
 

 

Warszawa, dnia 24 września 2020 r. 

R- 20200924-003 

 

Prof. Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

ul. Wiejska 6/8, 

00-902 Warszawa 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

W odpowiedzi na otrzymaną prośbę z Kancelarii Sejmu RP,  Krajowa Rada Biegłych 

Rewidentów przekazuje uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

przeciwdziała społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (druki nr 590, 590-A). Z uwagi na 

fakt, że prace legislacyjne nad ww. projektem już trwają w Senacie RP, Krajowa Rada Biegłych 

Rewidentów przekazuje uwagi do ww. projektu do Senatu RP. 

 

Ww. projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych 

zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu 

społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego 

m.in. poprzez wprowadzenie zmiany dotyczącej mechanizmu udzielenia wsparcia 

zarządzającym portami lotniczymi.   

 

Proponowane zapisy dotyczące badania sprawozdania finansowego przez biegłego 

rewidenta w ww. projekcie, mają następujące brzmienie:  

„Art. 6. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) 

wprowadza się następujące zmiany: 



 

 

„3) po art. 15zzzzb dodaje się art. 15zzzzba w brzmieniu: 

Art. 15zzzzba. 

1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu 

przekazuje zarządzającemu portem lotniczym środki finansowe na częściowe pokrycie straty 

wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do 

dnia 30 czerwca 2020 r. 

[…] 

12. Po zakończeniu roku budżetowego wysokość straty, o której mowa w ust. 1, 

podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta w ramach badania sprawozdania 

finansowego zarządzającego portem lotniczym za 2020 r. 

13. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 12, 

zawierające informacje o wysokości straty, o której mowa w ust. 1, zarządzający portem 

lotniczym przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu w terminie 14 dni od 

dnia jego otrzymania, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

14. Wysokość przekazanych zarządzającemu portem lotniczym środków finansowych, o 

których mowa w ust. 1, przekraczająca wysokość straty, o której mowa w ust. 1, podlega 

zwrotowi na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 najpóźniej w terminie przekazania 

ministrowi właściwemu do spraw transportu sprawozdania z badania sprawozdania 

finansowego, o którym mowa w ust. 13.” 

 

Proponujemy, aby przywołany powyżej ust. 12 i 13 otrzymał następujące nowe 

brzmienie: 

„12. Po zakończeniu roku budżetowego wysokość straty, o której mowa w ust. 1, 

podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta. 

13. Zarządzający portem lotniczym przekazuje informację finansową zawierającą 

stratę, której mowa w ust.1 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z wykonanej 



 

 

weryfikacji straty ministrowi właściwemu do spraw transportu w terminie do dnia 30 

kwietnia 2021 r.”. 

 

Uzasadnienie proponowanych zmian: 

Zaproponowane w ww. projekcie ustawy rozwiązanie, aby biegły rewident, w swoim 

sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego zarządzającego portem lotniczym zawierał 

informacje o wysokości straty, o której mowa w ust. 1 projektu ustawy nie znajduje 

uzasadnienia w roli do jakiej został powołany biegły rewident, ani też nie wynika z zapisów 

krajowych standardów wykonywania zawodu.  

Przekazywanie informacji finansowych na temat sytuacji finansowej i wyników 

działalności jednostki jest zadaniem, które powinno spoczywać na zarządach tych jednostek. 

natomiast rolą biegłego rewidenta jest atestacja/weryfikacja takich informacji. 

Zgodnie z Międzynarodowymi Ramowymi Założeniami Usług Atestacyjnych usługa 

atestacyjna jest usługą, w której biegły rewident dąży do uzyskania wystarczających 

i odpowiednich dowodów, w celu wyrażenia wniosku zaprojektowanego tak, aby zwiększyć 

stopień zaufania zamierzonych użytkowników (Ministerstwo) innych niż strona 

odpowiedzialna (zarząd zarządzającego portem lotniczym), do wyniku pomiaru (strata) lub 

oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem kryteriów 

W konsekwencji, zdaniem KRBR, to obowiązkiem jednostki jest ujawnienie strat, o której 

mowa w ust. 1. Można tego dokonać się poprzez odpowiednie ujawnienie w rocznym 

sprawozdani finansowym lub też w osobnej informacji finansowej. Zdaniem KRBR bardziej 

właściwą formą jest osobna informacja finansowa. Informacja taka zawierałaby liczbowe 

przedstawienie straty wraz z opisem podstawy jej sporządzenia. 

Badanie straty wymagać będzie od biegłego rewidenta wykonania badania czterech 

bilansów, to jest bilansów otwarcia i zamknięcia każdego z dwóch porównywanych okresów, 

zgodnie z definicją straty zawartą w ust. 1 projektu, tj. okresów od 15 marca do 30 czerwca 

2019 i 2020 r. oraz odnośnych rachunków zysków i strat.  



 

 

Byłby to zatem zakres porównywalny z prawie czterokrotnym badaniem rocznego 

sprawozdania finansowego (jeden bilans). Wiążą się z tym znaczne koszty, które będzie 

musiała ponieść badania jednostka. W przypadku ujawnienia informacji o stracie w rocznym 

sprawozdaniu finansowych znacznie podrożyłoby to koszty tego badania. Przypominamy, że 

jednostki zobowiązane są do zawierania z firmami audytorskimi umów o badanie na okresy nie 

krótsze niż dwuletnie, a wiele umów na badanie, łącznie z uzgodnionym kosztem tego badania 

zostało już podpisanych.  

Dlatego też osobne zlecenie pozwoliłoby obu stronom ustalić zakres i cenę usługi 

atestacyjnej w oderwaniu od badania rocznego.  

Zaznaczamy też, sporządzenie bilansu na dzień inny niż koniec miesiąca (15 marca) 

i określenie straty za okres od 15/03 do 30/06 będzie stwarzało zarządzającym portami 

lotniczymi problemy praktyczne związanie z wyceną bilansową aktywów i pasywów na ten 

dzień, oraz rozgraniczeniem ujęcia transakcji w czasie (przed czy po 15 marca).   

Zaproponowana usługa weryfikacji wysokości straty przez biegłego rewidenta powinna 

zostać zakończona wydaniem przez biegłego wniosku/opinii na temat przedmiotu wykonanej 

usługi.  

   

 

P r e z e s  

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

 

 

 

 

B a r b a r a  M i s t e r s k a - D r a g a n  
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