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, sporządziła oświadczenie na temat informacji 

niefinansowych, o którym mowa w tym przepisie, albo odrębne sprawozdanie na 

temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, a w przypadku jednostki korzystającej ze 

zwolnienia, o którym mowa w art. 49b ust. 11 tej ustawy - informację, czy jednostka 

ta ujawniła w swoim sprawozdaniu z działalności nazwę i siedzibę jednostki 

dominującej wyższego szczebla, sporządzającej oświadczenie lub odrębne 

sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmie tę 

jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla; 

17) inne elementy, które biegły rewident uzna za konieczne; 

18) podpis biegłego rewidenta i datę sporządzenia sprawozdania z badania. 

4. Przepisów ust. 3 pkt 10 i 11 nie stosuje się do oświadczenia na temat informacji 

niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, i odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym 

mowa w art. 49b ust. 9 tej ustawy. 

5. Opinia, w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 8 i 9, może być opinią bez zastrzeżeń, z 

zastrzeżeniami lub negatywną. W przypadku gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić 
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opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, sprawozdanie z badania zawiera odmowę 

wydania opinii. 

6. W sprawozdaniu z badania, o którym mowa w ust. 1, należy ponadto zamieścić: 

1) opinię, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie 

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; 

2) uzasadnienie wydania opinii z zastrzeżeniami, wydania opinii negatywnej albo 

odmowy wydania opinii przez biegłego rewidenta, wraz z opisem skutków 

zniekształceń będących powodem wydania takiej opinii albo odmowy jej wydania; 

3) informację o niedopełnieniu przez badaną jednostkę, do dnia sporządzenia 

sprawozdania z badania, obowiązku złożenia do właściwego rejestru sądowego, a w 

stosownych przypadkach także do ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok lub 

lata poprzedzające rok obrotowy; 

4) informację o stwierdzonym podczas badania istotnym naruszeniu prawa, statutu lub 

umowy spółki mającym wpływ na sprawozdanie finansowe; 

5) informację, czy jednostka badana przestrzega obowiązujących regulacji 

ostrożnościowych, określonych w odrębnych przepisach, w szczególności czy: 

a) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa prawidłowo ustaliła współczynnik 

wypłacalności, 

b) bank lub podmiot prowadzący działalność maklerską prawidłowo ustalił 

współczynniki kapitałowe, 

c) zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji utworzył rezerwy techniczno-

ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości w wysokości zapewniającej pełne 

wywiązywanie się z bieżących i przyszłych zobowiązań wynikających z zawartych 

umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji, 

d) zakład ubezpieczeń na życie, w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, prawidłowo wyliczył 

margines wypłacalności i posiada środki własne, o których mowa w art. 106j ust. 3 

pkt 3 tej ustawy, w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej 

niż kapitał gwarancyjny [.] <;> 

<6) opinię, czy badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało 

oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. 

uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
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odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących 

specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (Dz. Urz. UE 

L 143 z 29.05.2019, str. 1, z późn. zm.), w przypadku skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych emitentów, których papiery wartościowe zostały 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, oraz skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych innych jednostek, które zostały oznakowane zgodnie 

z wymogami tego rozporządzenia.> 

 

Art.  94l. 

1. Prezes Agencji reprezentuje Radę Agencji i kieruje jej pracami. 

2. Rada Agencji obraduje na posiedzeniach, którym przewodniczy Prezes Agencji. 

<2a. Posiedzenia Rady Agencji mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, umożliwiających przekazywanie obrazu i dźwięku w 

czasie rzeczywistym.> 

3. Prezes Agencji zwołuje posiedzenia Rady Agencji co najmniej raz w miesiącu. 

 

Art.  94m. 

1. Rada Agencji podejmuje uchwały, w tym wydaje decyzje administracyjne i postanowienia 

w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie. 

2. Rada Agencji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w 

obecności co najmniej 5 członków oraz Prezesa Agencji. W przypadku równej liczby 

głosów rozstrzyga głos Prezesa Agencji. 

[3. Uchwały Rady Agencji mogą być podejmowane w trybie obiegowym przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).] 

<3. Uchwały Rady Agencji mogą być podejmowane w trybie obiegowym po 

powiadomieniu członków Rady Agencji o treści projektu uchwały i wyznaczonym 

przez Prezesa Agencji terminie oddania głosu.> 

<3a. Uchwały Rady Agencji podjęte w trybie obiegowym są ważne, jeżeli 

w wyznaczonym przez Prezesa Agencji terminie głosy oddało co najmniej 5 członków 

Rady Agencji oraz Prezes Agencji. Uchwały w trybie obiegowym są podejmowane 
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zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga 

głos Prezesa Agencji.> 

4. Uchwały Rady Agencji podpisuje w imieniu Rady Agencji Prezes Agencji. 

5. Rada Agencji uchwala regulamin działania Rady Agencji, który określa szczegółową 

organizację i tryb pracy, sposób podejmowania uchwał w przypadku, o którym mowa w 

ust. 3, oraz sposób ich dokumentowania. 

Art.  110. 

Do kontrolerów Agencji, ekspertów, o których mowa w art. 109, oraz osób niebędących 

kontrolerami Agencji, o których mowa w art. 106 ust. 3a, przepis art. 95 stosuje się 

odpowiednio. 

<Art. 110a. 

1. Agencja wydaje legitymacje służbowe kontrolerom Agencji, ekspertom, o których 

mowa w art. 109, oraz osobom niebędącym kontrolerami Agencji, o których mowa w 

art. 106 ust. 3a. 

2. Legitymacja służbowa podlega wymianie albo zwrotowi na każde żądanie Agencji. 

3. W przypadku: 

1) ustania stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego osoby, której legitymacja 

służbowa została wydana, wiążącego tę osobę z Agencją – legitymacja służbowa 

podlega zwrotowi; 

2) zmiany danych zawartych w legitymacji służbowej, jej uszkodzenia, zniszczenia 

lub upływu terminu jej ważności – legitymacja służbowa podlega wymianie albo 

zwrotowi. 

4. Legitymacja służbowa zawiera: 

1) dane dotyczące kontrolera Agencji, eksperta, o którym mowa w art. 109, albo 

osoby niebędącej kontrolerem Agencji, o której mowa w art. 106 ust. 3a: 

a) imię (imiona), 

b) nazwisko, 

c) stanowisko lub funkcję, 

d) wizerunek twarzy; 

2) dane dotyczące legitymacji służbowej: 

a) numer legitymacji służbowej, 

b) datę wydania, 

c) datę ważności, 
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d) oznaczenie Agencji; 

3) podpis Prezesa Agencji albo Zastępcy Prezesa Agencji. 

5. Podpis, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, może być na legitymacji służbowej odtworzony 

mechanicznie. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór legitymacji służbowej wydawanej przez Agencję oraz tryb wydawania, 

wymiany i zwrotu tej legitymacji, uwzględniając potrzebę zapewnienia właściwej 

ochrony legitymacji służbowych i możliwości identyfikacji ich posiadaczy.> 

 

Art.  113. 

[1. Wszczęcie kontroli, o której mowa w art. 106 ust. 1, następuje z dniem doręczenia 

kontrolowanej firmie audytorskiej imiennego upoważnienia udzielonego osobie 

kontrolującej przez Agencję oraz okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 

kontrolującej.] 

<1. Wszczęcie kontroli, o której mowa w art. 106 ust. 1, następuje z dniem doręczenia 

kontrolowanej firmie audytorskiej imiennego upoważnienia udzielonego osobie 

kontrolującej przez Agencję oraz okazania legitymacji służbowej osoby 

kontrolującej.> 

2. Upoważnienie zawiera: 

1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli; 

2) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę; 

3) datę i oznaczenie miejsca wystawienia upoważnienia; 

[4) imię i nazwisko osoby kontrolującej oraz numer dokumentu potwierdzającego jej 

tożsamość;] 

<4) imię i nazwisko osoby kontrolującej oraz numer jej legitymacji służbowej;> 

5) wskazanie kontrolowanej firmy audytorskiej; 

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7) wskazanie daty wszczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

8) podpis osoby upoważnionej do wystawienia upoważnienia z podaniem zajmowanego 

stanowiska lub funkcji; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej firmy audytorskiej, w tym 

pouczenie o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu. 
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3. Zmiana zakresu przedmiotowego kontroli oraz osoby kontrolującej wymaga wystawienia 

nowego upoważnienia. 

Art.  115. 

1. Do osoby kontrolującej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika. 

2. Osoba kontrolująca może być wyłączona również w przypadku stwierdzenia innych 

przyczyn, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jej bezstronności. 

3. Jeżeli okoliczności będące podstawą wyłączenia ujawnią się w toku kontroli, osoba 

kontrolująca powstrzymuje się od dalszych czynności i zawiadamia o tym niezwłocznie 

Agencję. 

4. Wyłączona osoba kontrolująca podejmuje tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu 

na interes publiczny lub ważny interes kontrolowanej firmy audytorskiej. 

5. O wyłączeniu osoby kontrolującej od udziału w kontroli postanawia Agencja na wniosek 

kontrolowanej firmy audytorskiej, osoby kontrolującej albo z urzędu. 

6. Agencja, postanawiając o wyłączeniu osoby kontrolującej, upoważnia do przeprowadzenia 

kontroli inną osobę kontrolującą. 

<Art. 115a. 

1. Kontrola, o której mowa w art. 106 ust. 1, jest prowadzona w sposób zdalny, przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Kontrola, o której mowa w art. 106 ust. 1, może być prowadzona w siedzibie: 

1) Agencji, 

2) kontrolowanej firmy audytorskiej lub miejscu wykonywania przez nią 

działalności 

– jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. 

3. Do kontroli, o której mowa w art. 106 ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 51 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

4. Agencja, w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, o którym mowa w art. 48 

ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, przedstawia firmie 

audytorskiej informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych, w tym 
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przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, które mogą być stosowane 

w trakcie kontroli przeprowadzanej w sposób, o którym mowa w ust. 1. 

5. Kontrolę prowadzoną w siedzibie Agencji, siedzibie firmy audytorskiej lub w miejscu 

wykonywania przez firmę audytorską działalności, Agencja może kontynuować w 

sposób, o którym mowa w ust. 1. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dotychczas przeprowadzone w trakcie 

kontroli czynności oraz dokonane w jej trakcie ustalenia pozostają w mocy. 

 

Art. 115b. 

1. W przypadku prowadzenia kontroli w sposób, o którym mowa w art. 115a ust. 1, 

doręczenie: 

1) zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 2 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

2) imiennego upoważnienia udzielonego osobie kontrolującej przez Agencję do 

przeprowadzenia kontroli, 

3) zawiadomienia o zakończeniu kontroli, 

4) protokołu kontroli, 

5) informacji o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, o której mowa w art. 120 ust. 2, 

6) zaleceń, o których mowa w art. 121 ust. 1 pkt 1, 

7) raportu z kontroli, o którym mowa w art. 122, 

8) innych niezbędnych dokumentów związanych z kontrolą 

– następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy 

czym w takim przypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji 

danych. 

2. Doręczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1, następuje na adres poczty 

elektronicznej, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt 12, przy czym firma audytorska 

może wskazać Agencji inny adres poczty elektronicznej przeznaczony do doręczeń 

dokumentów związanych z prowadzoną kontrolą. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, a w przypadku 

innych niezbędnych dokumentów związanych z kontrolą, które stanowią 

odwzorowania cyfrowe dokumentów w postaci papierowej – kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby 

potwierdzającej zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci 

papierowej. 

4. W przypadku prowadzenia kontroli w sposób, o którym mowa w art. 115a ust. 1, 

kontrolowana firma audytorska: 

1) stosuje środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiające 

wykonywanie czynności kontrolnych, w tym przekazywanie obrazu i dźwięku w 

czasie rzeczywistym; 

2) wyjaśnienia, oświadczenia i dokumenty kierowane do Agencji składa w formie 

pisemnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

przy czym w takim przypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie 

transmisji danych. 

5. W przypadku gdy w trakcie przeprowadzania kontroli w sposób, o którym mowa w 

art. 115a ust. 1, nie jest możliwe przeprowadzenie danej czynności przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czynność tę przeprowadza się 

w siedzibie kontrolowanej firmy audytorskiej lub miejscu wykonywania przez nią 

działalności. W takim przypadku dotychczas przeprowadzone w trakcie kontroli 

czynności oraz dokonane w jej trakcie ustalenia pozostają w mocy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, osoba kontrolująca informuje kontrolowaną 

firmę audytorską, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o 

braku możliwości przeprowadzenia danej czynności przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej i terminie przeprowadzenia tej czynności w siedzibie 

firmy audytorskiej lub miejscu wykonywania przez nią działalności. 

7. Czasu przerwy między poinformowaniem firmy audytorskiej o braku możliwości 

przeprowadzenia danej czynności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, o którym mowa w ust. 6, a przeprowadzeniem danej czynności w 

siedzibie firmy audytorskiej lub miejscu wykonywania przez nią działalności nie 
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wlicza się do czasu trwania kontroli. Przerwa nie może być dłuższa niż 5 dni 

roboczych. 

Art. 115c. 

1. W przypadku prowadzenia kontroli w siedzibie Agencji doręczenie dokumentów, o 

których mowa w art. 115b ust. 1, może nastąpić przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, przy czym w takim przypadku dowodem doręczenia jest 

potwierdzenie transmisji danych. Przepisy art. 115b ust. 2 i 3 stosuje się. 

2. W przypadku prowadzenia kontroli w siedzibie Agencji kontrolowana firma 

audytorska na żądanie osoby kontrolującej: 

1) stosuje środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiające 

wykonywanie czynności kontrolnych, w tym przekazywanie obrazu i dźwięku w 

czasie rzeczywistym; 

2) wyjaśnienia, oświadczenia i dokumenty kierowane do Agencji składa w formie 

pisemnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

przy czym w takim przypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie 

transmisji danych. 

3. W przypadku gdy w trakcie przeprowadzania kontroli w siedzibie Agencji nie jest 

możliwe przeprowadzenie danej czynności przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, czynność tę przeprowadza się bez wykorzystania tych 

środków w siedzibie Agencji, siedzibie kontrolowanej firmy audytorskiej lub miejscu 

wykonywania przez nią działalności. W takim przypadku dotychczas 

przeprowadzone w trakcie kontroli czynności oraz dokonane w jej trakcie ustalenia 

pozostają w mocy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba kontrolująca informuje kontrolowaną 

firmę audytorską, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o 

braku możliwości przeprowadzenia danej czynności przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej oraz o terminie przeprowadzenia tej czynności w 
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siedzibie Agencji, siedzibie firmy audytorskiej lub miejscu wykonywania przez nią 

działalności. 

5. Czasu przerwy między poinformowaniem firmy audytorskiej o braku możliwości 

przeprowadzenia danej czynności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, o którym mowa w ust. 4, a przeprowadzeniem danej czynności bez 

wykorzystania tych środków w siedzibie Agencji, siedzibie firmy audytorskiej lub 

miejscu wykonywania przez nią działalności nie wlicza się do czasu trwania kontroli. 

Przerwa nie może być dłuższa niż 5 dni roboczych.> 

Art.  116. 

[1. Kontrola, o której mowa w art. 106 ust. 1, jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanej 

firmy audytorskiej lub miejscu wykonywania przez nią działalności, w godzinach pracy 

lub czasie faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowaną firmę audytorską.] 

<1. Kontrola, o której mowa w art. 106 ust. 1, jest przeprowadzana w godzinach pracy 

lub czasie faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowaną firmę 

audytorską.> 

[1a. W przypadku przeprowadzania kontroli w firmie audytorskiej w zakresie dotyczącym 

badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli 

może to usprawnić prowadzenie kontroli, kontrola może być prowadzona w siedzibie 

Agencji za zgodą kontrolowanej firmy audytorskiej.] 

2. Kontrolowana firma audytorska lub upoważniona przez nią osoba ma prawo uczestniczyć 

w czynnościach kontrolnych. 

3. W czasie trwania kontroli kontrolowana firma audytorska wypełnia obowiązki, o których 

mowa w art. 114, w terminach i formach wskazanych przez osobę kontrolującą. 

4. Dokumenty przedstawiane przez kontrolowaną firmę audytorską na potrzeby 

przeprowadzanej kontroli są sporządzane w języku polskim lub firma audytorska 

zapewnia ich pisemne tłumaczenie na język polski. 

 

Art.  117. 

1. Dowodami, na podstawie których dokonuje się ustaleń kontroli, o której mowa w art. 106 

ust. 1, są: 

1) dokumenty; 

2) dane zawarte w systemach teleinformatycznych kontrolowanej firmy audytorskiej; 
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3) ustne lub pisemne wyjaśnienia w zakresie objętym kontrolą; 

4) oświadczenia osób trzecich; 

5) wyniki oględzin; 

6) inne materiały, które mogą przyczynić się do stwierdzenia stanu faktycznego w 

zakresie objętym kontrolą. 

2. [Wszelkie przedstawione w trakcie kontroli dokumenty oraz informacje pisemne 

sporządzane przez kontrolowaną firmę audytorską na potrzeby przeprowadzanej kontroli 

opatruje się czytelnym podpisem osoby przedstawiającej dokumenty lub sporządzającej 

informacje pisemne.] <Wszelkie przedstawione w trakcie kontroli dokumenty oraz 

informacje sporządzane przez kontrolowaną firmę audytorską na potrzeby kontroli 

podpisuje, wskazując swoje imię i nazwisko, osoba przedstawiająca dokument lub 

sporządzająca informację.> W przypadku odmowy podpisania, osoba kontrolująca 

sporządza adnotację. 

3. Zgodność z oryginałem kopii odpisów lub wyciągów z dokumentów potwierdza 

kontrolowana firma audytorska lub upoważniona przez nią osoba. 

4. W przypadku niebezpieczeństwa utraty dowodów osoba kontrolująca może wskazać 

sposób zabezpieczenia dowodów przez przechowywanie ich w siedzibie kontrolowanej 

firmy audytorskiej lub miejscu wykonywania przez nią działalności w oddzielnym, 

zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu. 

5. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje osoba kontrolująca. 

 

Art.  123. 

1. Agencja może przeprowadzać kontrole tematyczne w firmach audytorskich, w zakresie 

dotyczącym usług atestacyjnych i usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi 

standardami wykonywania zawodu. 

2. Kontrola tematyczna jest prowadzona, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego 

przez Agencję, przez kontrolerów Agencji. 

3. W trakcie kontroli tematycznych kontrolerzy Komisji Nadzoru Audytowego mogą 

korzystać z pomocy ekspertów, o których mowa w art. 109. Przepisy art. 95 i art. 106 ust. 

4 stosuje się odpowiednio. 

3a. Kontrole tematyczne w firmach audytorskich, w zakresie usług atestacyjnych i usług 

pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na 

rzecz jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego wraz z kontrolerami 
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Agencji, pod nadzorem kontrolerów Agencji, mogą przeprowadzać osoby niebędące 

kontrolerami Agencji, o których mowa w art. 106 ust. 3a. Przepisy art. 95, art. 106 ust. 4 i 

art. 109 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

4. Zakres kontroli tematycznych może obejmować wybrane zagadnienia, o których mowa w 

art. 112 ust. 1. 

5. Kontrolowana firma audytorska jest obowiązana udzielać wszelkich żądanych informacji i 

wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą tematyczną, w wyznaczonej postaci i 

wyznaczonym terminie przez osobę kontrolującą. [Jeżeli może to usprawnić prowadzenie 

kontroli, kontrola tematyczna może być prowadzona w siedzibie Agencji, za zgodą 

kontrolowanej firmy audytorskiej.] 

6. Komisja Nadzoru Audytowego sporządza sprawozdanie z kontroli tematycznych 

zawierające ogólne ustalenia i wnioski wraz ze wskazaniem działań zaradczych, jakie 

firmy audytorskie mają podjąć, w związku z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu. 

7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, jest publikowane na stronie internetowej Komisji 

Nadzoru Audytowego. 

[8. Do kontroli tematycznych przepisy art. 111 ust. 1 i 2, art. 113, art. 114 ust. 1 i 2, art. 115, 

art. 116 ust. 4, art. 117 i art. 118 ust. 1 stosuje się odpowiednio.] 

<8. Do kontroli tematycznych przepisy art. 111 ust. 1 i 2, art. 113, art. 114 ust. 1 i 2, art. 

115, art. 115a, art. 115b ust. 1 pkt 1–3, 8 i ust. 2–7, art. 115c, art. 116 ust. 4, art. 117 

oraz art. 118 ust. 1 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art.  123a. 

1. Agencja może przeprowadzać kontrole w firmach audytorskich w zakresie dotyczącym 

usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe lub usług pokrewnych wykonanych 

zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w celu zweryfikowania 

poprawności wykonania tych usług. 

2. Częstotliwość kontroli jest uzależniona od wyników analizy ryzyka wystąpienia 

nieprawidłowości w wykonaniu usług, o których mowa w ust. 1. 

3. Zakres kontroli może obejmować ocenę: 

1) systemu wewnętrznej kontroli jakości w kontrolowanej firmie audytorskiej, w tym 

ocenę polityk i procedur wewnętrznej kontroli jakości tej firmy zapewniających 

przestrzeganie przez biegłych rewidentów i firmę audytorską: 
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a) mających zastosowanie krajowych standardów wykonywania zawodu i krajowych 

standardów kontroli jakości, 

b) wymogów w zakresie etyki i niezależności określonych w zasadach etyki 

zawodowej, 

c) innych mających zastosowanie przepisów prawa i wynikających z nich 

obowiązków; 

2) zgodności wybranej do kontroli dokumentacji wykonanej usługi z obowiązującymi 

przepisami prawa, krajowymi standardami wykonywania zawodu i krajowymi 

standardami kontroli jakości oraz wymogami w zakresie etyki i niezależności. 

[4. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanej firmy audytorskiej lub miejscu 

wykonywania przez nią działalności, w godzinach pracy lub czasie faktycznego 

wykonywania działalności przez kontrolowaną firmę audytorską. Jeżeli może to usprawnić 

prowadzenie kontroli, kontrola może być prowadzona w siedzibie Agencji za zgodą 

kontrolowanej firmy audytorskiej.] 

5. Kontrola jest prowadzona przez kontrolerów Agencji lub osoby niebędące kontrolerami 

Agencji, o których mowa w art. 106 ust. 3a, na podstawie imiennego upoważnienia 

udzielonego przez Agencję. W trakcie kontroli kontrolerzy Agencji oraz osoby niebędące 

kontrolerami Agencji, o których mowa w art. 106 ust. 3a, mogą korzystać z pomocy 

ekspertów, o których mowa w art. 109. 

6. Do kontrolerów Agencji, osób niebędących kontrolerami Agencji, o których mowa w art. 

106 ust. 3a, oraz ekspertów, o których mowa w art. 109, przepisy art. 95 i art. 106 ust. 4 

stosuje się odpowiednio. 

7. Dokumentację wykonanych usług, podlegającą sprawdzeniu podczas kontroli, wybiera się 

na podstawie analizy ryzyka nieprawidłowego wykonania tych usług. 

[8. Do kontroli przepisy art. 109 ust. 1, art. 111 ust. 1 i 2, art. 113, art. 114 ust. 1 i 2, art. 115, 

art. 116 ust. 2-4 i art. 117-122 stosuje się odpowiednio.] 

<8. Do kontroli przepisy art. 109 ust. 1, art. 111 ust. 1 i 2, art. 113, art. 114 ust. 1 i 2, art. 

115–115c, art. 116 ust. 2–4 i art. 117–122 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art.  124. 

1. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w przeprowadzaniu badań 

ustawowych lub świadczeniu usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe lub usług 

pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, 
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Agencja może przeprowadzić kontrolę w firmach audytorskich, zwaną dalej "kontrolą 

doraźną. 

2. Przedmiotem kontroli doraźnej jest wyjaśnienie, czy nieprawidłowości, o których powzięto 

informację, mają miejsce. Kontrola doraźna może być przeprowadzona w zakresie 

wszystkich lub wybranych zagadnień określonych w art. 112 ust. 1 lub art. 123a ust. 3. 

3. Kontrola doraźna jest prowadzona przez kontrolerów Agencji lub osoby niebędące 

kontrolerami Agencji, o których mowa w art. 106 ust. 3a, na podstawie imiennego 

upoważnienia udzielonego przez Agencję. W trakcie kontroli doraźnych kontrolerzy 

Agencji oraz osoby niebędące kontrolerami Agencji, o których mowa w art. 106 ust. 3a, 

mogą korzystać z pomocy ekspertów, o których mowa w art. 109. 

4. Do kontrolerów Agencji, osób niebędących kontrolerami Agencji, o których mowa w art. 

106 ust. 3a, oraz ekspertów, o których mowa w art. 109, przepisy art. 95 i art. 106 ust. 4 

stosuje się odpowiednio. 

5. Kontrolowana firma audytorska jest obowiązana udzielać wszelkich żądanych informacji i 

wyjaśnień, w tym przekazywać dokumenty, w zakresie objętym kontrolą doraźną, w 

wyznaczonej postaci i wyznaczonym terminie przez osobę kontrolującą.[ Jeżeli może to 

usprawnić prowadzenie kontroli, kontrola doraźna może być prowadzona w siedzibie 

Agencji za zgodą kontrolowanej firmy audytorskiej.] 

6. Przekazanie na potrzeby przeprowadzanej kontroli doraźnej informacji, stanowiących 

tajemnice ustawowo chronione, nie stanowi naruszenia tych tajemnic. 

6a. W przypadku podejrzenia rażącego naruszenia przez firmę audytorską przepisów prawa, 

krajowych standardów wykonywania zawodu lub zasad etyki w związku z badaniami 

ustawowymi lub świadczeniem usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe lub 

usług pokrewnych oraz jeżeli jest to istotne dla zapewnienia prawidłowego: 

1) funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości lub zaufania do rynku 

finansowego, lub zapewnienia ochrony interesów uczestników tego rynku lub 

2) funkcjonowania, stabilności lub bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, lub 

3) funkcjonowania, stabilności lub bezpieczeństwa rynku usług świadczonych przez firmy 

audytorskie 

- Agencja może przeprowadzić kontrolę doraźną również wtedy, gdy w kontrolowanej 

firmie audytorskiej prowadzona jest równocześnie kontrola przez inny organ lub 

Agencja wyczerpała limit czasu trwania kontroli w danym roku kalendarzowym, o 

którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców [(Dz. 
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U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086)]. Warunkiem 

niezbędnym do jej przeprowadzenia jest uchwała podjęta przez Radę Agencji. 

6b. Czas trwania kontroli doraźnej, o której mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć czasu, o 

którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

[7. Do kontroli doraźnych przepisy art. 109 ust. 1, art. 111 ust. 1 i 2, art. 113-115, art. 116 

ust. 4 i art. 117-122 stosuje się odpowiednio.] 

<7. Do kontroli doraźnych przepisy art. 109 ust. 1, art. 111 ust. 1 i 2, art. 113–115c, art. 

116 ust. 4 i art. 117–122 stosuje się odpowiednio.> 

Art.  136. 

1. Usługami zabronionymi zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014 są 

także inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. 

2. Usługami zabronionymi zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014 nie 

są: 

1) usługi, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; 

2) usługi: 

a) przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie 

kondycji ekonomiczno-finansowej, 

b) wydawania listów poświadczających 

- wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, 

przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych i polegające 

na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur; 

3) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub 

wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki; 

4) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu, o którym mowa w 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym 

dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 

zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 

publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; 

5) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych; 

[6) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie 

analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę 

audytorską sprawozdań finansowych;] 
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<6) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych lub innych 

umów związanych z finansowaniem na podstawie analizy informacji finansowych 

pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań 

finansowych lub ze śródrocznych sprawozdań finansowych;> 

7) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, 

zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu; 

8) usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje 

finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji 

dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń; 

9) poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych 

przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego 

spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc 

tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków. 

3. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, możliwe jest jedynie w zakresie 

niezwiązanym z polityką podatkową badanej jednostki, po przeprowadzeniu przez komitet 

audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69-73. 

 

Art.  204. 

1. Agencja prowadzi listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera adres Agencji, a także obejmuje następujące dane: 

1) numer wpisu na listę; 

2) pełną i skróconą nazwę oraz adres jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa 

trzeciego; 

3) formę organizacyjno-prawną; 

4) nazwiska i imiona właścicieli lub wspólników, członków organów zarządzających oraz 

członków organów nadzorczych; 

5) adresy właścicieli lub wspólników, członków organów zarządzających oraz członków 

organów nadzorczych; 

6) nazwiska i imiona biegłych rewidentów zatrudnionych w jednostce audytorskiej 

pochodzącej z państwa trzeciego lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny 

sposób, którzy zamierzają przeprowadzać lub przeprowadzają badanie sprawozdania 

finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery 

wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej 
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Polskiej, oraz numery w rejestrach nadane tym biegłym rewidentom przez organy 

rejestrujące z państw trzecich albo innych państw Unii Europejskiej oraz nazwy tych 

organów; 

7) adresy oddziałów jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego; 

8) informację o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich 

należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z jednostką audytorską pochodzącą 

z państwa trzeciego lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie 

dostępne; 

9) adres strony internetowej jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego; 

10) numer w rejestrze nadany jednostce audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego 

przez organ rejestrujący z państwa trzeciego albo innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa Unii Europejskiej oraz nazwę tego organu; 

11) nazwę jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz 

której jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego zamierza przeprowadzać 

lub przeprowadza badanie sprawozdania finansowego. 

[3. Jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego ma obowiązek pisemnego 

zgłaszania Agencji zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od 

dnia ich zaistnienia.] 

<3. Jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego składa do Agencji wniosek o 

zmianę danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 

zmiany danych.> 

4. Lista, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej Agencji. 

 

Art.  205. 

1. Wpisowi na listę, o której mowa w art. 204 ust. 1, podlega, na swój wniosek, jednostka 

audytorska pochodząca z państwa trzeciego, która zamierza przeprowadzać lub 

przeprowadza badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie 

trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w 

Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że: 

1) większość członków organów zarządzających jednostki audytorskiej pochodzącej z 

państwa trzeciego spełnia wymagania dla biegłych rewidentów równoważne z 

wymaganiami przewidzianymi w niniejszej ustawie; 
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2) biegły rewident pochodzący z państwa trzeciego, przeprowadzający w imieniu 

jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego badanie sprawozdania 

finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery 

wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej 

Polskiej, spełnia wymagania równoważne z wymaganiami przewidzianymi dla 

biegłych rewidentów w niniejszej ustawie; 

3) jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego przeprowadza badanie 

sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której 

papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z międzynarodowymi standardami badania lub 

standardami równoważnymi; 

4) jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego publikuje na swojej stronie 

internetowej roczne sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 13 

rozporządzenia nr 537/2014, lub spełnia równoważne wymagania dotyczące 

ujawniania informacji; 

5) jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego spełnia wymagania określone w 

art. 69-76 i art. 80 lub wymagania równoważne. 

2. Jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego prowadząca działalność jako biegły 

rewident prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek 

podlega wpisowi na listę, o której mowa w art. 204 ust. 1, pod warunkiem spełnienia 

wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5. 

3. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez jednostkę audytorską 

pochodzącą z państwa trzeciego, która nie została wpisana na listę, o której mowa w art. 

204 ust. 1, nie wywołuje skutków prawnych. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli badana jednostka jest emitentem wyłącznie dłużnych 

papierów wartościowych, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym: 

1) przed dniem 31 grudnia 2010 r., a ich jednostkowa wartość nominalna wynosi w dniu 

emisji co najmniej 50 000 euro lub równowartość co najmniej 50 000 euro - w 

przypadku dłużnych papierów wartościowych denominowanych w innej walucie lub 

2) w dniu 31 grudnia 2010 r. lub później, a ich jednostkowa wartość nominalna wynosi w 

dniu emisji co najmniej 100 000 euro lub równowartość co najmniej 100 000 euro - w 

przypadku dłużnych papierów wartościowych denominowanych w innej walucie. 
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5. Równowartość kwoty w euro oblicza się według kursu średniego, ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z dnia emisji. 

6. Za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę, o którym mowa w ust. 1, jednostka audytorska 

pochodząca z państwa trzeciego wnosi opłatę w wysokości określonej w art. 60 ust. 1. 

Opłata jest wnoszona wraz ze złożeniem wniosku o wpis na tę listę. Przepisy art. 60 ust. 2 

i 3 stosuje się odpowiednio. 

<7. Do wniosku o wpis na listę, o której mowa w art. 204 ust. 1, dołącza się dokumenty 

potwierdzające dane, o których mowa w art. 204 ust. 2 pkt 2–11. W przypadku 

danych, o których mowa w art. 204 ust. 2 pkt 5, 6, 8 i 9, zamiast dokumentów 

potwierdzających te dane można dołączyć oświadczenie o zgodności tych danych ze 

stanem faktycznym i prawnym, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji 

wnioskodawcy lub przez jego pełnomocnika. 

8. Do wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi na listę, o której mowa w art. 

204 ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające zmianę danych. W przypadku 

zmiany danych, o których mowa w art. 204 ust. 2 pkt 5, 6, 8 i 9, zamiast dokumentów 

potwierdzających zmianę danych można dołączyć oświadczenie o zgodności 

zmienionych danych ze stanem faktycznym i prawnym, podpisane zgodnie z 

zasadami reprezentacji wnioskodawcy lub przez jego pełnomocnika. 

9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 i 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

10. Agencja dokonuje zmiany danych podlegających wpisowi na listę, o której mowa w 

art. 204 ust. 1, w drodze czynności materialno-technicznej. Odmowa zmiany danych 

podlegających wpisowi na listę, o której mowa w art. 204 ust. 1, następuje w drodze 

decyzji Agencji. Agencja wydaje taką decyzję w przypadku: 

1) wskazania we wniosku danych niezgodnych ze stanem faktycznym znanym 

Agencji z urzędu; 

2) wskazania we wniosku danych niezgodnych ze stanem prawnym; 

3) niezłożenia dokumentów potwierdzających zmianę danych lub oświadczenia 

o zgodności zmienionych danych ze stanem faktycznym i prawnym. 
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11. Do decyzji Agencji w przedmiocie wpisu na listę, o której mowa w art. 204 ust. 1, 

odmowy zmiany danych podlegających wpisowi na tę listę lub skreślenia z tej listy 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

12. Od decyzji Agencji wydanych w pierwszej instancji w przedmiocie wpisu na listę, o 

której mowa w art. 204 ust. 1, odmowy zmiany danych podlegających wpisowi na tę 

listę lub skreślenia z tej listy nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z 

decyzji może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 127 § 3 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 737 i 1192) 

 

[Art.  106. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii kontrola, o 

której mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2200 i 

2217 oraz z 2020 r. poz. 568), w zakresie dotyczącym badań ustawowych jednostek 

zainteresowania publicznego, może być prowadzona w siedzibie Polskiej Agencji Nadzoru 

Audytowego za zgodą kontrolowanej firmy audytorskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, doręczenie: 

1) zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz 

z 2020 r. poz. 424), 

2) imiennego upoważnienia udzielonego osobie kontrolującej przez Polską Agencję 

Nadzoru Audytowego do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentu potwierdzającego 

tożsamość osoby kontrolującej, o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 

maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, 

3) zawiadomienia o zakończeniu kontroli, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym 

http://lex.senat.pl/#/document/18606720?unitId=art(106)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18701388?unitId=art(48)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18606720?unitId=art(113)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18606720?unitId=art(118)ust(1)&cm=DOCUMENT
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- może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2020 r. poz. 344); dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych. 

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 123 ust. 1, art. 123a ust. 1 i art. 124 ust. 1 

ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym rozpoczętych przed ustanowieniem stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii albo w ich trakcie, i niezakończonych do dnia ich odwołania przepis 

ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

http://lex.senat.pl/#/document/16979921?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16979921?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18606720?unitId=art(123)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18606720?unitId=art(123(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18606720?unitId=art(124)ust(1)&cm=DOCUMENT

