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Szanowny Panie Marszałku, 

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

 - o zmianie ustawy o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym oraz 

niektórych innych ustaw. 
 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 

sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. 

 

          Z poważaniem 

 

(-) Mateusz Morawiecki 

                                                                                                                  /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym oraz niektórych innych ustaw1), 2) 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 i 2243 oraz z 2019 

r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej „Agencją”;”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wykonywania usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych przez biegłych 

rewidentów lub firmy audytorskie;”; 

2) użyte w art. 2 w pkt 22 w lit. b i w pkt 24 w lit. b, w art. 10 w ust. 11 we wprowadzeniu 

do wyliczenia, w art. 16 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 30 w ust. 3, 

w art. 45 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 102 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu 

do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4–9, w art. 103 w ust. 1 

i 4, w art. 104 oraz w art. 127 w ust. 8, w różnym przypadku, wyrazy „Komisja Nadzoru 

Audytowego” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Rada 

Agencji”;  

                                                
1) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 

w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 
84/253/EWG (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 87, Dz. Urz. UE L 81 z 11.03.2008, str. 53, Dz. Urz. UE 
L 182 z 29.06.2013, str. 19, Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 196 oraz Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016, 
str. 1). 

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie województwa, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, 
ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 
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3) w art. 3 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się kropkę i dodaje się część wspólną w brzmieniu: 

„– zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.”; 

4) w art. 10: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Rozpatrzenie wniosku o wpis do wykazu jednostek uprawnionych podlega 

opłacie.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, jest ustalana w kwocie 

nieprzekraczającej równowartości 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

poprzedni rok kalendarzowy, i stanowi przychód Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów.”; 

5) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W skład Komisji nie może być powołana osoba będąca członkiem organu 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2–5, Prezesem 

Agencji, Zastępcą Prezesa Agencji lub członkiem Rady Agencji.”; 

6) w art. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Komisja sporządza roczne sprawozdanie z działalności, które przedkłada 

Agencji oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 

31 marca następnego roku.”; 

7) w art. 17: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru podlega opłacie.”, 

b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty, o której mowa 

w ust. 3.”, 

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, jest ustalana w kwocie 

nieprzekraczającej równowartości 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

poprzedni rok kalendarzowy, i stanowi przychód Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów. 
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6. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podejmuje uchwały o wpisie do 

rejestru oraz wysokości opłaty, o której mowa w ust. 3.”; 

8) użyte  w art. 17 w ust. 7, w art. 20, w art. 21 w ust. 2, w art. 30 w ust. 6, w art. 32 w ust. 3, 

w art. 33 w ust.  6, w art. 34 w ust. 3, w art. 44 w ust. 1, w art. 55 w ust. 4, 5, 7, w ust. 8 

w pkt 2  i w ust. 10, w art. 79 w części wspólnej, w art. 81 w ust. 7 i 9, w art. 88 

w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 90 w ust. 1 we wprowadzeniu 

do wyliczenia, w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6–8, w art. 91, w art. 105 

w ust. 1, w art. 106 w ust. 4, w art. 110, w art. 111 w ust. 2 we wprowadzeniu do 

wyliczenia i w pkt 5, w ust. 3, w art. 113 w ust. 1, w art. 115 w ust. 3, 5 i 6, w art. 119 

w ust. 3, w art. 120 w ust. 2, w art. 121 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia 

i w ust. 2, w art. 122, w art. 123 w ust. 2, 3, 6 i 7, w art. 127 w ust. 1, w art. 130 w ust. 1 

w pkt 1 w lit. c, w art. 137 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 138, w art. 144 

w ust. 2, w art. 145, w art. 148 w ust. 2 w pkt 3, w art. 155, w art. 163 w ust. 3, w art. 164 

w ust. 2, w art. 165 w ust. 1, w art. 173 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

w art. 176, w art. 179 w ust. 2, w art. 180 w ust. 1, w art. 182 w ust. 1 w pkt 13, w art. 188 

w ust. 2, w art. 195 w ust. 1, w art. 200 w ust. 1 i 3, w ust. 4 we wprowadzeniu do 

wyliczenia i w ust. 6–8, w art. 201, w art. 202 w ust. 2–4, w art. 203 w ust. 1, w art. 204, 

w art. 206 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 2, w art. 207 w ust. 2, w art. 208 w ust. 3, 4, 6, w ust. 7 

w pkt 2 i w ust. 9, w art. 210, w art. 211 w ust. 1–3, w art. 212 w ust. 1 we wprowadzeniu 

do wyliczenia i w pkt 2, w ust. 2 i 4, w art. 213 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

w art. 214 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 4 oraz w art. 215 w ust. 1, 

w różnym przypadku, wyrazy „Komisja Nadzoru Audytowego” zastępuje się użytym 

w odpowiednim przypadku wyrazem „Agencja”; 

9) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli przeciwko biegłemu rewidentowi, który złożył oświadczenie 

o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów, jest prowadzone postępowanie 

dyscyplinarne w sprawie przewinienia dyscyplinarnego popełnionego w związku 

z wykonywaniem usług atestacyjnych lub usług pokrewnych wykonanych zgodnie 

z krajowymi standardami wykonywania zawodu, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

może podjąć uchwałę o skreśleniu biegłego rewidenta z rejestru po uzgodnieniu 

z Agencją.”; 
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10) w art. 25: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 2 po wyrazach „wykonywania zawodu” dodaje się wyrazy „i krajowych 

standardów kontroli jakości”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wykonywanie zadań służących należytemu wykonywaniu zawodu biegłego 

rewidenta i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej przez członków Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów, w tym: 

a) kontrola wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków 

z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz 

prowadzenie postępowań dyscyplinarnych dotyczących naruszeń 

obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 

b) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym 

rewidentom za przewinienia inne niż: 

– powstałe przy wykonywaniu usług atestacyjnych oraz usług 

pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 

zawodu, 

– o których mowa  w lit. a;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, powierza się Polskiej 

Izbie Biegłych Rewidentów do realizacji w ramach nadzoru publicznego.”; 

11) w art. 26: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 6, 

b) w ust. 2–4 wyrazy „pkt 2–6” zastępuje się wyrazami „pkt 2–5”; 

12) w art. 28 w ust. 1 wyrazy „pkt 2–6” zastępuje się wyrazami „pkt 2–5”; 

13) w art. 29 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) członków Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego;”; 

14) w art. 30: 

a) w ust. 2: 

– w pkt 3: 

– – lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) wysokości opłaty, o której mowa w art. 17 ust. 3,”, 

– – uchyla się lit. h,  
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– – lit. i otrzymuje brzmienie: 

„i) wpisu i skreślenia z rejestru,”, 

– – uchyla się lit. j,  

– – lit. l otrzymuje brzmienie: 

„l) wysokości opłaty, o której mowa w art. 10 ust. 4,”, 

– – uchyla się lit. n i o, 

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) prowadzenie rejestru;”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów sporządza plan kosztów realizacji 

zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, prognozowanych do 

poniesienia w danym i następnym roku kalendarzowym, przez Polską Izbę Biegłych 

Rewidentów i przekazuje go Agencji. 

4b. Plan kosztów, o którym mowa w ust. 4a, jest przekazywany nie później niż 

30 dni przed terminem przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych projektu rocznego planu finansowego w trybie określonym 

w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów sporządza roczne sprawozdanie 

z działalności z uwzględnieniem informacji o poniesionych w danym roku 

kalendarzowym, przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, kosztach zadań, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i  pkt 3 lit. a, które przekazuje Agencji w terminie do 

dnia 31 marca następnego roku.”; 

15) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wchodzi od 5 do 11 członków.”; 

16) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wchodzi od 5 do 8 członków.”; 

17) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny wykonuje swoje zadania przy pomocy od 2 do 

5 zastępców.”; 

18) uchyla się art. 35–43;  
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19) w art. 47 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 8, zgodnie z krajowymi 

standardami wykonywania zawodu, jest możliwe tylko w ramach firmy audytorskiej.”; 

20) w art. 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W stosunku do podwykonawców Agencji przysługują uprawnienia kontrolne, 

o których mowa w art. 106 i art. 124, w zakresie wykonywanych w związku z badaniem 

czynności na rzecz firmy audytorskiej oraz sporządzanych w związku z tymi 

czynnościami dokumentów.”; 

21) w art. 50: 

a) w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„Dokumentacja, o której mowa w art. 64, jest sporządzana w języku polskim.”, 

b) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Dokumentację corocznej oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości sporządza się 

w języku polskim i przechowuje się przez co najmniej 5 lat.”; 

22) art. 51 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 51. 1. Firma audytorska, w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku, 

przekazuje Agencji sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, na formularzach 

sprawozdawczych, określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

ust. 2, zawierające informacje o przychodach firm audytorskich oraz o usługach 

wykonanych przez nie w poprzednim roku kalendarzowym, obejmujące: 

1) informacje o liczbie, strukturze rodzajowej, strukturze podmiotowej, strukturze 

terytorialnej i strukturze wartościowej tych usług lub przychodów; 

2) informacje o osobach wykonujących te usługi w imieniu firmy audytorskiej; 

3) informacje o podwykonawcach wraz ze wskazaniem czynności, jakie wykonywali – 

w przypadku badań ustawowych; 

4) informacje, o których mowa w art. 14 rozporządzenia nr 537/2014 – w przypadku 

badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, wzory 

formularzy sprawozdawczych, formę i sposób przekazania sprawozdania, o którym 

mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia Agencji dostępu do informacji 

niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu nadzoru publicznego oraz zakres nadzoru 
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publicznego sprawowanego nad firmami audytorskimi w zależności od rodzaju 

prowadzonej przez nie działalności.”; 

23) uchyla się art. 52; 

24) w art. 55: 

a) ust. 1 i 2  otrzymują brzmienie: 

„1. Firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru za dany 

rok kalendarzowy w wysokości będącej iloczynem stawki procentowej na dany rok 

kalendarzowy oraz rocznych przychodów z tytułu usług atestacyjnych oraz usług 

pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, 

osiągniętych przez firmę audytorską w danym roku kalendarzowym, jednak nie 

mniejszej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

2. Firma audytorska, o której mowa w art. 58, jest obowiązana wnieść opłatę 

z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy, w wysokości będącej iloczynem stawki 

procentowej na dany rok kalendarzowy oraz rocznych przychodów z tytułu badań 

ustawowych przeprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osiągniętych przez tę firmę w danym roku kalendarzowym.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 i 2, obowiązująca w danym 

roku kalendarzowym nie może być wyższa niż 4%.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią przychód Agencji.”, 

d) po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu: 

„10a. Agencja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych informacje niezbędne do wyliczenia stawki procentowej, o której mowa 

w ust. 1 i 2, obowiązującej w danym roku kalendarzowym i służącej wyliczeniu 

przychodów Agencji z tytułu opłat z tytułu nadzoru, ujmowanych w planie 

finansowym Agencji za dany rok kalendarzowy. 

10b. Firmy audytorskie przekazują do Agencji informację o przychodach 

z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonanych zgodnie 

z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia 

w danym oraz w następnym roku kalendarzowym.”, 
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e) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego dany rok 

kalendarzowy, za który jest uiszczana opłata z tytułu nadzoru, wysokość stawki 

procentowej, o której mowa w ust. 1 i 2, obowiązującej w danym roku 

kalendarzowym.”, 

f) w ust. 12: 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) sposób prezentacji informacji oraz sposób i terminy przekazywania 

informacji, o których mowa w ust. 10a i 10b,”, 

– część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– uwzględniając konieczność zapewnienia skuteczności nadzoru 

sprawowanego przez Agencję oraz ujęte w planie finansowym Agencji 

prognozowane: 

a) koszty nadzoru sprawowanego przez Agencję obejmujące koszty 

realizacji zadań Agencji oraz koszty realizacji zadań Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 

lit. a – skorygowane o niedobory lub nadwyżki opłat z tytułu nadzoru 

z lat poprzednich,  

b) przychody Agencji inne niż opłaty z tytułu nadzoru, 

c) przychody firm audytorskich z tytułu usług atestacyjnych oraz usług 

pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami 

wykonywania zawodu.”; 

25) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu: 

„Art. 55a. 1. Agencja przekazuje Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów na realizację 

zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, w danym roku kalendarzowym, 

kwotę w wysokości nie większej niż 10% prognozowanych kosztów realizacji zadań 

Agencji w danym roku kalendarzowym, ujętych w planie finansowym Agencji na dany 

rok kalendarzowy. Suma kosztów realizacji zadań Agencji oraz kosztów realizacji zadań 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, 

stanowi kwotę kosztów nadzoru sprawowanego przez Agencję ujętą w planie finansowym 

Agencji na dany rok kalendarzowy. 
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2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) sposób wyliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, 

2) sposób i terminy przekazywania i rozliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, 

3) wzór rocznego rozliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1 

– uwzględniając prognozowane koszty realizacji zadań Agencji oraz prognozowane 

koszty realizacji zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 2 i  pkt 3 lit. a, ujęte w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy 

oraz rzeczywiste koszty poniesione przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w danym 

roku kalendarzowym w związku z realizacją tych zadań, a także konieczność zapewnienia 

skuteczności zadań realizowanych w ramach nadzoru publicznego przez Polską Izbę 

Biegłych Rewidentów.”; 

26) uchyla się art. 56; 

27) w art. 57: 

a) w ust. 1 wyrazy „Krajowa Rada Biegłych Rewidentów” zastępuje się wyrazem 

„Agencja”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Firma audytorska zgłasza Agencji zmiany danych podlegających wpisowi 

na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.”, 

c) w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 46 i art. 47.”, 

d) uchyla się ust. 6 i 7, 

e) w ust. 8 wyrazy „Polskiej Izby Biegłych Rewidentów” zastępuje się wyrazem 

„Agencji”; 

28) w art. 58 w ust. 2 wyrazy „Krajowej Rady Biegłych Rewidentów” zastępuje się wyrazem 

„Agencji”; 

29) w art. 59: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Agencja przekazuje właściwemu organowi zatwierdzającemu z państwa 

członkowskiego pochodzenia informację o wpisie na listę firmy audytorskiej 

zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej.”; 
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30) art. 60 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 60. 1. Rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich podlega opłacie 

w wysokości 5000 zł. 

2. Opłata stanowi przychód Agencji. 

3. Wysokość opłaty podlega corocznej waloryzacji prognozowanym 

średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym 

w ustawie budżetowej na rok poprzedzający dany rok kalendarzowy. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, wysokość 

opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w danym roku kalendarzowym, obliczonej 

z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w ust. 3.”; 

31) w art. 61: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 2 skreśla się wyrazy „lub art. 56 ust. 1 lub 2”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) niepoddania się kontroli, o której mowa w art. 106 ust. 1, art. 123 ust. 1, 

art. 123a ust. 1 lub art. 124 ust. 1;”, 

– w pkt 4 skreśla się wyrazy „pkt 2–5”, 

– w pkt 7 wyrazy „Komisji Nadzoru Audytowego lub Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów” zastępuje się wyrazem „Agencji”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, Agencja podejmuje 

decyzję o skreśleniu firmy audytorskiej z listy.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Firma audytorska jest obowiązana przekazać Agencji, w postaci 

elektronicznej, akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych 

wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w okresie 

ostatnich 5 lat, dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz informacje 

za dany rok kalendarzowy objęte sprawozdaniem, o którym mowa w art. 51, a także 

uiścić oraz dokonać rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55, za 

dany rok kalendarzowy, w przypadku gdy: 
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1) złożyła wniosek o skreślenie z listy pod rygorem pozostawienia tego wniosku 

bez rozpatrzenia lub 

2) w stosunku do tej firmy audytorskiej toczy się postępowanie w sprawie 

skreślenia jej z listy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 lub 6, 

w terminie określonym przez Agencję, nie dłuższym niż 30 dni, lub 

3) została na nią nałożona kara administracyjna, o której mowa w art. 183 ust. 1 

pkt 7.”, 

d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a. W przypadku gdy firma audytorska, o której mowa w ust. 7, za poprzedni 

rok kalendarzowy: 

1) nie złożyła sprawozdania, o którym mowa w art. 51 ust. 1, lub 

2) nie dokonała rocznego rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru, o której mowa 

w art. 55 ust. 1 

– przekazuje to sprawozdanie lub rozliczenie wraz z dokumentacją, o której mowa 

w ust. 7. 

7b. Biegły rewident prowadzący działalność w formie określonej w art. 46 

pkt 1, który został skreślony z rejestru, jest obowiązany przekazać Agencji, 

w postaci elektronicznej, akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług 

pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu 

w okresie ostatnich 5 lat, dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz 

informacje za dany rok kalendarzowy objęte sprawozdaniem, o którym mowa 

w art. 51, a także uiścić oraz dokonać rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru, o której 

mowa w art. 55, za dany rok kalendarzowy. Przepis ust. 7a stosuje się.”, 

e) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8. Jeżeli  obowiązki, o których mowa w ust. 7, nie zostały wykonane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lub 3, odpowiedzialność za ich 

wykonanie, w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym rozstrzygnięcie o skreśleniu 

firmy audytorskiej z listy stało się ostateczne, ciąży solidarnie na:  

1) biegłych rewidentach, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej określonej w tym przepisie; 
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2) biegłych rewidentach, którzy bezpośrednio przed wydaniem w pierwszej 

instancji rozstrzygnięcia w sprawie skreślenia firmy audytorskiej z listy byli:  

a) wspólnikami spółek, o których mowa w art. 46 pkt 2–4, w tym 

komplementariuszami, lub  

b) członkami zarządu spółek, o których mowa w lit. a, jeżeli zarząd w tych 

spółkach był powołany;  

3) firmach audytorskich, które bezpośrednio przed wydaniem w pierwszej 

instancji rozstrzygnięcia w sprawie skreślenia firmy audytorskiej z listy były 

wspólnikami spółek, o których mowa w art. 46 pkt 2–4, w tym 

komplementariuszami;  

4) biegłych rewidentach, którzy bezpośrednio przed wydaniem w pierwszej 

instancji rozstrzygnięcia w sprawie skreślenia firmy audytorskiej z listy byli 

członkami zarządu firmy audytorskiej, o której mowa w art. 46 pkt 5. 

9. Agencja nakłada karę pieniężną na biegłych rewidentów lub firmy 

audytorskie, o których mowa w ust. 8, jeżeli obowiązki, o których mowa w ust. 7, 

nie zostały wykonane zgodnie z ust. 8.”, 

f) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Od decyzji Agencji wydanych w pierwszej instancji w sprawie nałożenia 

kary pieniężnej, o której mowa w ust. 9, 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.”, 

g) w ust. 12 skreśla się wyraz „odpowiednio”, 

h) ust. 14 i 15 otrzymują brzmienie: 

„14. Akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych, 

o których mowa w ust. 7, mogą zostać poddane analizie przeprowadzanej 

w siedzibie właściwego organu. O zamiarze przystąpienia do analizy informuje się 

biegłych rewidentów i firmy audytorskie, wysyłając zawiadomienie nie później niż 

30 dni przed dniem przystąpienia do analizy. Biegli rewidenci i firmy audytorskie 

mogą zapoznać się z aktami zleceń usług atestacyjnych lub aktami zleceń usług 

pokrewnych, o których mowa w ust. 7, a także z próbką akt zleceń usług 

atestacyjnych lub akt zleceń usług pokrewnych, która ma zostać poddana analizie. 

Biegli rewidenci, firmy audytorskie lub osoby przez nich upoważnione mogą 
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przedstawiać wyjaśnienia lub dowody w czasie analizy. Do analizy akt zleceń usług 

atestacyjnych lub akt zleceń usług pokrewnych przepisy art. 106 ust. 3 i 4, art. 109, 

art. 110, art. 112, art. 114 ust. 3, art. 115, art. 117, art. 122 i art. 125 stosuje się 

odpowiednio. 

15. Organem właściwym w sprawach analizy jest Agencja.”, 

i) uchyla się ust. 16, 

j) ust. 19 otrzymuje brzmienie: 

„19. Jeżeli wyniki analizy dają do tego podstawy, do biegłych rewidentów 

i firm audytorskich przepisy art. 121 ust. 1 pkt 2 lub 3 stosuje się odpowiednio.”; 

32) w art. 62: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

c) uchyla się ust. 3; 

33) art. 63 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

34) w art. 64 w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

– w lit. c wyrazy „Komisję Nadzoru Audytowego lub właściwe organy Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów” zastępuje się wyrazem „Agencję”, 

– w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) zlecenie usługi atestacyjnej innej niż badanie lub zlecenie usługi pokrewnej 

było przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 

zawodu i wymogami ustawowymi;”, 
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b) pkt 2–5 otrzymują brzmienie: 

„2) polityki i procedury przeprowadzania badań, usług atestacyjnych innych niż 

badania, usług pokrewnych, szkoleń, nadzorowania i oceniania działań 

pracowników oraz tworzenia akt badań, o których mowa w art. 67 ust. 4, oraz 

akt zleceń usług atestacyjnych innych niż badania oraz akt zleceń usług 

pokrewnych; 

3) rozwiązania organizacyjne: 

a) zapobiegające zagrożeniom dla niezależności firmy audytorskiej oraz 

biegłych rewidentów działających w jej imieniu, a także mające na celu 

wykrywanie zagrożeń, ich eliminowanie lub zarządzanie nimi oraz ich 

ujawnianie przed przyjęciem lub kontynuowaniem zlecenia badania, 

zlecenia usługi atestacyjnej innej niż badanie lub zlecenia usługi 

pokrewnej, 

b) dotyczące postępowania w przypadku incydentów mogących mieć 

poważne skutki dla rzetelności czynności podejmowanych przez firmę 

audytorską lub biegłych rewidentów działających w jej imieniu w zakresie 

badania, usługi atestacyjnej innej niż badanie lub usługi pokrewnej oraz 

sposobu dokumentowania takich incydentów; 

4) procedury administracyjne i księgowe, mechanizmy wewnętrznej kontroli 

jakości, procedury oceny ryzyka oraz rozwiązania w zakresie kontroli 

i zabezpieczeń na potrzeby systemów przetwarzania informacji; mechanizmy 

wewnętrznej kontroli jakości zapewniają przestrzeganie decyzji i procedur na 

wszystkich poziomach organizacyjnych firmy audytorskiej lub w odniesieniu 

do wszystkich osób i podmiotów biorących udział w badaniu, usłudze 

atestacyjnej innej niż badanie lub usłudze pokrewnej; 

5) polityki wynagrodzeń, w tym polityki udziału w zyskach, określające 

odpowiednie zachęty do osiągania wysokiej jakości badania, usługi atestacyjnej 

innej niż badanie lub usługi pokrewnej, uwzględniając, że kwota przychodów, 

które biegły rewident lub firma audytorska uzyskują ze świadczenia na rzecz 

badanej jednostki usług niebędących badaniem, nie jest brana pod uwagę przy 

ocenie wyników w zakresie uzyskiwania wysokiej jakości badania oraz nie 

stanowi elementu wynagrodzenia jakichkolwiek osób biorących udział 

w badaniu lub mogących na nie wpłynąć;”; 
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35) w art. 65: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

„1. Firma audytorska dostosowuje swoją organizację wewnętrzną, w tym 

polityki, procedury, rozwiązania organizacyjne i mechanizmy wewnętrznej kontroli 

jakości, do wielkości i rodzaju prowadzonej działalności podstawowej, w tym do 

rodzaju i wielkości jednostek, na rzecz których świadczy usługi atestacyjne lub 

usługi pokrewne.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „Komisji Nadzoru Audytowego lub właściwych organów Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów” zastępuje się wyrazem „Agencji”; 

36) w art. 67: 

a) w ust. 3: 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) listę usług wykonanych lub wykonywanych na rzecz danego klienta, w tym 

usług atestacyjnych innych niż badanie oraz usług pokrewnych;”, 

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) akta zleceń usług atestacyjnych innych niż badanie oraz zleceń usług 

pokrewnych wykonanych lub wykonywanych na rzecz danego klienta;”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 i 4, jest sporządzana w języku 

polskim. W przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4a oraz ust. 4 pkt 7, 

10 i 13, może być ona sporządzona w języku obcym, jednakże na potrzeby kontroli 

firma audytorska zapewnia ich pisemne tłumaczenie na język polski.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Firma audytorska jest obowiązana zamknąć akta zleceń usług 

atestacyjnych innych niż badanie ustawowe oraz zleceń usług pokrewnych, nie 

później niż 60 dni po dniu sporządzenia sprawozdania z wykonania usługi 

atestacyjnej innej niż badanie lub usługi pokrewnej i przechowywać je przez okres 

co najmniej 5 lat od dnia ich zamknięcia.”, 

d) w ust. 7  po wyrazach „przeprowadzonych badań,” dodaje się wyrazy „usług 

atestacyjnych innych niż badanie lub usług pokrewnych,”; 

37) w art. 69 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „przeprowadzając 

badanie,” dodaje się wyrazy „wykonując usługę atestacyjną inną niż badanie lub usługę 

pokrewną”; 
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38) w art. 77 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „z wykonywaniem czynności rewizji 

finansowej” zastępuje się wyrazami „ze świadczeniem usług atestacyjnych lub usług 

pokrewnych”; 

39) w art. 78: 

a) w ust. 1 wyrazy „wykonywania czynności rewizji finansowej” zastępuje się 

wyrazami „świadczenia usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych”, 

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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;”; 

40) w art. 80 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku świadczenia usług atestacyjnych innych niż badanie lub usług 

pokrewnych przepisy określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”; 

41) w art. 81: 

a) w ust. 6 wyrazy „Komisji Nadzoru Audytowego lub właściwemu organowi Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów” zastępuje się wyrazem „Agencji”, 

b) w ust. 8 wyrazy „Komisji Nadzoru Audytowego lub Krajowej Komisji Nadzoru, na 

ich żądanie” zastępuje się wyrazami „Agencji, na jej żądanie”; 

42) w art. 82 w ust. 3 wyrazy „Komisji Nadzoru Audytowego lub odpowiednich organów 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów” zastępuje się wyrazem „Agencji”; 

43) w art. 83 w ust. 5 po wyrazach „pkt 8” dodaje się wyrazy „i 9”; 

44) w art. 86 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Sprawozdanie z badania sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.”; 

45) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: 

„Nadzór publiczny, organizacja i finansowanie Agencji”; 

46) w art. 88 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „i na listę”; 

47) w art. 90: 

a) w ust. 1: 

– uchyla się pkt 2, 
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– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 106 ust. 1 oraz art. 123a 

ust. 1;”, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) prowadzenie postępowań wyjaśniających, dochodzeń dyscyplinarnych 

oraz występowanie jako oskarżyciel przed sądami w sprawach przewinień 

dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym oraz 

wykonywaniem innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych;”, 

– po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) wpisywanie firm audytorskich na listę;”, 

– pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) przeprowadzanie weryfikacji dokumentacji stanowiącej podstawę podjęcia 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwał dotyczących wpisu 

biegłych rewidentów do rejestru;”, 

– po pkt 15 dodaje się pkt 15a i 15b w brzmieniu: 

„15a) podejmowanie działań: 

a) służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku biegłych rewidentów 

i firm audytorskich, 

b) mających na celu rozwój rynku biegłych rewidentów i firm 

audytorskich oraz jego konkurencyjności, 

c) mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku biegłych 

rewidentów i firm audytorskich, 

d) edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku 

biegłych rewidentów i firm audytorskich; 

15b) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie biegłych rewidentów 

i firm audytorskich;”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 15a i 15b, Prezes 

Agencji współdziała z Radą Agencji.”, 

c) uchyla się ust. 2 i 3, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Agencja publikuje na stronie internetowej, do końca roku kalendarzowego, 

roczny plan działania zawierający informację dotyczącą planowanych na rok 
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następny działań w zakresie nadzoru publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

działań dotyczących nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi 

przeprowadzającymi badania ustawowe jednostek zainteresowania publicznego.”, 

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Firma audytorska przekazuje na żądanie Agencji informacje dotyczące 

działalności firmy audytorskiej i jej sieci w zakresie, o którym mowa 

w art. 27 rozporządzenia nr 537/2014.”; 

48) w art. 92 uchyla się ust. 1–3; 

49) uchyla się art. 93 i art. 94; 

50) po art. 94 dodaje się art. 94a–94p w brzmieniu: 

„Art. 94a. 1. Agencja jest państwową osobą prawną. 

2. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

4. Agencja działa na podstawie przepisów ustawy oraz statutu. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarządzenia, nadaje 

Agencji statut określający jej organizację wewnętrzną, mając na uwadze zakres zadań 

Agencji oraz konieczność zapewnienia sprawnej i efektywnej ich realizacji. 

Art. 94b. 1. Organami Agencji są: 

1) Prezes Agencji; 

2) Rada Agencji. 

2. Prezes Agencji wykonuje zadania Agencji, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych 

przepisami ustawy dla Rady Agencji. 

Art. 94c. 1. Prezes Agencji reprezentuje Agencję i  kieruje  jej pracami. 

2. Do zadań Prezesa Agencji należy w szczególności: 

1) przygotowanie projektu rocznego planu działania Agencji; 

2) sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Agencji; 

3) przygotowanie projektu rocznego sprawozdania Agencji, o którym mowa w art. 90 

ust. 5; 

4) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji; 

5) prowadzenie gospodarki finansowej Agencji; 

6) zarządzanie majątkiem Agencji. 

3. Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy Zastępcy Prezesa Agencji. 
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4. W razie nieobecności, odwołania albo niepowołania Prezesa Agencji, jego 

zadania i uprawnienia wykonuje Zastępca Prezesa Agencji. 

Art. 94d. 1. Prezesa Agencji i Zastępcę Prezesa Agencji powołuje i odwołuje 

minister właściwy do spraw finansów publicznych. Powołanie stanowi nawiązanie 

stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.3)). 

2. Prezesem Agencji oraz Zastępcą Prezesa Agencji może być osoba, która: 

1) korzysta z pełni praw publicznych; 

2) ma nieposzlakowaną opinię; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne; 

5) posiada co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 

6) posiada autorytet, wiedzę oraz doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru nad 

wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, które dają rękojmię prawidłowego 

wykonywania zadań; 

7) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła 

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 430, 399, 447 i 534) oraz nie współpracowała z tymi organami. 
3. Prezes Agencji i Zastępca Prezesa Agencji, niezależnie od warunków, o których 

mowa w art. 21 rozporządzenia nr 537/2014, co najmniej przez 3 lata przed powołaniem 

oraz w trakcie trwania kadencji, nie może: 

1) wykonywać czynności rewizji finansowej; 

2) być w sposób bezpośredni lub pośredni powiązany z firmą audytorską; 

3) wchodzić w skład organu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o którym mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 2–5. 

4. Kadencja Prezesa Agencji oraz kadencja  Zastępcy Prezesa Agencji trwa 4 lata.  

                                                
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 

1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 730 i …. 
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5. Ta sama osoba nie może być Prezesem Agencji lub Zastępcą Prezesa Agencji 

dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Prezes Agencji lub Zastępca Prezesa Agencji pełni 

obowiązki do czasu powołania swojego następcy. 

6. Przed powołaniem na stanowisko Prezesa Agencji lub Zastępcy Prezesa Agencji 

osoba powoływana składa oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa 

w ust.  2 pkt 1–3 oraz ust. 3, a w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 

1972 r. – także oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa 

w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 
Art. 94e. Prezes Agencji oraz Zastępca Prezesa Agencji nie może: 

1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska badawczo-dydaktycznego 

lub badawczego na uczelni, naukowo-dydaktycznego lub naukowego w podmiocie, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, ani wykonywać innych zajęć zawodowych; 

2) należeć do partii politycznej; 

3) wykonywać innych czynności, które pozostają w sprzeczności z jego obowiązkami 

albo mogą wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność; 

4) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami 

i godnością pełnionej funkcji. 

Art. 94f. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odwołuje Prezesa 

Agencji i Zastępcę Prezesa Agencji przed upływem kadencji w przypadku: 

1) rezygnacji ze stanowiska; 

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 

choroby, trwającej dłużej niż 6 miesięcy potwierdzonej orzeczeniem lekarskim lub 

innej długotrwałej przeszkody w pełnieniu obowiązków; 

3) rażącego naruszenia przepisów prawa; 

4) zaprzestania spełniania któregokolwiek z warunków określonych w art. 94d ust. 2 

pkt 1–3 lub ust. 3 oraz w art. 94e; 

5) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań; 

6) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo 
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informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, stwierdzonego prawomocnym 

orzeczeniem sądu. 

Art. 94g. Do pracowników zatrudnionych w Agencji stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Art. 94h. Do zadań Rady Agencji należy: 

1) przyjmowanie rocznego planu działania Agencji; 

2) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego Agencji; 

3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Agencji, o którym mowa w art. 90 ust. 5; 

4) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji; 

5) okresowe monitorowanie wykonywania rocznego  planu działania Agencji; 

6) przyjmowanie sprawozdań z monitorowania rynku, w szczególności w zakresie, 

o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 537/2014; 

7) przyjmowanie wykazu, o którym mowa w art. 91; 

8) zatwierdzanie uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w przypadkach 

określonych w  ustawie; 

9) zaskarżanie do sądu administracyjnego uchwał organów Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów w przypadkach określonych w ustawie; 

10) zatwierdzanie dokumentów, o których mowa w art. 111 ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3; 

11) wykonywanie innych zadań przewidzianych ustawą. 

Art. 94i. 1. W skład Rady Agencji wchodzi Prezes Agencji, Zastępca Prezesa 

Agencji oraz 7 członków. 

2. Członkami Rady Agencji są: 

1) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2) przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego; 

3) przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości; 

4) przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów rekomendowany przez Krajową 

Radę Biegłych Rewidentów; 

5) przedstawiciel organizacji pracodawców; 

6) przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

3. Członkowie Rady Agencji uczestniczą osobiście w jej posiedzeniach. 

4. Prezes Agencji, Zastępca Prezesa Agencji oraz członkowie Rady Agencji nie są 

członkami organu nadzorczego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 
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2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 

z późn. zm.4)). 

Art. 94j. 1. Członkiem Rady Agencji może być osoba spełniająca warunki, o których 

mowa w art. 94d ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 oraz ust. 3. 

2. Członek Rady Agencji nie może: 

1) wykonywać innych czynności, które pozostają w sprzeczności z jego obowiązkami 

albo mogą wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność, oraz 

2) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami 

i godnością pełnionej funkcji. 

3. Do członków Rady Agencji przepisy art. 94d ust. 5 i 6 stosuje się. 

Art. 94k. 1. Członków Rady Agencji powołuje i odwołuje minister właściwy do 

spraw finansów publicznych. 

2. Nie później niż 60 dni przed upływem kadencji Rady Agencji po dwóch 

kandydatów na członków Rady Agencji rekomendują: 

1) Komisja Nadzoru Finansowego; 

2) Minister Sprawiedliwości; 

3) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

4) organizacje pracodawców; 

5) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje wyboru spośród 

rekomendowanych kandydatów, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 

odpowiedniego merytorycznego oraz zróżnicowanego składu Rady Agencji niezbędnego 

do właściwej realizacji jej zadań. 

Art. 94l. 1. Kadencja Rady Agencji trwa 4 lata. 

2. W przypadku śmierci albo odwołania członka Rady Agencji przed upływem 

kadencji, minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje w jego miejsce 

nowego członka. Kadencja osoby powołanej w miejsce zmarłego albo odwołanego 

członka Rady Agencji kończy się wraz z upływem kadencji Rady Agencji. Podmiot, 

o którym mowa w art. 94k ust. 2, przedstawia rekomendację w terminie 30 dni od dnia 

śmierci albo odwołania członka Rady Agencji. Nieprzedstawienie rekomendacji 

                                                
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 

2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447, 492, 730, 823 i … 
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w wymaganym terminie lub niepowołanie nowego członka nie stanowi przeszkody do 

działania Rady Agencji. Przepisy art. 94k ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Odwołanie członka Rady Agencji przed upływem kadencji następuje: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek organu lub instytucji, które zgłosiły jego kandydaturę; 

3) z urzędu, w przypadku: 

a) zaprzestania spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa 

w art. 94d ust. 2 pkt 1–3 i ust. 3 lub w art. 94j ust. 2, 

b) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 

tych dokumentów, albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, 

stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Art. 94m. 1. Prezes Agencji reprezentuje Radę Agencji i kieruje jej pracami. 

2. Rada Agencji obraduje na posiedzeniach, którymi kieruje Prezes Agencji. 

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

Art. 94n. 1. Rada Agencji podejmuje uchwały, w tym wydaje decyzje 

administracyjne i postanowienia w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

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

jawnym, w obecności co najmniej 4 członków oraz Prezesa Agencji lub jego Zastępcy. 

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 2019 r. poz. 123 i 730). 

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

5. Rada Agencji uchwala regulamin działania Rady Agencji, w tym szczegółową 

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

w ust. 3, oraz sposób ich dokumentowania. 

Art. 94o. 1. Członkowie Rady Agencji otrzymują miesięczne wynagrodzenie. 

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest udział w co najmniej jednym posiedzeniu 

w miesiącu. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 

równowartości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.  

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Agencji, biorąc pod uwagę 

zakres wykonywanych zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania 

Agencji. 

4. Członkowi Rady Agencji przysługuje zwrot kosztów z tytułu podróży służbowej 

na obszarze kraju na zasadach określonych w przepisach regulujących wysokość 

i warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 

na obszarze kraju. 

Art. 94p. Agencja może upoważnić pracowników Agencji do podejmowania działań 

w zakresie właściwości Agencji, w tym do wydawania postanowień i decyzji 

administracyjnych. Upoważnienie nie może dotyczyć zadań zastrzeżonych dla Rady 

Agencji.”; 

51) w art. 95: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Agencji, Zastępca Prezesa Agencji, członkowie Rady Agencji, 

pracownicy Agencji i osoby zatrudnione w Agencji na podstawie umowy o dzieło, 

umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze, członkowie organów 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, pracownicy obsługujący te organy, eksperci, 

o których mowa w art. 92 ust. 4, i inne osoby, które współpracują z Agencją 

w zakresie spraw związanych z usługami atestacyjnymi lub usługami pokrewnymi 

i działalnością firm audytorskich oraz wykonywaniem zadań nadzoru publicznego, 

są obowiązani do zachowania tajemnicy.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Prezes Agencji, Zastępca Prezesa Agencji oraz członkowie Rady Agencji 

mogą dokonywać wzajemnej wymiany informacji lub dokumentów, w tym 

chronionych na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji celów nadzoru publicznego sprawowanego przez Agencję. 

4. Prezes Agencji, Zastępca Prezesa Agencji oraz członkowie Rady Agencji 

mogą udostępniać informacje lub dokumenty uzyskane w związku z realizacją zadań 



– 25 – 

Agencji, w tym chronione na podstawie odrębnych przepisów, pracownikom 

podmiotów, o których mowa w art.  94i ust. 2 pkt 1–4, w zakresie niezbędnym do 

przygotowania opinii lub stanowisk pozostających w bezpośrednim związku 

z realizacją zadań Agencji.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Prezes Agencji oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego mogą 

przekazywać sobie informacje lub dokumenty, w tym informacje chronione na 

podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowo 

określonych zadań. 

4b. Agencja udostępnia Prezesowi Rady Ministrów, na jego pisemne żądanie, 

informacje lub dokumenty uzyskane lub wytworzone w związku z realizacją zadań 

Agencji, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw. Udostępnianie informacji 

lub dokumentów przez Agencję odbywa się na piśmie.”,  

d) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) udostępnianie informacji lub dokumentów przez organy Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów Agencji lub przez Agencję organom Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów w celu realizacji ustawowo określonych zadań; 

2) udostępnianie przez Agencję lub organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

informacji lub dokumentów: 

a) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 

b) Komisji Nadzoru Finansowego, 

c) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

d) Głównemu Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych, 

e) Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej, 

f) Policji, 

g) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

h) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

i) Prokuratorowi Generalnemu, 

j) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby 

administracji skarbowej, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, 

k) Komitetowi Stabilności Finansowej, 
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l) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako 

organizatorowi alternatywnego systemu obrotu, o który mowa w ustawie 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

– w celu realizacji ich ustawowo określonych zadań;”; 

52) po art. 95 dodaje się art. 95a–95e w brzmieniu: 

„Art. 95a. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie 

rocznego planu finansowego. 

2. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę 

Agencji, oraz zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

jest przekazywany przez Agencję w trybie określonym w przepisach dotyczących prac 

nad projektem ustawy budżetowej. 

3. Podstawę gospodarki finansowej Agencji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 

zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rocznego planu 

finansowego Agencji stanowi projekt tego planu.  

4. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy. 

Art. 95b. 1. Przychodami Agencji są: 

1) opłaty z tytułu nadzoru od firm audytorskich; 

2) opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich; 

3) przychody z tytułu zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego. 

2. Przychodami Agencji mogą być: 

1) dotacje podmiotowe z budżetu państwa na prowadzenie działalności, o której mowa 

w art. 90 ust. 1; 

2) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinasowanie kosztów 

realizacji inwestycji; 

3) darowizny, zapisy, spadki; 

4) odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych; 

5) przychody z innych tytułów.  

Art. 95c. Na koszty Agencji składają się koszty sprawowania nadzoru publicznego 

przez Agencję, w tym koszty funkcjonowania Agencji i jej organów. 

Art. 95d. 1. Agencja tworzy następujące fundusze własne: 

1) fundusz podstawowy; 

2) fundusz rezerwowy. 
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2. Fundusz podstawowy Agencji odzwierciedla równowartość netto środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku 

stanowiących wyposażenie Agencji. 

3. Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk netto i zmniejsza się o stratę netto. 

Art. 95e. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez 

Najwyższą Izbę Kontroli. 

2. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania 

oraz opinią Rady Agencji. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza roczne 

sprawozdanie finansowe Agencji.”; 

53) uchyla się art. 96–101; 

54) w art. 103 uchyla się ust. 5; 

55) po art. 104 dodaje się art. 104a i art. 104b w brzmieniu:  

„Art. 104a. W przypadku określonym w art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego o wyłączeniu od udziału 

w postępowaniu: 

1) Zastępcy Prezesa Agencji lub członków Rady Agencji – postanawia Prezes Agencji, 

na wniosek strony, Zastępcy Prezesa Agencji, członka Rady Agencji albo z urzędu; 

2) Prezesa Agencji – postanawia Rada Agencji, podejmując uchwałę bez udziału 

Prezesa Agencji, na wniosek strony, Prezesa Agencji, Zastępcy Prezesa Agencji, 

członka Rady Agencji albo z urzędu. 

Art. 104b. Do postępowań prowadzonych przez Agencję stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy 

ustawy stanowią inaczej.”; 

56) w art. 105 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W postępowaniach z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz w sprawie 

wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji, a także 

zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej do Prezesa Agencji, Zastępcy Prezesa Agencji 

lub członków Rady Agencji nie stosuje się przepisu art. 24 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”; 
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57) w art. 106: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Agencja przeprowadza kontrole w firmie audytorskiej w zakresie 

dotyczącym badań ustawowych. 

2. Częstotliwość kontroli jest uzależniona od wyników analizy ryzyka 

wystąpienia nieprawidłowości w badaniach ustawowych, przy czym kontrola nie 

może być przeprowadzana rzadziej niż: 

1) raz na 3 lata – w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badania 

ustawowe jednostek zainteresowania publicznego spełniających kryteria dużej 

jednostki; 

2) raz na 6 lat – w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badania 

ustawowe jednostek innych niż wskazane w pkt 1.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Analiza ryzyka jest przeprowadzana w szczególności w odniesieniu do 

badań ustawowych wykonywanych na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, 

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostek będących 

emitentami papierów wartościowych wprowadzonych do alternatywnego systemu 

obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, oraz innych jednostek o doniosłym znaczeniu 

publicznym ze względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, ich 

wielkość lub liczbę zatrudnionych pracowników.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kontrole przeprowadzają pracownicy Agencji, zwani dalej „kontrolerami 

Agencji”, którzy: 

1) spełniają warunki, o których mowa w art. 26 ust. 5 akapit pierwszy 

rozporządzenia nr 537/2014; 

2) korzystają z pełni praw publicznych; 

3) mają nieposzlakowaną opinię; 

4) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.”; 

58) uchyla się art. 107 i art. 108; 
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59) w art. 111: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Agencja określa polityki i procedury dotyczące zarządzania systemem 

kontroli, o których mowa w art. 106 ust. 1, niezależności kontrolerów Agencji, 

ekspertów, o których mowa w art. 109, oraz osób nadzorujących kontrolerów 

Agencji.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: 

„2a. Określając procedury, o których mowa w ust. 2 pkt 1, bierze się pod uwagę 

skalę i złożoność działalności kontrolowanej firmy audytorskiej. Procedury kontroli 

firmy audytorskiej uwzględniają obowiązywanie zasady proporcjonalności przy 

stosowaniu krajowych standardów badania przy badaniach ustawowych jednostek 

innych niż duże jednostki. 

2b. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1–3, podlegają 

zatwierdzeniu przez Radę Agencji. 

2c. Plany kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 3, po zatwierdzeniu przez Radę 

Agencji, są publikowane na stronie internetowej Agencji.”; 

60) w art. 112: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podczas kontroli sprawdzeniu może podlegać również dokumentacja 

z wykonania usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe lub usług 

pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu 

w celu zweryfikowania: 

1) wpływu tych usług na jakość badania ustawowego lub 

2) poprawności wykonania tych usług.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, kontrola jest przeprowadzana 

zgodnie z zakresem określonym w art. 123a ust. 3.”; 

61) w art. 116: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„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.”, 
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b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Dokumenty przedstawiane przez kontrolowaną firmę audytorską na 

potrzeby przeprowadzanej kontroli są sporządzone w języku polskim lub firma 

audytorska zapewnia ich pisemne tłumaczenie na język polski.”; 

62) w art. 117 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

sporządzane przez kontrolowaną firmę audytorską na potrzeby przeprowadzanej kontroli 

opatruje się czytelnym podpisem osoby odpowiednio przedstawiającej dokumenty lub 

sporządzającej informacje pisemne. W przypadku odmowy podpisania, osoba 

kontrolująca sporządza adnotację.”; 

63) w art. 120 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W terminie 20 dni roboczych od dnia doręczenia protokołu kontroli, o którym 

mowa w art. 119 ust. 1, kontrolowana firma audytorska może zgłosić Agencji pisemne, 

umotywowane zastrzeżenia do protokołu.”; 

64) w art. 123: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

w zakresie dotyczącym usług atestacyjnych i usług pokrewnych wykonanych 

zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.”, 

b) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli, kontrola tematyczna może być 

prowadzona w siedzibie Agencji, za zgodą kontrolowanej firmy audytorskiej.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Do kontroli tematycznych przepisy art. 111 ust. 1, art. 113, art. 114 ust. 1 

i 2, art. 115, art. 116 ust. 4, art. 117 i art. 118 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

65) po art. 123 dodaje się art. 123a w brzmieniu: 

„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. 
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3. Zakres kontroli może obejmować: 

1) ocenę 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: 

a) mających zastosowanie krajowych standardów wykonywania zawodu 

i 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) ocenę zgodności wybranej do kontroli dokumentacji wykonanej usługi 

z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami krajowych standardów 

wykonywania zawodu, 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 na podstawie imiennego 

upoważnienia udzielonego przez Agencję.  

6. Do kontrolerów Agencji oraz osób nadzorujących kontrolerów Agencji przepis 

art. 95 i art. 106 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

7. W trakcie kontroli kontrolerzy Agencji mogą korzystać z pomocy ekspertów, 

o których mowa w art. 109. Przepisy art. 95 i art. 106 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

8. Dokumentację wykonanych usług, podlegającą sprawdzeniu podczas kontroli, 

wybiera się na podstawie analizy ryzyka nieprawidłowego wykonania tych usług. 

9. Do kontroli przepisy art. 111 ust. 1 i ust. 2 pkt 5, art. 113, art. 114 ust. 1 i 2, 

art. 115, art. 116 ust. 2–4 i art. 117–122 stosuje się odpowiednio.”; 

66) art. 124 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 124. 1. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach 

w przeprowadzaniu badań ustawowych lub świadczeniu usług atestacyjnych innych niż 

badanie ustawowe lub usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi 
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standardami wykonywania zawodu, 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 odpowiednio wszystkich lub wybranych zagadnień określonych w art. 112 

ust. 1 lub art. 123a ust. 3. 

3. Kontrola doraźna jest prowadzona przez kontrolerów Agencji na podstawie 

imiennego upoważnienia udzielonego przez Agencję. 

4. W trakcie kontroli doraźnych kontrolerzy Agencji mogą korzystać z pomocy 

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. 

7. Do kontroli doraźnych przepisy art. 111 ust. 1 i 2, art. 113–115, art. 116 ust. 4 

i art. 117–122 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku podejrzenia rażącego naruszenia przez firmę audytorską przepisów 

prawa, krajowych standardów wykonywania zawodu lub zasad etyki w związku ze 

świadczeniem usług atestacyjnych lub usług pokrewnych oraz jeżeli jest to istotne dla 

zapewnienia: 

1) prawidłowego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości lub 

zaufania do rynku finansowego, lub zapewnienia ochrony interesów uczestników 

tego rynku lub 

2) prawidłowego funkcjonowania, stabilności lub bezpieczeństwa obrotu 

gospodarczego, lub 

3) prawidłowego funkcjonowania, stabilności lub bezpieczeństwa rynku usług 

świadczonych przez firmy audytorskie 

– Agencja może przeprowadzić kontrolę doraźną również w przypadku, gdy 

w podlegającej kontroli firmie audytorskiej prowadzona jest równocześnie kontrola przez 



– 33 – 

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. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212). Warunkiem niezbędnym do 

jej przeprowadzenia jest uchwała podjęta przez Radę Agencji. 

9. Czas trwania kontroli doraźnej, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć 

czasu wskazanego w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców.”; 

67) w art. 125 po wyrazach „art. 123 ust. 1” dodaje się wyrazy „, art. 123a ust. 1”; 

68) w art. 126 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– dotyczących działalności Agencji, jej organów oraz zadań przez nią wykonywanych.”; 

69) w art. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada Agencji może nałożyć na Polską Izbę Biegłych Rewidentów karę pieniężną 

w wysokości 10 000 zł, jeżeli organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów nie podejmuje 

w wyznaczonym terminie uchwały, o podjęcie której Rada zwróciła się w trybie 

art. 104.”; 

70) w art. 128: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku jednostek zainteresowania publicznego będących 

jednostkami samorządu terytorialnego, w celu spełnienia wymogu, o którym mowa 

w art. 129 ust. 1, w skład komitetu audytu może być powołana osoba niebędąca 

członkiem organu kontrolnego jednostki.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Obowiązek powołania komitetu audytu przez oddział instytucji kredytowej 

i oddział banku zagranicznego oraz główny oddział i oddział zakładu ubezpieczeń 

i zakładu reasekuracji, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b i c, uznaje się za 

spełniony, jeżeli jednostka macierzysta tego oddziału powoła komitet ds. audytu, 

o którym mowa w art. 39 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań 

finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy 

Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG 
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(Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 87, z późn. zm.5)). Przepisów art. 129 oraz 

art. 130 nie stosuje się.”; 

71) w art. 129 uchyla się ust. 2; 

72) po art. 130 dodaje się art. 130a w brzmieniu: 

„Art. 130a. Do spółek niepublicznych zamierzających ubiegać się o dopuszczenie 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym przepisy art. 128 ust. 1 i 4 

pkt 4 oraz ust. 5, art. 129 oraz art. 130 ust. 1 i 8 stosuje się.”; 

73) w art. 148: 

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje w drodze postanowienia.”, 

b) w ust. 2: 

– uchyla się pkt 2, 

– w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) minister właściwy do spraw finansów publicznych.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Postępowanie wyjaśniające trwa nie dłużej niż 2 miesiące od dnia jego 

wszczęcia i nie może zostać przedłużone.”;  

74) w art. 152 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Jeżeli dochodzenie dyscyplinarne nie dostarczyło podstaw do wniesienia 

wniosku o ukaranie, Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny przekazuje Agencji odpis 

postanowienia o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego niezwłocznie po jego 

wydaniu.”; 

75) w art. 157: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Za należyte usprawiedliwienie niestawiennictwa obwinionego lub jego 

obrońcy na rozprawę przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym lub wezwanie organu 

prowadzącego dochodzenie dyscyplinarne rozumie się wskazanie 

i uprawdopodobnienie wyjątkowych przyczyn, zaś w przypadku choroby, 

przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza sądowego, 

potwierdzającego niemożność stawienia się na rozprawę przed sądem 

                                                
5) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 81 z 11.03.2008, str. 53, Dz. Urz. UE L 

182 z 29.06.2013, str. 19, Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 196 oraz w Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016, 
str. 1. 
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rozpoznającym sprawę lub wezwanie organu prowadzącego dochodzenie 

dyscyplinarne. 

3. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, odmowę złożenia zeznań lub 

przyrzeczenia przez świadka lub biegłego, organ prowadzący dochodzenie 

dyscyplinarne lub Krajowy Sąd Dyscyplinarny może nałożyć karę porządkową 

w wysokości do 5000 zł. Świadek lub biegły nie podlega karze, jeżeli nie był 

uprzedzony o skutkach niestawiennictwa, odmowy złożenia zeznań lub 

przyrzeczenia.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Na kierownika firmy audytorskiej, innej osoby prawnej, jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osobę fizyczną, która bez 

należytego usprawiedliwienia nie wykonała obowiązku udzielenia informacji lub 

przekazania poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów, organ 

prowadzący dochodzenie dyscyplinarne lub Krajowy Sąd Dyscyplinarny może 

nałożyć karę porządkową w wysokości do 5000 zł. Kierownik podmiotu 

zobowiązanego lub zobowiązana osoba fizyczna nie podlegają karze, jeżeli nie 

zostały uprzedzone o skutkach niewykonania zobowiązania.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przymusowe doprowadzenie świadka lub biegłego zarządza, na wniosek 

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego lub organu prowadzącego dochodzenie 

dyscyplinarne, sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania odpowiednio 

świadka lub biegłego.”, 

d) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3–4, na postanowienie przysługuje 

zażalenie. 

6. W przypadku nałożenia kar porządkowych, o których mowa w ust. 3 i 3a, 

zażalenie na postanowienie o nałożeniu tych kar przez: 

1) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego –  rozpoznaje sąd rejonowy właściwy 

według miejsca zamieszkania odpowiednio świadka lub biegłego; 

2) Krajowy Sąd Dyscyplinarny – rozpoznaje sąd właściwy do rozpoznania sprawy 

w drugiej instancji.  
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7. Zażalenie na postanowienie o przymusowym doprowadzeniu świadka lub 

biegłego rozpoznaje sąd, który zarządził to przymusowe doprowadzenie, w składzie 

trzech sędziów.”;  

76) po art. 157 dodaje się art. 157a i art. 157b w brzmieniu: 

„Art. 157a. 1. W toku prowadzonego postępowania dyscyplinarnego organ 

prowadzący to postępowanie może żądać od banku, osób zatrudnionych w banku oraz 

osób, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, udzielenia 

informacji stanowiących tajemnicę bankową na podstawie postanowienia wydanego na 

jego wniosek przez sąd okręgowy właściwy według siedziby organu, który składa ten 

wniosek. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) numer lub sygnaturę sprawy; 

2) opis przewinienia wraz z kwalifikacją prawną, którego dotyczy postępowanie 

dyscyplinarne; 

3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji; 

4) wskazanie osoby lub jednostki organizacyjnej, której dotyczą informacje; 

5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6) rodzaj i zakres informacji. 

3. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na 

udostępnienie informacji, określając ich rodzaj i zakres, osobę lub jednostkę 

organizacyjną, których dotyczą, oraz podmiot zobowiązany do ich udostępnienia, albo 

odmawia udzielenia zgody na udostępnienie informacji. 

4. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie organowi 

prowadzącemu postępowanie dyscyplinarne wnioskującemu o wydanie postanowienia. 

5. Uprawniony przez sąd organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne pisemnie 

informuje podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji o treści postanowienia sądu, 

osobie lub jednostce, której mają dotyczyć informacje, rodzaju i zakresie tych informacji. 

Art. 157b. W toku prowadzonego postępowania dyscyplinarnego organ prowadzący 

to postępowanie może żądać od podmiotów, którym bank ujawnił informacje stanowiące 

tajemnicę bankową, udzielenia tych informacji, na podstawie postanowienia wydanego 

na jego wniosek przez właściwy miejscowo sąd okręgowy właściwy według siedziby 

organu, który składa ten wniosek. Przepisy art. 157a ust. 2–5 stosuje się.”; 
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77) w art. 159 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Krajowy Sąd Dyscyplinarny przesyła ujawnionemu pokrzywdzonemu 

informację o wydaniu orzeczenia skazującego biegłego rewidenta za zarzucany mu czyn, 

jeżeli postępowanie dyscyplinarne toczyło się w związku z usługą atestacyjną lub usługą 

pokrewną, przeprowadzoną u tego pokrzywdzonego. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne 

związane było z badaniem ustawowym, Krajowy Sąd Dyscyplinarny przesyła 

ujawnionemu pokrzywdzonemu również informacje o sprawozdaniu z badania 

w zakresie, o którym mowa w ust. 8. Informacji tych nie przesyła się, jeżeli 

pokrzywdzony przystąpił do toczącego się postępowania dyscyplinarnego w charakterze 

strony.”; 

78) w art. 160: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) rodzaj i stopień naruszenia ciążących na obwinionym obowiązków;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) skutki popełnionego przewinienia dyscyplinarnego dla pokrzywdzonego lub 

uczestników obrotu gospodarczego;”, 

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) kwotę zysków osiągniętych lub strat unikniętych przez obwinionego, 

w zakresie, w jakim można je ustalić;”, 

d) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) przebieg dotychczasowej pracy zawodowej obwinionego biegłego rewidenta;”, 

e) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  

„6) popełnione dotychczas przewinienia dyscyplinarne.”; 

79) w art. 162 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Jeżeli podlegające łączeniu kary zostały orzeczone w pierwszej instancji przez 

sąd powszechny oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny, orzeczenie łączne wydaje sąd 

powszechny.”; 

80) w art. 164 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Agencja może wnieść zażalenie na postanowienie kończące dochodzenie 

dyscyplinarne, wydane przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, także 

w przypadku, gdy nie przystąpiła do postępowania w charakterze strony. Wnosząc 

zażalenie na postanowienie, Agencja przystępuje do postępowania dyscyplinarnego 

w charakterze strony.”; 
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81) w art. 168: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Koszty postępowania dyscyplinarnego mają charakter zryczałtowany.”,  

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego 

określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, mając na 

względzie przeciętne koszty postępowania dyscyplinarnego.”; 

82) w art. 170:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie  

„1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów i Agencja, po uprawomocnieniu się 

orzeczenia nakładającego karę, podaje do publicznej wiadomości, bez zbędnej 

zwłoki, publikując na swojej stronie internetowej, informację o popełnionym przez 

biegłego rewidenta przewinieniu dyscyplinarnym oraz orzeczonej za to przewinienie 

karze.”, 

b) uchyla się ust. 4; 

83) w rozdziale 9 tytuł oddziału 2 otrzymuje brzmienie: 

„Postępowanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych przy 

wykonywaniu usług atestacyjnych i usług pokrewnych zgodnie z krajowymi 

standardami wykonywania zawodu”; 

84) w art. 172: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się w sprawach przewinień 

dyscyplinarnych popełnionych przez biegłego rewidenta przy wykonywaniu usług 

atestacyjnych lub usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami 

wykonywania zawodu.”, 

b) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „art. 157,” dodaje się wyrazy „art. 157a i 157b,”; 

85) w art. 174: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Agencja może upoważnić pracowników Agencji do podejmowania 

w imieniu Agencji i ustalonym zakresie działań w toku dochodzenia 

dyscyplinarnego oraz reprezentowania Agencji w postępowaniu przed sądem.”, 

b) uchyla się ust. 2; 
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86) w art. 177 wyrazy „ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 3–4”; 

87) w art. 180: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Koszty postępowania dyscyplinarnego mają charakter zryczałtowany.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego 

określa, w drodze uchwały, Rada Agencji, mając na względzie przeciętne koszty 

postępowania dyscyplinarnego.”; 

88) w art. 181:  

a) w ust. 1 wyrazy „Komisja Nadzoru Audytowego” zastępuje się wyrazami „Agencja 

i Krajowa Rada Biegłych Rewidentów”, 

b) uchyla się ust. 4; 

89) w art. 182 w ust. 1: 

a) w pkt 15 po wyrazach „sprawozdania z przejrzystości” dodaje się wyrazy „oraz 

informowania właściwego organu o publikacji sprawozdania z przejrzystości”, 

b) pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) nie przestrzega przepisów dotyczących poddania się kontroli, o których mowa 

w art. 106 ust. 1, art. 123 ust. 1, art. 123a ust. 1 i art. 124 ust. 1, w tym nie 

stosuje się do żądania Agencji, o którym mowa w art. 111 ust. 3, lub nie stosuje 

się do żądania okazania dokumentów, przekazania poświadczonych przez 

pracownika firmy audytorskiej kopii dokumentów lub udzielenia informacji 

i wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, o której mowa w art. 106 ust. 1, 

art. 123 ust. 1, art. 123a ust. 1 lub art. 124 ust. 1;”, 

c) w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu: 

„29) nie świadczy usług atestacyjnych innych niż badanie lub usług pokrewnych 

zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu; 

30) nie wypełnia obowiązku w zakresie przekazywania informacji, o którym mowa 

w art. 90 ust. 6a.”; 

90) w art. 183 w ust. 6 w pkt 5 wyrazy „Krajową Radą Biegłych Rewidentów lub Komisją 

Nadzoru Audytowego” zastępuje się wyrazem „Agencją”; 

91) art. 185 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 185. Kary administracyjne, o których mowa w art. 183 ust. 1, nakłada 

Agencja.”; 
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92) w art. 187: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do decyzji w sprawie nałożenia kar administracyjnych, o których mowa 

w art. 183 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego.”; 

93) w art. 188 uchyla się ust. 1; 

94) w art. 189: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Agencję stanowią 

dochód budżetu państwa, a w przypadkach, o których mowa w art. 183 ust. 4a – 

przychód Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 

i o Rzeczniku Finansowym.”; 

95)  w art. 191 w ust. 1 wyrazy „Krajowa Rada Biegłych Rewidentów albo Komisja Nadzoru 

Audytowego” zastępuje się wyrazem „Agencja”; 

96) po art. 191 dodaje się art. 191a w brzmieniu: 

„Art. 191a. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do kar administracyjnych, 

o których mowa w art. 183 ust. 1, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”; 

97) w art. 194 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Agencji informację o  nałożonych 

karach, o których mowa w art. 193 ust. 1, niezwłocznie po ich uprawomocnieniu.”; 

98) art. 196 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 196. Agencja może przeprowadzić kontrolę doraźną w firmie audytorskiej 

w celu wyjaśnienia okoliczności podniesionych w zawiadomieniu.”; 

99) w art. 200 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności w związku 

z kontrolami, o których mowa w art. 124 ust. 1, dotyczącymi przeprowadzania 

badań ustawowych, Agencja lub Komisja Nadzoru Finansowego mogą udzielać 

informacji i przekazywać dokumenty, w tym objęte obowiązkiem zachowania 

tajemnicy.”; 
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100) w  art. 202 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Realizując wniosek właściwego organu nadzoru publicznego z państwa Unii 

Europejskiej, Agencja może podjąć odpowiednie działania, w tym przeprowadzić 

kontrolę, o której mowa w art. 124 ust. 1.”; 

101) w art. 203 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Biegły rewident lub firma audytorska, przeprowadzający obowiązkowe badanie 

sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery 

wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, podlega nadzorowi sprawowanemu 

przez Agencję, w tym kontrolom, o których mowa w art. 106 ust. 1 i art. 124 ust. 1, oraz 

karom obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach przewidzianych 

w niniejszej ustawie dla biegłych rewidentów lub firm audytorskich przeprowadzających 

badania sprawozdań finansowych.”; 

102) w art. 205 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

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

audytorska pochodząca z państwa trzeciego uiszcza opłatę w wysokości określonej 

w art. 60 ust. 1. Opłata jest uiszczana wraz ze złożeniem wniosku o wpis na listę. Przepis 

art. 60 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”; 

103) w art. 206 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Agencja może uznać, że:”; 

104) w art. 207  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego, wpisana na listę na 

podstawie art. 205 ust. 1, lub biegły rewident, o którym mowa w art. 204 ust. 2 pkt 6, 

podlega nadzorowi sprawowanemu przez Agencję, w tym kontrolom, o których mowa 

w art. 106 ust. 1 i art. 124 ust. 1, oraz karom obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej 

na zasadach przewidzianych w ustawie dla biegłych rewidentów lub firm audytorskich 

przeprowadzających badania sprawozdań finansowych.”; 

105) w art. 208 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód Agencji.”; 

106) w art. 299 w ust. 1 pkt 4–10 otrzymują brzmienie: 

„4) 2020 r. – 0 zł; 

5) 2021 r. – 0 zł; 

6) 2022 r. – 0 zł; 
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7) 2023 r. – 0 zł; 

8) 2024 r. – 0 zł; 

9) 2025 r. – 0 zł 

10) 2026 r. – 0 zł.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) w art. 25 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. W gminie będącej jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 i 2243 oraz 

z 2019 r. poz. 730 i …) za funkcje pełnione przez radnego uważa się również członkostwo 

w komitecie audytu.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 865) w art. 6 w ust. 1 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 20 w brzmieniu: 

„20) Polską Agencję Nadzoru Audytowego, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 

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

(Dz. U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 730 

i …).”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 66 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. O rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik 

jednostki oraz firma audytorska informują niezwłocznie, wraz z podaniem stosownego 

wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, 

a w przypadku jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy 

o biegłych rewidentach – także Komisję Nadzoru Finansowego.”; 

2) w art. 79 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) rozwiązuje umowę o badanie sprawozdania finansowego, bez uzasadnionej 

podstawy lub nie informuje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, 

a w odpowiednich przypadkach – Komisji Nadzoru Finansowego, o rozwiązaniu tej 

umowy,”. 
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Art. 5. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 489) w art. 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Najwyższa Izba Kontroli bada sprawozdanie finansowe Polskiej Agencji 

Nadzoru Audytowego. Badanie przeprowadzają biegli rewidenci zatrudnieni 

w Najwyższej Izbie Kontroli.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 512) w art. 24 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W województwie będącym jednostką zainteresowania publicznego 

w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 

i 2243 oraz z 2019 r. poz. 730 i …) za funkcje pełnione przez radnego uważa się również 

członkostwo w komitecie audytu.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511) w art. 21 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

„4b. W powiecie będącym jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu 

art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 i 2243 oraz 

z 2019 r. poz. 730 i …) za funkcje pełnione przez radnego uważa się również członkostwo 

w komitecie audytu.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730 i 875) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 6a otrzymuje brzmienie: 

„6a) współpraca z Polską Agencją Nadzoru Audytowego, w tym udzielanie informacji, 

wyjaśnień i przekazywanie dokumentów, w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań związanych z monitorowaniem rynku w zakresie, o którym mowa 

w art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych 

badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego 

decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. 

zm.6));”; 

                                                
6) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66. 
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2) art. 17b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17b. Przewodniczący Komisji i Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego 

lub Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, o której mowa w ustawie 

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

publicznym, mogą przekazywać sobie informacje lub dokumenty, w tym informacje 

chronione na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich 

ustawowo określonych zadań.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 430, 399, 447 i 534) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 67 kropkę zastępuje się średnikiem i  dodaje się pkt 68 w brzmieniu: 

„68) Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji 

Nadzoru Audytowego oraz członkowie Rady Polskiej Agencji Nadzoru 

Audytowego.”; 

2) w art. 8 w pkt 62 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 63 w brzmieniu: 

„63) pkt 68 – właściwy organ powołujący.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 369) w art. 31  w pkt 16b wyrazy „Komisją Nadzoru Audytowego” 

zastępuje się wyrazami „Polską Agencją Nadzoru Audytowego”.  

Art. 11. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.7)) w art. 3 w ust. 1 w pkt 32 kropkę 

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 33 w brzmieniu: 

„33) Polska Agencja Nadzoru Audytowego.”. 

Art. 12. Tworzy się Polską Agencję Nadzoru Audytowego, zwaną dalej „Agencją”. 

Art. 13. Znosi się: 

1) Komisję Nadzoru Audytowego, zwaną dalej „KNA”; 

2) Krajową Komisję Nadzoru. 

                                                
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 

2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447, 492, 730 i 823. 
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Art. 14. 1. Należności i zobowiązania urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych w zakresie realizacji zadań KNA stają się należnościami 

i zobowiązaniami Agencji. 

2. Agencja wstępuje w prawa i obowiązki, których stroną była KNA. 

Art. 15. 1. W roku 2019 i 2020 minister właściwy do spraw finansów publicznych 

przekazuje Agencji dotacje z budżetu państwa.  

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz podstawowy Agencji.  

Art. 16. 1. Pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, niebędący urzędnikami służby cywilnej, wykonujący zadania w zakresie obsługi 

KNA stają się z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownikami zatrudnionymi w Agencji. Przepis 

art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. 

zm.8)) stosuje się odpowiednio. 

2. Urzędnicy służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych, wykonujący zadania w zakresie obsługi KNA stają się z dniem 

1 stycznia 2020 r., za ich zgodą, pracownikami zatrudnionymi w Agencji. Przepis art. 231 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.   

3. W przypadku niewyrażenia zgody przez urzędnika służby cywilnej w trybie 

określonym w ust. 2, przepisy art. 62 oraz art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730) stosuje się. 

Art. 17. 1. Prezesa Agencji i Zastępcę Prezesa Agencji oraz członków pierwszego składu 

Rady Agencji minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje z dniem 1 stycznia 

2020 r. 

2. Nie później niż 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy po dwóch kandydatów 

na członków Rady Agencji rekomendują: 

1) Komisja Nadzoru Finansowego; 

2) Minister Sprawiedliwości; 

3) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

4) organizacje pracodawców; 

5) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

                                                
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 

1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 730. 



– 46 – 

3. Na Prezesa Agencji, Zastępcę Prezesa Agencji, członka Rady Agencji nie może być 

powołana osoba, która w okresie trzech lat poprzedzających powołanie wchodziła w skład 

Krajowej Komisji Nadzoru. 

Art. 18. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych z dniem utworzenia 

Agencji powołuje Pełnomocnika do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, 

zwanego dalej „Pełnomocnikiem”. Powołanie stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie 

powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2. Pełnomocnikiem może być osoba spełniająca warunki, o których mowa w art. 94d 

ust. 2 pkt 1–4 oraz 7 ustawy zmienianej w art. 1. 

3. Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w stosunku do 

Pełnomocnika jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Przepisy ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 

447, 534 i ...) stosuje się. 

4. Koszty związane z wynagrodzeniem Pełnomocnika i jego działalnością pokrywa 

Agencja. 

5. Pełnomocnik podejmuje działania przygotowawcze i organizacyjne niezbędne do 

podjęcia przez Agencję realizacji jej zadań z dniem 1 stycznia 2020 r.  

6. Pełnomocnik wykonuje zadania Prezesa Agencji, o których mowa w art. 94c ust. 1 

i ust. 2 pkt 2, 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, do czasu powołania Prezesa Agencji. 

7. Obsługę administracyjną, organizacyjną i księgową Pełnomocnika zapewnia urząd 

obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

8. Pełnomocnik przedstawi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz 

Prezesowi Agencji sprawozdanie z wykonania przez niego zadań, w terminie 30 dni od dnia 

powołania Prezesa Agencji,  

9. Pełnomocnik kończy swoją działalność z dniem złożenia sprawozdania, o którym 

mowa w ust. 8, jednak nie później niż z dniem 31 stycznia 2020 r. 

Art. 19. 1. Pełnomocnik przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych do zatwierdzenia projekt planu finansowego Agencji: 

1) na okres od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r. – nie 

później niż w ciągu 30 dni od dnia jego powołania, oraz 
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2) projekt rocznego planu finansowego na rok 2020 – nie później niż do dnia 30 listopada 

2019 r.  

2. Polska Izba Biegłych Rewidentów w terminie do dnia 30 września 2019 r. przekazuje 

Pełnomocnikowi informacje o planowanych kosztach nadzoru na rok 2020. 

Art. 20. Plan działania, o którym mowa w art. 90 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok 2020, przygotowuje Prezes Agencji i publikuje 

na stronie internetowej Agencji, w terminie do dnia 31 marca 2020 r. 

Art. 21. 1. KNA przekazuje Pełnomocnikowi do dnia 31 grudnia 2019 r. roczne 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, za rok 2019 w zakresie działań KNA. 

2. Krajowa Komisja Nadzoru przekazuje Pełnomocnikowi do dnia 31 grudnia 2019 r. 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, za rok 2019. 

3. Sprawozdanie z działalności za 2019 r. sporządzone zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jest przekazywane Agencji w terminie do 

dnia 31 marca 2020 r.  

Art. 22. Prezes Agencji, sporządzając roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 90 

ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok 2019, 

uwzględnia dane wynikające ze sprawozdań przekazanych zgodnie z art. 21.  

Art. 23. Uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o których mowa 

w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a–f ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz 

statut, o którym mowa w art. 45 tej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc. 

Art. 24. 1. Lista, o której mowa w art. 57 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, od dnia 1 stycznia 2020 r. jest prowadzona przez Agencję. 

2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów do dnia 31 grudnia 2019 r. przekazuje Agencji 

zasoby elektroniczne i dokumenty niezbędne do prowadzenia listy, o której mowa 

w art. 57 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo i integralność danych.  

Art. 25. 1. Lista, o której mowa w art. 204 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, od dnia 1 stycznia 2020 r. jest prowadzona przez Agencję. 
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2. Do wniosków o wpis na listę, o której mowa w art. 204 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 stycznia 

2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 26. 1. Postępowania administracyjne prowadzone przez organy Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2020 r.,  są 

prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. 

2. W postępowaniach administracyjnych, o których mowa w ust. 1,  w których stroną jest 

lub mogłaby być na podstawie przepisów dotychczasowych KNA, prawa i obowiązki strony 

przejmuje Agencja. 

Art. 27. Postępowania administracyjne i postępowania przed sądami administracyjnymi, 

wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2020 r., w których stroną jest lub mogłaby 

być na podstawie przepisów dotychczasowych KNA, są prowadzone na podstawie przepisów 

dotychczasowych.  W tych postępowaniach prawa i obowiązki strony przejmuje Agencja. 

Art. 28. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz KNA, w terminie do dnia 

31 grudnia 2019 r., przekazują Agencji zasoby elektroniczne i dokumenty dotyczące realizacji 

zadań KNA, w tym akta postępowań, niezbędne do prawidłowego działania Agencji 

i wykonywania jej zadań, w sposób zapewniający ochronę informacji objętych tajemnicą oraz 

bezpieczeństwo i integralność danych. 

Art. 29. 1. W przypadku kontroli, o których mowa w art. 36 ust. 1 lub art. 39 ust. 1 

i 2 ustawy zmienianej w art. 1, rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: 

1) zakończenie tych kontroli oraz 

2) skierowanie raportu z kontroli, o którym mowa w art. 122 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu dotychczasowym, do kontrolowanej firmy audytorskiej 

– następuje w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

2. Postępowanie o nałożenie kary oraz postępowanie dyscyplinarne, wszczęte w związku 

z kontrolą, o której mowa w ust. 1, jest prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, 

chyba że przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są 

względniejsze dla obwinionego. 

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Krajowej Komisji Nadzoru czynności, o których 

mowa w ust. 1, nie zostały wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., Krajowa Komisja 

Nadzoru przekazuje niezwłocznie do Agencji dokumentację kontroli, o których mowa w ust. 1, 

wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn niewykonania tych czynności w terminie. Agencja 



– 49 – 

uwzględnia kontrolę firmy audytorskiej w pierwszym rocznym planie kontroli przypadającym 

po dniu 31 grudnia 2019 r. 

4. W przypadku skierowania przez Krajową Komisję Nadzoru do firmy audytorskiej 

zaleceń, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, co do których termin 

ich realizacji upłynął do dnia 30 listopada 2019 r., Krajowa Komisja Nadzoru dokonuje 

weryfikacji realizacji zaleceń w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Przepisy ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

5. W przypadku niewykonania przez Krajową Komisję Nadzoru obowiązku, o którym 

mowa w:  

1) ust. 1, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 3, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., 

2) ust. 3 lub 4 

– Agencja może nałożyć na Polską Izbę Biegłych Rewidentów karę pieniężną w wysokości, 

o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.  

6. Do kary pieniężnej, o której mowa w ust. 5, stosuje się art. 127 ust. 3–8 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

7. W przypadku skierowania przez Krajową Komisję Nadzoru do firmy audytorskiej 

zaleceń, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, co do których termin 

ich realizacji upływa po dniu 30 listopada 2019 r., odpowiednio Krajowa Komisja Nadzoru 

oraz kontrolowana firma audytorska przekazują niezwłocznie Agencji raport z kontroli oraz 

informacje o sposobie realizacji zaleceń. Przepisy art. 121 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio. 

Art. 30. Krajowa Komisja Nadzoru od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy: 

1) nie wszczyna kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 1 lub art. 39 ust. 1 i 2 ustawy 

zmienianej w art. 1; 

2) nie opracowuje rocznych planów kontroli, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

Art. 31. 1. Do kontroli, o których mowa w art. 106 ust. 1 lub art. 124 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2020 r. oraz: 

1) niezakończonych przed tym dniem albo 

2) zakończonych przed tym dniem, z tym że do kontrolowanej firmy audytorskiej nie 

skierowano do tego dnia raportu z kontroli, o którym mowa w art. 122 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym 
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– stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, czynności: 

1) podjęte w toku kontroli pozostają w mocy; 

2) wykonywane dotychczas przez KNA są wykonywane przez Agencję. 

3. W przypadku skierowania przez KNA do firmy audytorskiej zaleceń, o których mowa 

w art. 121 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, co do których do dnia 31 grudnia 2019 r. nie 

upłynął termin ich realizacji, weryfikacji realizacji zaleceń, zgodnie z dotychczasowymi 

przepisami, dokonuje Agencja. 

Art. 32. 1. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach 

w przeprowadzaniu: 

1) badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego lub 

2) usług atestacyjnych innych niż badanie lub usług pokrewnych 

– KNA może przeprowadzić w firmach audytorskich kontrolę doraźną. 

2. Do kontroli doraźnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się przepisy art. 124 ust. 2–

7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

3. Przedmiotem kontroli doraźnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyjaśnienie, czy 

nieprawidłowości, o których powzięto informację, mają miejsce. Zakres kontroli może 

obejmować: 

1) ocenę 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: 

a) mających zastosowanie krajowych standardów wykonywania zawodu i 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) ocenę zgodności wybranej do kontroli dokumentacji wykonanej usługi z obowiązującymi 

przepisami prawa, wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu, kontroli 

jakości oraz wymogami w zakresie etyki i niezależności. 

4. Do kontroli doraźnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy art. 124 ust. 3–

7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 
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5. KNA prowadzi postępowania o nałożenie kar oraz postępowania dyscyplinarne 

wszczęte w wyniku przeprowadzenia kontroli doraźnych, o których mowa w ust. 1. Do tych 

postępowań stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 9 i 10 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu dotychczasowym. 

6. Kontrole doraźne, o których mowa w ust. 1, rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2020 r. 

oraz niezakończone przed tym dniem, od dnia 1 stycznia 2020 r. są prowadzone przez Agencję. 

Podjęte w toku tych kontroli czynności pozostają w mocy. Przepisy ust. 1–5 stosuje się. 

7. W przypadku kontroli doraźnych, o których mowa w ust. 1, rozpoczętych oraz 

zakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r., czynności, o których mowa w art. 118 ust. 2 – 

art. 122 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wykonywane dotychczas 

przez KNA są wykonywane przez Agencję, jeżeli do kontrolowanej firmy audytorskiej nie 

skierowano przed tym dniem raportu z kontroli, o którym mowa w art. 122 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

8. W przypadku skierowania przez KNA do firmy audytorskiej zaleceń z kontroli 

doraźnych, o których mowa w ust. 1, co do których do dnia 31 grudnia 2019 r. nie upłynął 

termin ich realizacji, weryfikacji realizacji zaleceń dokonuje Agencja.  

Art. 33. 1. KNA ustala plan kontroli na pierwsze półrocze 2020 r. w zakresie dotyczącym 

badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego, a także 

w zakresie usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe lub usług pokrewnych, jeżeli 

potrzeba takich kontroli wynika z analizy ryzyka przeprowadzonej przez KNA.  

2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany przez Agencję. 

3. Kontrola, o której mowa w art. 106 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, zaplanowana do przeprowadzenia w 2019 r. i nierozpoczęta przed dniem 

1 stycznia 2020 r., jest przeprowadzana przez Agencję. 

Art. 34. 1. Do postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez organy Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r., stosuje 

się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, chyba że przepisy 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są względniejsze dla 

obwinionego. 

2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w których stroną jest lub mogłaby być 

na podstawie przepisów dotychczasowych KNA, prawa i obowiązki strony przejmuje Agencja. 
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Art. 35. Postępowania dyscyplinarne wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 

2020 r., w których KNA prowadzi postępowanie wyjaśniające, dochodzenie dyscyplinarne 

albo jest oskarżycielem przed sądem, są prowadzone na podstawie przepisów 

dotychczasowych. W tym przypadku od dnia 1 stycznia 2020 r. prawa i obowiązki KNA 

wynikające z przepisów dotychczasowych przejmuje Agencja. 

Art. 36. Do kar pieniężnych nałożonych do dnia 31 grudnia 2019 r. w postępowaniu 

administracyjnym lub postępowaniu dyscyplinarnym, o których mowa w ustawie zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w tym do wpływów z tych kar, stosuje się przepisy 

dotychczasowe, chyba że przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, są względniejsze dla strony lub obwinionego. 

Art. 37. 1. Do opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 i art. 56 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, należnych za lata 2018 i 2019, stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

2. Należne za rok 2019 opłaty z tytułu nadzoru, o których mowa w: 

1) art. 55 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym – rozlicza minister 

właściwy do spraw finansów publicznych;  

2) art. 56 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym – rozlicza Polska Izba 

Biegłych Rewidentów. 

3. Firmy audytorskie przekazują do KNA, w terminie do dnia 20 października 2019 r., 

informację o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonanych 

zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia 

w roku 2019 i 2020.  

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, KNA przekazuje, w terminie do dnia 10 listopada 

2019 r., ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Pełnomocnikowi. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3, uwzględnia się przy wyliczeniu na rok 

2020 wysokości stawki procentowej opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wyliczając wysokość stawki 

procentowej, o której mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, nie uwzględnia niedoborów i nadwyżek opłat z tytułu nadzoru 

powstałych przed dniem 1 stycznia 2020 r. 
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7. Przepisy art. 55 ust. 10a i 10b ustawy zamienianej w art. 1 stosuje się do opłat z tytułu 

nadzoru należnych za rok 2020 i lata następne. 

8. Przepisy art. 55a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się po raz pierwszy do kwoty 

przekazanej Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów w 2020 r. 

Art. 38. Osoby wybrane do organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zachowują 

mandat do następnych wyborów, które odbędą się na pierwszym Krajowym Zjeździe Biegłych 

Rewidentów po dniu 1 stycznia 2020 r.  

Art. 39. Firmy audytorskie dostosują organizację wewnętrzną, system wewnętrznej 

kontroli jakości oraz dokumentację do wymogów określonych w ustawie zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Art. 40. W terminie do dnia 29 lutego 2020 r. sprawozdania za 2019 r. sporządzone 

i przekazane zgodnie z: 

1) art. 51 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, są przekazywane 

Agencji; 

2) art. 52 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, są przekazywane 

Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów i Agencji. 

Art. 41. Agencja skreśla firmę audytorską z listy firm audytorskich na podstawie 

przepisów dotychczasowych, jeżeli przypadki, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2, 3 

i 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wystąpiły przed dniem 

1 stycznia 2020 r. 

Art. 42. 1. Do osób posiadających uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych 

badań sprawozdań finansowych uzyskane w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej ubiegających się o wpis do rejestru biegłych rewidentów, które przystąpiły 

do postępowania kwalifikacyjnego: 

1) przed dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie 

Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864), stosuje się przepisy dotyczące 

osób, które posiadają uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań 

sprawozdań finansowych, uzyskane w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii 

Europejskiej; 
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2) od dnia, o którym mowa w pkt 1, stosuje się przepisy dotyczące osób, która posiadają 

uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, 

uzyskane w państwie trzecim. 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do kandydata na biegłego rewidenta, o 

którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 43. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”, dzień wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 

zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej.  

Art. 44. 1. W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych z tytułu dotacji przekazanych Agencji, o których mowa w art. 15, 

będący skutkiem finansowym niniejszej ustawy, wynosi w: 

1) 2019 r. – 4,2 mln zł; 

2) 2020 r. – 6 mln zł; 

3) 2021 r. – 0 zł; 

4) 2022 r. – 0 zł; 

5) 2023 r. – 0 zł; 

6) 2024 r. – 0 zł; 

7) 2025 r. – 0 zł; 

8) 2026 r. – 0 zł; 

9) 2027 r – 0 zł; 

10) 2028 r. – 0 zł. 

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, na 

dany rok budżetowy, wdrożony zostanie mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu 

wydatków Agencji finansowanych z dotacji, o których mowa w ust. 1, związanych 

z utworzeniem Agencji oraz pierwszym okresem działalności Agencji.  

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem właściwym do: 

1) monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1; 

2) wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2. 
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Art. 45. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 45, 50 i 52, art. 3, art. 5, art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 i art. 28, które 

wchodzą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 2–23, 26–44, 46–49, 51 i 53–105, art. 2, art. 4, art. 6–8, art. 10, art. 13, art. 14, 

art. 20, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27, art. 31, art. 34–36, art. 38, art. 39 i art. 41, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 

3) art. 42 i art. 43, które wchodzą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której 

mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej. 

 
 



UZASADNIENIE 

I. Potrzeba i cel projektowanej regulacji 

Celem zmian wprowadzanych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością 
biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że istnieje potrzeba szerszego kontrolowania 
działalności firm audytorskich, również w zakresie innych usług niż badanie ustawowe 
sprawozdań finansowych, w tym przede wszystkim usług związanych 
z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Obecnie organ nadzoru publicznego, tj. 
Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), nie ma wystarczających narzędzi pozwalających 
na kontrole jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie w tym zakresie, gdyż 
system nadzoru publicznego opiera się w dużej mierze na nadzorze pośrednim, w którym 
istotną rolę odgrywa samorząd zawodowy.  

KNA bezpośrednio przeprowadza kontrole badań ustawowych jednostek zainteresowania 
publicznego (JZP). Mimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania KNA od czasu 
wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. od 21 czerwca 2017 r.) należy wskazać na 
trudności KNA w zakresie realizacji nowych, poszerzonych zadań powierzonych jej do 
bezpośredniej realizacji na mocy ustawy. Kontrole realizowane przez KNA w firmach 
audytorskich w zakresie badań ustawowych JZP są kluczowym zadaniem KNA w 
zakresie zapewnienia jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie. 

W ramach obecnej formuły funkcjonowania KNA, tj. jako organu kolegialnego 
spotykającego się przynajmniej raz w miesiącu oraz obsługiwanego przez Ministerstwo 
Finansów, można wskazać na słabości tego rozwiązania. Kontrolerzy zgodnie z prawem 
UE muszą mieć doświadczenie w przeprowadzaniu badań ustawowych. Do chwili 
obecnej nie został skompletowany zespół kontrolerów w zakładanym składzie (mimo 
faktu, że ogłoszenia o wolnych stanowiskach są ciągle dostępne). Ten czynnik głównie 
przekłada się na opóźnienia w realizacji planów kontroli KNA. Działalność organu 
nadzoru w formie państwowej osoby prawnej pozwoli na bardziej elastyczne ustalanie 
warunków pracy i płacy, co powinno przyczynić się do zwiększenia możliwości 
pozyskania odpowiednio wykwalifikowanej kadry, w szczególności kontrolerów. 

Znaczna część zadań z zakresu nadzoru publicznego została delegowana na Polską Izbę 
Biegłych Rewidentów (PIBR), która wykonuje kontrole jakości badań ustawowych 
jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego (nie-JZP), a także wykonuje 
w stosunku do nich czynności dochodzeniowe i sankcyjne.  
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Analiza działań podejmowanych przez PIBR pokazuje, iż samorząd zawodowy nie 
podejmował wystarczającej aktywności w zakresie zadań powierzonych mu do realizacji. 
W ciągu roku funkcjonowania nowej ustawy o biegłych rewidentach samorząd nie podjął 
uchwały o zakresie kontroli usług objętych krajowymi standardami wykonywania 
zawodu innych niż badania ustawowe, np. przeglądy sprawozdań finansowych JZP i 
badania historycznych informacji finansowych zamieszczanych w prospekcie 
emisyjnym, co uniemożliwia przeprowadzanie kontroli wykonywania tego rodzaju usług.  

Ponadto należy wskazać na przewlekłość prowadzonych postępowań przez organy PIBR 
(Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny). Z 473 spraw 
prowadzonych w 2017 r. przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego 273 sprawy 
zostały zakończone, z czego bez sporządzenia wniosków o ukaranie aż 194 sprawy 
(postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego oraz postanowienie 
o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego), co stanowi ponad 70 % zakończonych 
spraw w 2017 r. Należy mieć również na uwadze, że Krajowy Sąd Dyscyplinarny jedynie 
6 razy w 2017 r. orzekł kary dyscyplinarne zakazu wykonywania czynności rewizji 
finansowej. W większości przypadków (około 80% orzeczeń) orzekane były przez 
Krajowy Sąd Dyscyplinarny najmniej dotkliwe kary dyscyplinarne: upomnienia, nagany 
oraz kary pieniężne (do 2-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ok. 
4000 zł).  

Powyższe wskazuje na potrzebę zmian zarówno w zakresie organizacji i struktury organu 
nadzoru poprzez zmianę formy jego działania i sposobu finansowania, jak również 
przejęcie przez jeden podmiot – organ nadzoru publicznego, Polską Agencję Nadzoru 
Audytowego – wszystkich kontroli w zakresie usług biegłego rewidenta objętych 
standardami wykonywania zawodu w odniesieniu do JZP, jak i nie-JZP oraz prowadzenia 
postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych, co przyczyni się do zachowania 
jednolitości postępowań, zwłaszcza w zakresie stwierdzenia naruszeń i ewentualnych 
kar. 

Granice ingerencji w konstytucyjne prawa i wolności wyznacza zasada proporcjonalności 
oraz koncepcja istoty poszczególnych praw i wolności. Stwierdzenie, że ograniczenia 
mogą być ustanawiane tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie, 
nakazuje rozważyć: czy wprowadzona regulacja jest w stanie doprowadzić do 
zamierzonych przez nią skutków; czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu 
publicznego, z którym jest połączona; czy efekty wprowadzonej regulacji pozostają w 
proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela. Przyjmując tak określoną 
treść zasady proporcjonalności, należy wskazać, że rozwiązania proponowane w 
projekcie ustawy obejmujące zmiany między innymi w art. 25 ust. 1 pkt 3, art. 106, art. 
123a, art. 124, art. 172 oraz art. 185, które choć niewątpliwie wpływają (ograniczają) 
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zakres zadań samorządu zawodowego biegłych rewidentów – Polskiej Izby Biegłych 
Rewidentów (PIBR) – nie są jednak nadwymiarowe i zmierzają do zapewnienia realizacji 
zasadniczych i podstawowych celów, jakimi są zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości oraz zaufania do rynku 
finansowego i zapewnienia ochrony interesów uczestników tego rynku, jak również 
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, stabilności i bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego oraz bezpieczeństwa rynku usług świadczonych przez firmy audytorskie. 

Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych zmian wskazuje przesłanki adekwatności 
i proporcjonalności projektowanych rozwiązań. 

II. Zakres przewidywanej regulacji 

1) powołanie w miejsce KNA odrębnego organu nadzoru – Polskiej Agencji Nadzoru 
Audytowego, zwanej dalej „Agencją”, która będzie państwową osobą prawną, wchodzącą 
w skład sektora finansów publicznych, wyznaczoną jako właściwy organ w rozumieniu 
dyrektywy 2006/43/WE oraz rozporządzenia UE nr 537/2014, sprawujący nadzór 
publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w Polsce 

Nowy organ nadzoru zostanie utworzony na bazie dotacji udzielonych z budżetu państwa 
w 2019 roku i 2020 roku na wyposażenie i pierwszy okres działalności. Zakłada się, że od 
1 stycznia 2020 r. nowy organ nadzoru będzie w pełni operacyjny i rozpocznie 
wykonywanie wszystkich zadań przewidzianych projektem ustawy zmieniającej. Przepisy 
projektu ustawy przewidują możliwość finansowania działalności ww. organu z dotacji 
budżetu państwa, jednakże co do zasady koszty działalności Agencji pokrywane będą z jej 
przychodów, takich jak: opłata z tytułu nadzoru od firm audytorskich, opłaty za wpis na 
listę firm audytorskich oraz inne przychody.  

2) wyposażenie organu nadzoru w nowe narzędzia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne 
w odniesieniu do usług objętych standardami wykonywania zawodu świadczonych przez 
biegłego rewidenta w imieniu firmy audytorskiej, wykonywanych zarówno w JZP, jak i w 
nie-JZP (w tym rozszerzenie zakresu firm audytorskich bezpośrednio kontrolowanych 
przez organ nadzoru w porównaniu z zakresem firm obecnie bezpośrednio kontrolowanych 
przez KNA i rozszerzenie zakresu zadań bezpośrednio realizowanych przez organ nadzoru 
publicznego w porównaniu z tymi obecnie realizowanymi przez KNA) 

Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pozostaną bez zmian – nadal będzie 
sprawowała nadzór nad stosowaniem przez JZP przepisów tytułu III rozporządzenia UE nr 
537/2014.   

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) w nowym systemie nadzoru publicznego, 
w ramach nadzoru publicznego sprawowanego przez Agencję, realizowała będzie zadania 
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jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, przy założeniu, że ostateczną odpowiedzialność 
za nadzór nad realizacją tych zadań ponosić będzie nowo powołana instytucja nadzoru. 
W kompetencji PIBR nadal pozostanie ustanawianie krajowych standardów wykonywania 
zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych 
rewidentów, kontrola wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu 
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, a także wykonywanie 
zadań z zakresu zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów. Ponadto PIBR będzie 
realizowała inne zadania własne samorządu zawodowego w ramach sprawowania pieczy 
nad należytym wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta przez swoich członków. 

Projektowane rozwiązanie zwiększy operacyjność, efektywność i skuteczność działania 
nadzoru publicznego. Zapewni większą decyzyjność wykonawczą i operacyjną, a także 
zapewni większą niezależność finansową organu, konieczną do właściwej realizacji zadań 
nadzorczych.  

Osiągnięcie zamierzonego celu wzmocnienia nadzoru publicznego nad biegłymi 
rewidentami i firmami audytorskimi, zgodnie z przyjętymi założeniami, powinno 
nastąpić od 2020 r., kiedy to Agencja zacznie w pełni realizować wszystkie powierzone 
jej zadania. Aby mogło to nastąpić, konieczny jest okres przejściowy, w którym Krajowa 
Komisja Nadzoru (KKN) będzie jedynie realizowała i finalizowała prowadzone przez 
siebie kontrole wynikające z zatwierdzonego planu kontroli na okres lipiec 2018 – 
czerwiec 2019, natomiast nie będzie już tworzyć kolejnego planu kontroli (na okres lipiec 
2019 – czerwiec 2020), a tym samym wszczynać nowych kontroli. Na wspomniany okres 
przejściowy dotychczasowy organ nadzoru publicznego (KNA) – oprócz realizacji 
swoich ustawowych działań nadzorczych (prowadzenie kontroli planowych i doraźnych 
badań ustawowych JZP) – zostanie wyposażony w narzędzie do przeprowadzania 
kontroli doraźnych (zarówno badań ustawowych jednostek innych niż JZP oraz innych 
usług atestacyjnych czy pokrewnych), co zapewni odpowiedni nadzór i bezpieczeństwo 
rynku finansowego. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia podejrzenia 
nieprawidłowości w badaniach jednostek innych niż JZP czy świadczeniu innych usług, 
KNA będzie mogła podjąć odpowiednie działania interwencyjne, w tym przeprowadzić 
kontrole doraźne. Jednocześnie podjęto środki zaradcze również w przypadku kontroli 
planowych. Jak wspomniano wyżej, KKN będzie bowiem kończyła rozpoczęte kontrole 
planowe badań ustawowych jednostek innych niż JZP, a te, których nie zdąży 
przeprowadzić, zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności przez Agencję. Ponadto 
przewidziano, że w tym okresie KNA dokona analizy ryzyka i w oparciu o nią przygotuje 
plan kontroli na pierwsze półrocze 2020 r. Dzięki temu Agencja już od początku swojej 
pełnej operacyjności będzie mogła podjąć kontrole, zamiast przystąpić dopiero do ich 
planowania. 
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III. Część szczegółowa 

W art. 1 ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym: 

1.   W pkt 1 dokonuje się zmian w art. 1 ustawy dotyczącym zakresu przedmiotowego 
zagadnień, które reguluje ustawa. Ze względu na fakt, że tworzy się odrębny organ 
nadzoru (Polską Agencję Nadzoru Audytowego, zwany dalej: „Agencją”), dodaje się 
nowy pkt 1a wskazujący, że ustawa reguluje także zasady organizacji Polskiej 
Agencji Nadzoru Audytowego. Ponadto, w związku z rozszerzeniem zakresu zadań 
nadzorczych wykonywanych bezpośrednio przez Agencję, tj. rozszerzeniem zakresu 
usług świadczonych przez firmy audytorskie podlegających bezpośrednio jej 
nadzorowi (wszystkie usługi objęte krajowymi standardami wykonywania zawodu, 
na które składają się wszystkie usługi atestacyjne oraz usługi pokrewne), w ustawie 
określa się zasady wykonywania tych usług. Zatem dotychczasowy pkt 5 otrzymuje 
nowe brzmienie odzwierciedlające opisaną wyżej zmianę. 

2.   W pkt 2 dokonuje się wskazania, które z zadań Agencji będzie wykonywała Rada 
Agencji. W tym celu konieczne jest dokonanie zmian: w art. 2 w pkt 22 w lit. b i w 
pkt 24 w lit. b, w art. 10 w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 16 w ust. 
7, w art. 30 w ust. 3, we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 45, w art. 102 w ust. 1, 
we wprowadzeniu do wyliczenia w ust. 2, we wprowadzeniu do wyliczenia w ust. 3, 
w ust. 4–9, w art. 103 w ust. 1 i 4, w art. 104 oraz w art. 127 w ust. 8, poprzez 
zastąpienie określenia Komisja Nadzoru Audytowego określeniem Rada Agencji. 

3.   W pkt 3 dokonuje się zmiany w art. 3 poprzez wskazanie w ust. 1, że wykonywanie 
czynności rewizji finansowej oraz świadczenie usług atestacyjnych niezastrzeżonych 
dla biegłego rewidenta, jak również usług pokrewnych stanowi element 
wykonywania zawodu biegłego rewidenta jedynie, jeżeli usługi te są świadczone 
zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Zmiana ta jest o 
charakterze doprecyzowującym i ma na celu wskazanie, że świadczenie usług 
atestacyjnych lub usług pokrewnych zgodnie z innymi standardami niż krajowe nie 
będzie traktowane jako wykonywanie zawodu biegłego rewidenta, a tym samym nie 
będzie podlegać nadzorowi publicznemu Agencji. 

4.   W pkt 4 dokonuje się zmian w art. 10. Zmiana w ust. 4 ma charakter 
doprecyzowujący polegający na wskazaniu, że opłacie podlega rozpatrzenie wniosku 
o wpis do wykazu jednostek uprawnionych, a nie sam wpis. Zmiana w ust. 6 ma 
charakter redakcyjny i jest konsekwencją zmiany w ust. 4.  

5.   W pkt 5 dokonuje się zmiany w art. 11 ust. 4, która wynika z faktu likwidacji 
Krajowej Komisji Nadzoru (dalej: „KKN”; nowe odesłanie do pkt 2–5) oraz 
przekształcenia Komisji Nadzoru Audytowego (dalej: „KNA”) w Agencję. 
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6.   W pkt 6 dokonuje się zmiany w art. 13 ust. 6 polegającej na rozszerzeniu zakresu 
podmiotów, którym Komisja Egzaminacyjna przedkłada swoje roczne sprawozdanie 
z działalności, tj. oprócz organowi nadzoru publicznego (Agencji) będzie ono 
przedkładane także Ministrowi Finansów ze względu na fakt, że Minister powołuje i 
odwołuje członków Komisji, zatem powinien otrzymywać informacje o jej 
działalności. 

7.   W pkt 7 dokonuje się zmian w art. 17. W ust. 3 doprecyzowuje się, że opłacie podlega 
rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru, a nie sam wpis do rejestru – bez względu 
na to, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie, opłata ma 
pokrywać koszty administracyjne jego rozpatrzenia i nie podlega zwrotowi. Zmiany 
w ust. 4–6 są konsekwencją zmiany w ust. 3. 

8.   W pkt 8 dokonuje się zmiany w wymienionych w tym punkcie przepisach ustawy, 
polegającej na zastąpieniu wyrazów „Komisja Nadzoru Audytowego” wyrazem 
„Agencja”. 

9.   W pkt 9 dokonuje się zmiany w art. 18 ust. 4 będącej konsekwencją rozszerzenia 
zakresu usług świadczonych przez biegłego rewidenta podlegających 
bezpośredniemu nadzorowi organu nadzoru publicznego (Agencji). Ponieważ 
ww. nadzorowi będą podlegały wszystkie usługi atestacyjne i pokrewne 
wykonywane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, a nie jedynie 
badania ustawowe JZP, zasadne jest, by Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (dalej 
„KRBR”) podejmowała uchwały o skreśleniu po uzgodnieniu z Agencją, w 
przypadku gdy wobec biegłego rewidenta toczy się postępowanie dyscyplinarne, 
którego przedmiotem jest przewinienie popełnione w związku z wykonywaniem 
usług atestacyjnych lub pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi 
standardami wykonywania zawodu, a nie tylko w związku z badaniem ustawowym 
JZP. 

10.  W pkt 10 dokonuje się zmian w art. 25. Zmiana w ust. 1 pkt 2, polegająca na dodaniu 
do zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wydawania krajowych standardów 
kontroli jakości, ma charakter doprecyzowujący. Jest ona bowiem uwzględniona w 
katalogu zadań KRBR, tj. jednego z organów PIBR (por. art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. b 
obecnej ustawy), natomiast nie jest wymieniona w zadaniach samej PIBR. Zmiana 
w ust. 1 pkt 3 jest konsekwencją przejęcia przez organ nadzoru publicznego 
(Agencję) części dotychczasowych zadań samorządu zawodowego, które były na 
niego delegowane do realizacji w ramach nadzoru publicznego sprawowanego przez 
KNA. W związku z tym, że kontrole badań ustawowych jednostek innych niż JZP, a 
także postępowania dyscyplinarne przeciwko biegłym rewidentom 
przeprowadzającym badania jednostek innych niż JZP, czy też postępowania o 
nałożenie kar na firmy audytorskie będą prowadzone teraz przez Agencję, 
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wykreślono te zadania z katalogu określonego w pkt 3. Do zadań samorządu będzie 
teraz należało kontrolowanie wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązku 
doskonalenia zawodowego, w tym prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w tym 
zakresie (zadanie to jest już obecnie realizowane przez PIBR) oraz prowadzenie 
postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom za przewinienia inne 
niż powstałe w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych czy usług pokrewnych 
zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Postępowania te będą 
dotyczyły przewinień w zakresie naruszenia zasad etyki w związku z wykonywaniem 
działalności zawodowej niebędącej wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, jak 
doradztwo, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi atestacyjne i 
pokrewne wykonywane według innych standardów niż krajowe standardy 
wykonywania zawodu. Granice ingerencji w konstytucyjne prawa i wolności 
wyznacza zasada proporcjonalności oraz koncepcja istoty poszczególnych praw i 
wolności. Stwierdzenie, że ograniczenia mogą być ustanawiane tylko wtedy, gdy są 
konieczne w demokratycznym państwie, nakazuje rozważyć: czy wprowadzona 
regulacja jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków; czy 
regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest 
połączona; czy efekty wprowadzonej regulacji pozostają w proporcji do ciężarów 
nakładanych przez nią na obywatela. Ograniczenie zadań samorządu zawodowego 
poprzez przejęcie ich przez organ nadzoru publicznego – Agencję – jest uzasadnione 
ochroną prawidłowego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości 
oraz zaufania do rynku finansowego, koniecznością zapewnienia ochrony interesów 
uczestników tego rynku oraz koniecznością zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania, stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a tym samym 
nie narusza zasady proporcjonalności. Podkreślenia wymaga, iż biegli rewidenci 
wykonują swój zawód w interesie publicznym. Interes publiczny powinien 
przeważać nad interesem członków samorządu zawodowego. Natomiast 
dotychczasowe doświadczenia pokazały, iż w interesie publicznym jest, by nadzór 
był sprawowany bezpośrednio przez organ nadzoru publicznego (Agencję). 
W wyroku z dnia 24 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż art. 17 ust. 1 
Konstytucji przyznaje ustawodawcy kompetencje do tworzenia samorządów 
zawodowych. Obowiązkiem ustawodawcy jest rozważenie, czy występują zadania 
publiczne wymagające wykonania w związku z pewnymi zawodami, a w razie 
pozytywnej odpowiedzi rozstrzygnięcie, w jaki sposób najskuteczniej zadania te 
realizować. Ustawodawca może zdecydować o powierzeniu wykonywania zadań 
publicznych organom administracji rządowej, jednostkom samorządu terytorialnego 
albo samorządom zawodowym. Utworzenie samorządów, o których mowa w art. 17 
Konstytucji, jest pozostawione ocenie ustawodawcy. Jeśli ustawodawca dostrzega 
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konieczność wykonywania pewnych zadań publicznych i uzna, że powołanie 
samorządu zawodowego jest efektywnym sposobem ich osiągnięcia, to może 
zdecydować o utworzeniu właściwego rodzaju samorządu. Należy również 
zauważyć, iż jak wskazał Trybunał, ustawodawca ma kompetencję, ale nie 
obowiązek kreowania samorządów zawodowych, jeśli widzi taką potrzebę 
i spełnione są wymagane przesłanki. Z drugiej strony raz utworzony samorząd nie 
korzysta z przymiotu trwałości i niezmienialności. Zakres pieczy nad 
wykonywaniem zawodu zaufania publicznego, powierzanej samorządowi 
zawodowemu, może być przez ustawodawcę modyfikowany i do jego decyzji 
pozostaje wybór modelu nadzoru publicznego w tym obszarze. Ramy pieczy 
powierzonej samorządowi zawodowemu mogą być nawet bardzo ograniczone, jeżeli 
tylko ustawodawca zdecydował się na przyjęcie takiego modelu, jednocześnie 
zapewniając w interesie publicznym inne adekwatne środki zagwarantowania 
należytego poziomu usług świadczonych przez członków korporacji zawodowej. W 
świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego warunkiem zmiany zakresu 
kompetencji samorządu zawodowego musi więc być zapewnienie przez 
ustawodawcę innego adekwatnego sposobu ochrony interesu publicznego. Powyższe 
postulaty spełniają projektowane przepisy, gdyż zadania samorządu zostają 
powierzone Agencji, która została wyposażona w odpowiednie narzędzia (art. 106–
125 – możliwość przeprowadzania kontroli; art. 172–181 – postępowania 
dyscyplinarne; art. 182–191 – postępowania administracyjne), a tym samym 
skutecznie będzie mogła osiągnąć zamierzony cel regulacji, to jest wzmocnienie 
nadzoru publicznego. Osiągniecie tego celu nie jest możliwe do realizacji przy 
użyciu innych, mniej uciążliwych (ingerujących w rolę samorządu) środków. Ze 
względu na charakter chronionych praw (ochrona prawidłowego funkcjonowania, 
stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości lub zaufania do rynku finansowego, 
ochrona interesów uczestników tego rynku, konieczność zapewnia prawidłowego 
funkcjonowania, stabilności oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego) 
uzasadnione jest zastosowanie wprowadzanych środków. 
Zmiana brzmienia ust. 2 jest konsekwencją zmiany w ust. 1 pkt 3 i ma charakter 
dostosowujący – jedynie ustanawianie krajowych standardów wykonywania 
zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej, a także 
kontrola wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązku doskonalenia 
zawodowego oraz prowadzenie postępowań dyscyplinarnych dotyczących naruszeń 
obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego będzie zadaniem 
realizowanym przez PIBR w ramach nadzoru publicznego. 

11.  W pkt 11 dokonuje się zmian w art. 26. Zmiana w ust. 1, polegająca na wykreśleniu 
Krajowej Komisji Nadzoru z katalogu organów PIBR, jest konsekwencją przejęcia 
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przez organ nadzoru publicznego (Agencję) kontroli we wszystkich firmach 
audytorskich. Zatem brak jest uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania KKN, która 
zgodnie z obecną ustawą jest odpowiedzialna za kontrole i kontrole doraźne w 
firmach audytorskich w zakresie badań ustawowych jednostek innych niż JZP. 
Natomiast zmiany w ust. 2–4 są skutkiem uchylenia pkt 6 w ust. 1. 

12.  W pkt 12 dokonuje się zmiany w art. 28 ust. 1 – zmiana powołania na pkt 2–5  
(w miejsce obecnego pkt 2–6) jest konsekwencją likwidacji KKN. 

13.  W pkt 13 dokonuje się zmiany w art. 29 ust. 1 lit. c polegającej na wykreśleniu 
Krajowej Komisji Nadzoru z katalogu organów samorządu, których członków 
wybiera Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Zmiana jest konsekwencją likwidacji 
KKN. 

14.  W pkt 14 dokonuje się zmian w art. 30. Zmiana w ust. 2 pkt 3 polega na modyfikacji 
katalogu uchwał, do których podejmowania uprawniona jest KRBR. Z katalogu tego 
wykreśla się uchwały dotyczące: a) wysokości opłaty z tytułu wpisu na listę firm 
audytorskich, jak również wpisu i skreślenia z listy firm audytorskich (w związku z 
przejęciem prowadzenia listy przez Agencję); b) wysokości stawki procentowej 
opłaty z tytułu nadzoru (w związku ze zmianą systemu pobierania opłat z tytułu 
nadzoru, w wyniku której samorząd zawodowy nie będzie już uprawniony do 
pobierania takiej opłaty od firm audytorskich); c) nakładania kar administracyjnych 
na firmy audytorskie (w związku z faktem, że karanie firm audytorskich będzie teraz 
wyłącznie domeną Agencji); d) zakresu kontroli zapewniania jakości usług objętych 
krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badanie ustawowe (w 
związku z tym, że kontrole usług objętych standardami wykonywania zawodu będą 
przeprowadzane wyłącznie przez Agencję). Dodatkowo w związku z 
doprecyzowaniem, że opłacie podlega rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru 
biegłych rewidentów, a nie sam wpis do rejestru, jak również rozpatrzenie wniosku 
o wpis do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń 
obligatoryjnych (a nie sam wpis do wykazu), odpowiednio doprecyzowano 
brzmienie lit. g i lit. l. Zmiana brzmienia pkt 5 w ust. 2 (wykreślenie prowadzenia 
listy firm audytorskich z katalogu zadań KRBR) jest konsekwencją przejęcia 
prowadzenia ww. listy przez Agencję.  Natomiast w związku z tym, że samorząd 
zawodowy nadal będzie wykonywał pewne zadania w ramach nadzoru publicznego, 
których koszty będą mu refundowane przez Agencję, zachodzi konieczność 
przekazywania przez KRBR szczegółowej informacji o wysokości takich kosztów 
poniesionych w danym roku kalendarzowym. Dodanie nowych ust. 4a i 4b wiąże się 
bezpośrednio ze wspomnianą wyżej refundacją kosztów realizacji zadań 
realizowanych przez PIBR w ramach nadzoru publicznego oraz koniecznością 
uwzględnienia tej kwoty w kosztach nadzoru sprawowanego przez Agencję, przy 
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wyliczaniu stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru na dany rok kalendarzowy oraz 
przy sporządzaniu planu finansowego Agencji. Niezbędne jest zatem, by samorząd 
zawodowy sporządzał plan ww. kosztów prognozowanych do poniesienia w danym 
i następnym roku kalendarzowym i przekazywał go do Agencji w terminie 
umożliwiającym Agencji uwzględnienie ich w projekcie jej planu finansowego przy 
jednoczesnym dochowaniu terminów wynikających z przepisów dotyczących prac 
nad projektem ustawy budżetowej.  
W ust. 5 dokonuje się zmiany szczegółowego zakresu informacji, jakie KRBR 
zobowiązana jest ująć w swoim sprawozdaniu z działalności przekazywanym do 
organu nadzoru publicznego (Agencji). W miejsce dotychczas przekazywanych 
informacji o realizacji obowiązku dotyczącego rozwiązywania umów o badanie 
między firmami audytorskimi a podmiotami badanymi KRBR będzie przekazywać 
informacje o poniesionych przez samorząd kosztach zadań realizowanych w ramach 
nadzoru publicznego. Zmiana jest konsekwencją przejęcia bezpośredniego nadzoru 
nad wszystkimi firmami audytorskimi przez Agencję, zatem informacje o 
rozwiązaniu wspomnianych umów o badanie będą przekazywane teraz bezpośrednio 
do Agencji (a nie jak dotychczas do KRBR). Zatem Agencja będzie na bieżąco mieć 
wiedzę w tym zakresie. 

15.  W pkt 15 dokonuje się zmiany w art. 31 ust. 1, polegającej na zmniejszeniu liczby 
członków KRBR. Jest to podyktowane zmniejszeniem zakresu zadań, jakie samorząd 
zawodowy będzie realizował w ramach nadzoru publicznego. 

16.  W pkt 16 dokonuje się zmiany w art. 33 w ust. 1 polegającej na zmniejszeniu liczby 
członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Jest to podyktowane zmniejszeniem 
zakresu zadań, jakie samorząd zawodowy będzie realizował w ramach nadzoru 
publicznego, tj. faktem, iż udział Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego będzie 
dotyczył tylko postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom za 
przewinienia dotyczące naruszenia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz 
przewinienia inne niż powstałe przy wykonywaniu usług atestacyjnych oraz usług 
pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu. 

17.  W pkt 17 dokonuje się zmiany w art. 34 ust. 1 polegającej na zmniejszeniu liczby 
zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Jest to podyktowane 
zmniejszeniem zakresu zadań, jakie samorząd zawodowy będzie realizował w 
ramach nadzoru publicznego.  

18.  W pkt 18 dokonuje się skreślenia obecnych art. 35–43. Jest to następstwem przejęcia 
przez Agencję kontroli we wszystkich firmach audytorskich i likwidacji KKN. 

19.  W pkt 19 dokonuje się zmiany w art. 47 poprzez dodanie nowego ust. 2a 
wskazującego, że świadczenie usług atestacyjnych niezastrzeżonych dla biegłego 
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rewidenta oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu możliwe jest tylko w ramach firmy audytorskiej. Zmiana ta ma charakter 
doprecyzowujący i powiązana jest ze zmianą w art. 3 ust. 1 ustawy. 

20.  W pkt 20 dokonuje się zmiany w art. 48 ust. 4 polegającej odpowiednio na 
wykreśleniu KKN jako organu, któremu przysługują uprawnienia kontrolne w 
stosunku do podwykonawców, i przeniesieniu uprawnień KNA na Agencję. Jest to 
konsekwencją likwidacji KKN oraz przekształcenia KNA w Agencję. 

21.  W pkt 21 dokonuje się zmian w art. 50. Zmiana w ust. 1 polega na dodaniu 
obowiązku, by dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości była 
sporządzana w języku polskim. Ma to na celu ujednolicenie zasad dotyczących 
języka ww. dokumentacji ze względu na różną praktykę stosowaną obecnie przez 
firmy audytorskie (część firm audytorskich sporządza tę dokumentację w językach 
obcych). Ponadto chodzi o usprawnienie procesu kontroli przeprowadzanych przez 
Agencję w firmach audytorskich, jak również zapewnienie, aby dokumentacja ta 
mogła być wykorzystywana jako materiał dowodowy w ewentualnych 
postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom, jak też 
postępowaniach administracyjnych przeciwko firmom audytorskim wszczętych w 
następstwie przeprowadzonej kontroli. Zmiana w ust. 3 doprecyzowuje, że 
dokumentacja corocznej oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości jest 
sporządzana w języku polskim. Jest ona wprowadzana z analogicznych powodów 
jak zmiana w ust. 1. 

22.  W pkt 22 dokonuje się zmian w art. 51 dotyczącym przekazywania do organu 
nadzoru publicznego przez firmy audytorskie corocznego sprawozdania dotyczącego 
ich działalności zawierającego informacje na temat wyświadczonych w poprzednim 
roku kalendarzowym usług i przychodów zrealizowanych z tego tytułu obejmujące 
informacje o liczbie, strukturze rodzajowej, podmiotowej, terytorialnej i 
wartościowej tych usług oraz przychodów; informacje o osobach wykonujących te 
usługi, dane podwykonawców oraz informacje wynikające z art. 14 rozporządzenia 
nr 537/2014. Firma audytorska będzie zobowiązana do przekazania tych informacji 
do Agencji na określonych w akcie wykonawczym formularzach sprawozdawczych. 
Z uwagi na to, iż Agencja sprawuje nadzór na firmami audytorskimi, a jednym z jej 
zadań jest monitorowanie rynku m.in. w zakresie usług świadczonych przez te firmy, 
konieczne jest, aby miała ona uprawnienia do pozyskiwania określonych informacji, 
które swoim zakresem obejmą nie tylko firmy audytorskie, ale również podmioty, na 
rzecz których firmy te świadczą swoje usługi. Granice ingerencji w konstytucyjne 
prawa i wolności wyznacza zasada proporcjonalności oraz koncepcja istoty 
poszczególnych praw i wolności. Stwierdzenie, że ograniczenia mogą być 
ustanawiane tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie, nakazuje 
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rozważyć: czy wprowadzona regulacja jest w stanie doprowadzić do zamierzonych 
przez nią skutków; czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, 
z którym jest połączona; czy efekty wprowadzonej regulacji pozostają w proporcji 
do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela. Przyznanie Agencji prawa do 
pozyskiwania danych nie tylko o działalności firm audytorskich, ale również o ich 
klientach odnośnie jakie usługi zostały im wyświadczone oraz jakie z tego tytułu 
uzyskują przychody, niezbędne jest w celu wykonywania zadań nałożonych na 
Agencję oraz jest uzasadnione koniecznością zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania, stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a tym samym 
nie narusza zasady proporcjonalności. Natomiast w ust. 2 określono upoważnienie 
dla Ministra Finansów do wydania aktu wykonawczego określającego szczegółowy 
zakres informacji będącej przedmiotem corocznego sprawdzania firmy audytorskiej, 
a także wzory formularzy sprawozdawczych oraz formę i sposób przekazywania tego 
sprawozdania. Wytyczne do rozporządzenia wskazują, iż dane w sprawozdaniu 
dotyczą działalności firm audytorskich i są niezbędne do wykonywania przez 
Agencję zadań z zakresu nadzoru publicznego, a także uwzględnią zakres 
sprawowanego nadzoru w zależności od rodzaju prowadzonej przez firmy 
audytorskie działalności. 

23.  W pkt 23 uchyla się art. 52. Zmiana wynika z faktu przejęcia przez Agencję nadzoru 
nad wszystkimi firmami audytorskimi. Zatem nie ma uzasadnienia dla dalszego 
przekazywania przez firmy audytorskie do KRBR informacji, które były dotychczas 
wykorzystywane przez samorząd zawodowy do realizacji zadań nadzorczych nad 
firmami audytorskimi. 

24.  W pkt 24 dokonuje się zmian w art. 55 regulującym kwestie dotyczące wysokości 
wnoszonych przez firmy audytorskie opłat z tytułu nadzoru. W przypadku firm 
audytorskich wpisanych na listę na podstawie art. 57 ustawy, których dotyczy art. 55 
ust. 1 ustawy, zmiana polega na zastąpieniu obecnej podstawy, od której uiszczane 
są opłaty z tytułu nadzoru, tj. „przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji 
finansowej” „przychodami z tytułu wykonywania usług atestacyjnych oraz usług 
pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu”. Jest to konsekwencją rozszerzenia zakresu firm audytorskich bezpośrednio 
kontrolowanych przez organ nadzoru w porównaniu z zakresem firm obecnie 
bezpośrednio kontrolowanych przez KNA i rozszerzenia zakresu zadań bezpośrednio 
realizowanych przez organ nadzoru publicznego w porównaniu z tymi obecnie 
realizowanymi przez KNA – tj. objęcie zakresem kontroli organu nadzoru wszystkich 
usług atestacyjnych i usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi 
standardami wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów w imieniu firmy 
audytorskiej, a nie tylko usług czynności rewizji finansowej. Wprowadzony również 
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został wymóg, by wszystkie firmy audytorskie, tak jak to miało miejsce w przypadku 
firm audytorskich uiszczających opłatę, zgodnie z wymogami art. 56 obecnej ustawy 
o biegłych rewidentach, uiszczały opłatę z tytułu nadzoru na podstawie art. 55 ustawy, 
bez względu na to, czy firma audytorska osiąga lub też nie przychody z tytułu 
wykonywania usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych będących przedmiotem 
kontroli Agencji. Obniżono wysokość maksymalną stawki procentowej, określoną w 
art. 55 ust. 1 obecnej ustawy, z 5,5% do 4% i przeniesiono przepisy w tym zakresie z 
ust. 1 do nowego ustępu 2a. Efektywnie z rynku zbierana będzie opłata mająca pokryć 
rzeczywiste koszty nadzoru. Opłata uzależniona będzie od wielkości przychodów, 
więc będzie równomiernie rozłożona pomiędzy firmy audytorskie w zależności od 
skali prowadzonej przez nie działalności. Odnośnie wpływu regulacji na 
funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw należy wskazać, iż małe 
przedsiębiorstwa, które korzystają z innych usług firm audytorskich, takich jak 
prowadzenie ksiąg rachunkowych czy podatkowych lub doradztwo, nie powinny 
ponosić większych kosztów z tytułu tych usług, gdyż usługi te nie będą objęte 
nadzorem, a zatem od przychodów z ich świadczenia nie będzie pobierana opłata z 
tytułu nadzoru. Ponadto firmy audytorskie o większej skali działalności (czyli te, które 
zgodnie z proponowanym systemem płaciłby więcej) będą podlegały częstszym 
kontrolom (ze względu na większe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości). 
Wprowadzany system nie ograniczy konkurencji na rynku usług świadczonych przez 
firmy audytorskie, w tym w kontekście działalności małych i średnich przedsiębiorstw. 
W związku ze zmianą ust. 1 i dodaniem nowego ustępu 2a poprawiono odpowiednio 
ust. 2, określający wysokość opłat z tytułu nadzoru uiszczanych przez firmy 
audytorskie wpisane na listę na podstawie art. 58 ustawy. Zmiany wprowadzone do 
ust. 3, polegające na zastąpieniu budżetu państwa Agencją, wynikają z uznania w art. 
95b ust. 1 za przychody Agencji opłat z tytułu nadzoru. Ponadto w art. 55 dodano nowy 
ust. 10a, który zobowiązuje Agencję do przekazywania do Ministra Finansów 
informacji niezbędnych do wyliczenia stawki procentowej na dany rok kalendarzowy, 
oraz nowy ust. 10b, który zobowiązuje firmy audytorskie do przekazywania do 
Agencji informacji o ich przychodach z tytułu wykonywania usług atestacyjnych oraz 
usług pokrewnych świadczonych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu, prognozowanych przez firmy audytorskie do osiągnięcia w danym oraz w 
następnym roku kalendarzowym, które Agencja przekazywać będzie następnie do 
Ministra Finansów, w celu wyliczenia stawki procentowej na następny rok 
kalendarzowy. Zmiany wprowadzone do ust. 11 i 12 są konsekwencją zmian 
wprowadzonych do ust. 1 i 2 oraz dodania nowych ust. 2a, 10a i 10b.  

25.  W pkt 25 dodaje się nowy art. 55a dotyczący przekazywania przez Agencję środków 
na realizację przez samorząd zawodowy zadań w ramach nadzoru publicznego. W 
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ust. 1 określona została maksymalna wysokość kwoty przekazywanej dla PIBR przez 
Agencję. Nie będzie ona mogła być wyższa niż 10% prognozowanych kosztów 
realizacji zadań Agencji w danym roku kalendarzowym, ujętych w planie 
finansowym Agencji za dany rok kalendarzowy, i stanowić będzie ona składnik 
całkowitych kosztów sprawowanego przez Agencję nadzoru, pokrywanych m.in. z 
opłat z tytułu nadzoru. Maksymalna wysokość ww. kwoty została ustalona w oparciu 
o dotychczasowe koszty PIBR ponoszone na realizację zadań samorządu 
zawodowego, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a. W ust. 2 zawarta 
została delegacja ustawowa dla Ministra Finansów do szczegółowego określenia w 
rozporządzeniu sposobu wyliczenia kwoty przekazywanej do PIBR oraz sposobu i 
terminów przekazywania i rozliczenia ww. kwoty oraz wzoru rozliczenia rocznego 
ww. kwoty. Założeniem jest, że przy tworzeniu odpowiednich rozwiązań w 
rozporządzeniu Ministra Finansów uwzględnione zostaną: prognozowane koszty 
realizacji zadań Agencji oraz prognozowane koszty realizacji przedmiotowych zadań 
PIBR ujętych w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy, a także 
rzeczywiste koszty poniesione przez PIBR w danym roku kalendarzowym w związku 
z realizacją zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, nie większe 
jednak niż prognozowana kwota kosztów zadań PIBR ujęta w planie finansowym 
Agencji, a także zapewnienie skuteczności realizacji przedmiotowych zadań przez 
PIBR. 

26.  W pkt 26 uchyla się art. 56, na podstawie którego firmy audytorskie są obecnie 
zobowiązane wnosić do PIBR opłatę z tytułu nadzoru od przychodów osiąganych z 
wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż JZP. Zmiana 
ta jest konsekwencją opisanych powyżej modyfikacji systemu wnoszenia opłaty z 
tytułu nadzoru, zakładającego, że będzie ona uiszczana wyłącznie do organu nadzoru 
publicznego (Agencji), a samorząd będzie otrzymywał środki na pokrycie kosztów 
realizacji zadań wykonywanych w ramach nadzoru publicznego bezpośrednio od 
Agencji. 

27.  W pkt 27 dokonuje się zmian w art. 57. Zmiana w ust. 1 jest następstwem przejęcia 
przez Agencję nadzoru nad wszystkimi firmami audytorskimi. W konsekwencji za 
prowadzenie listy firm audytorskich oraz dokonywanie wpisów oraz skreśleń z listy 
odpowiadać będzie teraz organ nadzoru publicznego. Zmiana w ust. 3 jest 
konsekwencją przejęcia prowadzenia listy przez Agencję. Zatem odwołanie do 
przepisów art. 17 ust. 9 (regulującego termin na zgłaszanie zmian danych 
podlegających wpisowi do rejestru biegłych rewidentów, którego prowadzenie nadal 
pozostaje w gestii samorządu zawodowego) należało zastąpić konkretnym przepisem 
określającym termin na zgłaszanie do Agencji zmian danych podlegających wpisowi 
na listę. Uzupełnienie ust. 4 o obowiązek przedłożenia dokumentów 
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potwierdzających spełnienie warunków z art. 46 i art. 47 ma na celu zapewnienie, że 
będą spełnione ustawowe warunki wpisu na listę. Dotychczasowy ust. 6 jest 
narzędziem, poprzez które obecny organ nadzoru publicznego (KNA) pośrednio 
sprawuje ostateczny nadzór nad procesem rejestracji firm audytorskich. W związku 
z faktem, że według nowych przepisów za prowadzenie listy odpowiedzialny będzie 
bezpośrednio sam organ nadzoru (Agencja), przepisy niniejszego ustępu stają się 
zbędne. Podobnie rację bytu tracą przepisy ust. 7, ponieważ od decyzji odmownych 
w zakresie wpisu na listę, które będą teraz wydawane bezpośrednio przez Agencję, 
odwołanie podmiotowi wnioskującemu o wpis będzie przysługiwało na mocy 
przepisów k.p.a. Zmiana w ust. 8 jest konsekwencją przejęcia prowadzenia listy 
przez organ nadzoru publicznego i wprowadza obowiązek, że lista ma być dostępna 
na stronie Agencji. 

28.  W pkt 28 dokonuje się zmiany w art. 58 ust. 2, która jest konsekwencją przejęcia 
przez Agencję prowadzenia listy firm audytorskich. 

29.  W pkt 29 dokonuje się zmian w art. 59. W związku z przejęciem prowadzenia listy 
przez organ nadzoru publicznego przepisy ust. 1 stają się zbędne, ponieważ Agencja 
będzie mieć bezpośrednią wiedzę na temat wpisu na listę firmy audytorskiej 
zatwierdzonej w innym niż Polska państwie członkowskim. Zmiana brzmienia ust. 2 
ma charakter redakcyjny wynikający z faktu wykreślenia ust. 1 (w miejsce powołania 
na informację, o której mowa w ust. 1, wskazuje się konkretnie, jaką informację 
Agencja przekazuje do właściwego organu zatwierdzającego z państwa 
członkowskiego pochodzenia). 

30.  W pkt 30 dokonuje się zmian w art. 60 dotyczącym opłaty z tytułu wpisu na listę 
firm audytorskich. W ust. 1 doprecyzowuje się, że opłacie podlega wniosek o wpis 
na listę, a nie sam wpis na listę – bez względu na to, czy wniosek zostanie 
rozpatrzony pozytywnie, czy negatywnie, nie podlega ona zwrotowi. Jednocześnie 
ww. opłata została ustalona w stałej wysokości 5 tys. złotych ze względu na to, że 
ma ona pokrywać koszty administracyjne rozpatrzenia wniosku oraz koszty 
związane z rejestracją firmy audytorskiej i objęciem jej nadzorem przez Agencję. 
Przepisy ust. 2 stają się zbędne ze względu na przejęcie prowadzenia listy przez 
Agencję oraz to, że wysokość opłaty za wpis została określona w ust. 1 w stałej 
wysokości, zatem nie ma potrzeby jej określania w drodze uchwały KRBR. 
Jednocześnie założono, że wysokość ww. opłaty podlegać będzie corocznej 
waloryzacji, by uwzględnić wskaźnik inflacji (nowy ust. 3). W związku z tym w 
nowym ust. 4 zawarto uprawnienie dla Ministra Finansów do corocznego ogłaszania, 
w drodze obwieszczenia, informacji o zwaloryzowanej wysokości ww. opłaty. 

31.  W pkt 31 dokonuje się zmian w art. 61 regulującym kwestie związane ze skreślaniem 
firm audytorskich z listy. Zmiana brzmienia ust. 1 pkt 2 wynika z faktu skreślenia 
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obecnego art. 56 dotyczącego wnoszenia do PIBR opłaty z tytułu nadzoru. Zmiana 
w ust. 1 pkt 3, a także w ust. 15, 16 i 19, jest konsekwencją przejęcia wszystkich 
kontroli w firmach audytorskich przez Agencję oraz likwidacji KKN, a także 
rozszerzeniem zakresu kontroli Agencji na usługi atestacyjne inne niż badanie oraz 
usługi pokrewne świadczone zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu. Zmiana w ust. 1 w pkt 4 polegająca na wykreśleniu odniesienia do pkt 2–5 
ma na celu umożliwienie skreślenia firmy audytorskiej w formie jednoosobowej 
działalności gospodarczej z listy firm audytorskich, w przypadku gdy zaprzestała ona 
działalności. Zmiana w ust. 1 pkt 7 wynika z faktu, że nakładanie kar 
administracyjnych na firmy audytorskie będzie teraz wyłącznie w kompetencji 
Agencji. Natomiast zmiana w ust. 2 oraz 11 jest efektem przejęcia przez Agencję 
prowadzenia listy firm audytorskich, a tym samym wpisów i skreśleń z tej listy. 
Dodatkowo w ust. 7 (i konsekwentnie w ust. 14) zastępuje się pojęcie „akta badań” 
pojęciem „akta zleceń usług atestacyjnych i akta zleceń usług pokrewnych”. Jest to 
konsekwencją ustanowienia nadzoru Agencji nad wszystkimi usługami objętymi 
standardami wykonywania zawodu, a co za tym idzie uregulowania w ustawie 
obowiązku sporządzania przez firmę audytorską nie tylko akt badania, lecz także akt 
zleceń usług atestacyjnych innych niż badanie i akt zleceń usług pokrewnych. 
Nowością jest wprowadzenie obowiązku, by podmioty wskazane w ust. 7, oprócz 
przekazywania odpowiedniej dokumentacji wyświadczonych usług, przekazywały 
także informacje określone w art. 51 oraz uiszczały i rozliczały opłaty z tytułu 
nadzoru za dany rok kalendarzowy. Jednocześnie w ust. 7 precyzuje się, że 
przekazywanie do Agencji ww. dokumentacji ma następować w postaci 
elektronicznej, co ma zapewnić usprawnienie samego procesu jej przekazywania, a 
także zmniejszyć koszty tego procesu i koszty przechowywania przez Agencję tych 
dokumentów. W dodawanym ust. 7a uwzględniono sytuację, kiedy skreślana firma 
audytorska za poprzedni rok kalendarzowy nie wypełniła obowiązku złożenia 
sprawozdania, o którym mowa w art. 51 ust. 1, czy też nie dokonała rozliczenia 
opłaty z tytułu nadzoru, czy to z uwagi, iż ostateczny termin jeszcze nie upłynął (np. 
firma złożyła wniosek o skreślenie w styczniu, a sprawozdanie, o którym mowa w 
art. 51 za poprzedni rok, składa się do lutego) lub też obowiązki te zostały przez 
firmę zaniedbane – jest ona zobowiązana do dopełnienia tych obowiązków. 
Natomiast dodany ust. 7b rozszerza katalog podmiotów, które będą miały obowiązek 
przekazania do Agencji ww. akt, informacji oraz uiszczania opłaty, o których mowa 
w ust. 7 oraz 7a. Chodzi o biegłego rewidenta prowadzącego działalność 
gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, który został skreślony z 
rejestru. W ust. 8 pkt 1 zaproponowano zmienione brzmienie w celu zawężenia grona 
biegłych rewidentów, na których ciąży solidarny obowiązek, o którym mowa w ust. 
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7, w odniesieniu jedynie to biegłych rewidentów prowadzących działalność 
gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Z obecnego brzmienia 
przepisu można było bowiem wnioskować, że taki obowiązek spoczywa na 
wszystkich biegłych rewidentach, którzy uczestniczyli w przeprowadzaniu badania. 
Zmiana w ust. 9 jest konsekwencją dodania ww. dwóch obowiązków w ust. 7. 

32.  W pkt 32 dokonuje się zmian w art. 62. Skreślenie ust. 1 i 3 jest skutkiem przejęcia 
przez Agencję prowadzenia listy firm audytorskich, a tym samym wpisów i skreśleń 
z tej listy. Natomiast zmiana w ust. 2 ma charakter redakcyjny wynikający z faktu 
wykreślenia ust. 1 (w miejsce powołania na informację, o której mowa w ust. 1, 
wskazuje się konkretnie, jaką informację Agencja przekazuje do organu 
rejestrującego państwa, w którym firma audytorska jest także zarejestrowana). 

33.  W pkt 33 dokonuje się zmian w art. 63. Zmiana w ust. 1 oraz nowe brzmienie ust. 2 
są konsekwencją przejęcia przez Agencję prowadzenia listy firm audytorskich, a tym 
samym wpisów i skreśleń z tej listy. 

34.  W pkt 34 dokonuje się zmian w art. 64 ust. 1 regulującym zasady organizacji firmy 
audytorskiej. Zmiany te są wynikiem ustanowienia nadzoru Agencji nad wszystkimi 
usługami objętymi standardami wykonywania zawodu, co pociągnęło za sobą 
potrzebę uregulowania pewnych zasad dotyczących organizacji firmy audytorskiej 
w zakresie świadczenia usług atestacyjnych innych niż badanie czy usług 
pokrewnych. Uzupełnione przepisy wskazują, że nałożony na firmę audytorską 
obowiązek ustanowienia określonych polityk i procedur oraz rozwiązań 
organizacyjnych ma mieć zastosowanie nie tylko w odniesieniu do badań, ale także 
do usług atestacyjnych innych niż badanie oraz usług pokrewnych. 

35.  W pkt 35 dokonuje się zmian w art. 65. Zmiana w ust. 1 jest wynikiem objęcia przez 
organ nadzoru publicznego bezpośredniego nadzoru nad wszystkimi usługami 
atestacyjnymi oraz usługami pokrewnymi świadczonymi przez firmy audytorskie 
zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, a co za tym idzie 
określenia w ustawie zasad wykonywania takich usług. Zatem nowa regulacja 
zobowiązuje firmy audytorskie do dostosowania swojej organizacji wewnętrznej 
m.in. do rodzaju i wielkości jednostek, na rzecz których świadczy ww. usługi (a nie 
jak dotychczas do rodzaju i wielkości jedynie jednostek badanych). Podobnie zmiana 
w ust. 2 jest również skutkiem przejęcia przez Agencję bezpośredniego nadzoru nad 
usługami objętymi standardami wykonywania zawodu. Zatem brak jest dalszego 
uzasadnienia dla utrzymania uprawienia dla organów samorządu zawodowego do 
żądania od firm audytorskich wykazania, że ich organizacja wewnętrzna spełnia 
wymogi ww. ustępu. 

36.  W pkt 36 dokonuje się zmian w art. 67, których przyczyną jest rozszerzenie 
bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez Agencję na wszystkie usługi 
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atestacyjne oraz usługi pokrewne świadczone przez firmy audytorskie zgodnie z 
krajowymi standardami wykonywania zawodu, a co za tym idzie zachodzi potrzeba 
określenia w ustawie pewnych zasad wykonywania takich usług. Zatem w ust. 3 pkt 
4 doprecyzowuje się, że zawarta w dokumentacji klienta lista usług wykonanych lub 
wykonywanych na rzecz danego klienta musi w szczególności zawierać informację 
o usługach atestacyjnych innych niż badanie oraz usługach pokrewnych. Ponadto 
wprowadza się nowy pkt 4a nakładający de facto obowiązek sporządzania przez 
firmę audytorską nie tylko akt badania (które dotyczą wyświadczonej usługi badania 
sprawozdania finansowego), lecz także obowiązek tworzenia odpowiednio akt 
zleceń usług atestacyjnych innych niż badanie (dla każdej wyświadczonej na rzecz 
danego klienta usługi atestacyjnej innej niż badanie) oraz akt zleceń usług 
pokrewnych (dla każdej wyświadczonej na rzecz danego klienta usługi pokrewnej). 
Nowy ust. 5a, wzorując się na przepisach dotyczących akt badania, wprowadza 
regulację określającą termin (60 dni) na zamknięcie akt zleceń usług atestacyjnych 
innych niż badanie oraz zleceń usług pokrewnych, a także okres ich przechowywania 
(5 lat). Z kolei zakres regulacji ust. 7, dotyczący terminu przechowywania 
dokumentacji skarg pisemnych, rozszerza się dodatkowo na usługi atestacyjne inne 
niż badanie oraz usługi pokrewne (w miejsce obecnych badań). Natomiast nowo 
dodawany ust. 4a ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących języka dokumentacji 
klienta oraz akt badania ze względu na różną praktykę stosowaną obecnie przez firmy 
audytorskie (część firm audytorskich sporządza te dokumenty w językach obcych). 
Ponadto chodzi o usprawnienie procesu kontroli przeprowadzanych przez Agencję 
w firmach audytorskich, jak również zapewnienie, by dokumentacja ta mogła być 
wykorzystywana jako materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach 
dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom, jak też postępowaniach 
administracyjnych przeciwko firmom audytorskim wszczętych w następstwie 
przeprowadzonej kontroli. 

37.  W pkt 37 dokonuje się zmiany w art. 69 ust. 1 polegającej na wskazaniu, że biegły 
rewident działa w interesie publicznym i przestrzega zasad etyki zawodowej, nie 
tylko przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego, lecz także świadcząc 
inną usługę atestacyjną czy usługę pokrewną, czyli wykonując zawód biegłego 
rewidenta, będący zawodem zaufania publicznego. Zmiana ta wynika z objęcia przez 
Agencję bezpośredniego nadzoru nad wszystkimi usługami atestacyjnymi oraz 
usługami pokrewnymi świadczonymi przez biegłych rewidentów zgodnie z 
krajowymi standardami wykonywania zawodu. 

38.  W pkt 38 dokonuje się zmiany w art. 77, który stanowi implementację jednego z 
zaleceń OECD dla Polski wydanych w związku z Konwencją o zwalczaniu 
przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych 
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transakcjach handlowych i zobowiązuje biegłych rewidentów do informowania 
odpowiednich organów ścigania o podejrzeniu przestępstwa przekupstwa powziętym 
w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej. Jednakże z uwagi na objęcie 
bezpośrednim nadzorem Agencji wszystkich usług atestacyjnych i pokrewnych 
świadczonych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, 
wprowadzane niniejszą ustawą, zasadne jest, by zobowiązać biegłych rewidentów do 
zgłaszania ww. podejrzeń powziętych w tracie świadczenia jakiejkolwiek usługi 
atestacyjnej czy usługi pokrewnej (a nie tylko czynności rewizji finansowej). 

39.  W pkt 39 dokonuje się zmian w art. 78. Zmiana w ust. 1 polega na rozszerzeniu 
obowiązku zachowania tajemnicy względem informacji i dokumentów, do których 
biegły rewident/firma audytorska mieli dostęp w trakcie świadczenia jakiejkolwiek 
usługi atestacyjnej czy usługi pokrewnej, a nie jak dotychczas podczas wykonywania 
czynności rewizji finansowej. Wynika to z faktu wprowadzenia bezpośredniego 
nadzoru Agencji nad wszystkimi usługami objętymi standardami wykonywania 
zawodu. Zmiana w ust. 3 pkt 2 podyktowana jest tymi samymi względami co zmiana 
w ust. 1 i sprowadza się w zasadzie do zastąpienia sformułowania „czynności rewizji 
finansowej” sformułowaniem „usługi atestacyjne oraz usługi pokrewne”. 
Dodatkowo w związku z tym, że samorząd zawodowy nie będzie już prowadził 
postępowań przeciwko biegłym rewidentom czy firmom audytorskim w związku z 
wyświadczonymi przez nich usługami atestacyjnymi czy pokrewnymi 
wykonywanymi zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, 
sformułowanie „organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów” wykreśla się, a w ich 
miejsce wpisuje się Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego (KRD) oraz Krajowy 
Sąd Dyscyplinarny (KSD). Wynika to z faktu, że samorząd zawodowy nadal będzie 
prowadził określone postępowania dyscyplinarne przeciwko biegłym rewidentom. 

40.  W pkt 40 dodaje się nowy ust. 3 w art. 80 wskazujący, że zasady dotyczące 
wynagradzania za badanie sprawozdania finansowego mają odpowiednio 
zastosowanie w odniesieniu do wynagradzania za świadczenie innych usług 
atestacyjnych i pokrewnych. Zmiana ta jest konsekwencją rozszerzenia 
bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez Agencję na wszystkie usługi 
atestacyjne oraz usługi pokrewne świadczone przez firmy audytorskie i biegłych 
rewidentów zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, a co za tym 
idzie zachodzi potrzeba określenia w ustawie także zasad wynagradzania za 
wykonywanie usług innych niż badanie sprawozdań finansowych. 

41.  W pkt 41 dokonuje się zmiany ust. 6 i 8 w art. 81. Zmiany te uwzględniają fakt, że 
samorząd zawodowy nie będzie już uczestniczył w sprawowaniu nadzoru nad 
działalnością firm audytorskich, w tym nie będzie przeprowadzał kontroli firm 
audytorskich. Zatem z przepisów wykreślono odpowiednio sformułowania 
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„właściwe organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów” oraz „Krajowa Komisja 
Nadzoru”, a sformułowanie „Komisja Nadzoru Audytowego” zastąpiono 
wyrażeniem „Agencja”. 

42.  W pkt 42 dokonuje się zmiany w art. 82 ust. 3 polegającej na wykreśleniu 
sformułowania „odpowiednie organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów”, co 
odzwierciedla fakt, że samorząd zawodowy nie będzie już uczestniczył w 
sprawowaniu nadzoru nad działalnością firm audytorskich. Jednocześnie 
sformułowanie „Komisja Nadzoru Audytowego” zamienia się na „Agencja”. 

43.  W pkt 43 dokonuje się zmiany w art. 83 ust. 5 polegającej na uzupełnieniu obecnego 
odwołania do opinii, o której mowa w ust. 3 pkt 8, także o pkt 9. Zmiana ta ma 
charakter doprecyzowujący – oznacza, że przepisy dotyczące rodzaju opinii 
określonego w ust. 5 (tj. opinia bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami lub negatywna), jaką 
może wydać biegły rewident, mają także zastosowanie do opinii o zgodności 
sprawozdania finansowego co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub 
umową. 

44.  W pkt 44 dokonuje się zmiany w art. 86 ust. 1, polegającej na objęciu obowiązkiem, 
by sprawozdanie z badania było sporządzane w postaci elektronicznej i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta badania wszystkich 
podmiotów (a nie jak to ma obecnie miejsce jedynie badań podmiotów wpisanych 
do KRS). Niniejsza zmiana związana jest z faktem niedawnego wprowadzenia 
obowiązku sporządzania wszystkich sprawozdań finansowych w formie 
elektronicznej i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Zasadne jest zatem, by analogiczny obowiązek dotyczył również wszystkich 
sprawozdań z badania. 

45.  W pkt 45 dokonuje się zmiany brzmienia tytułu rozdziału 7 poprzez jego 
rozszerzenie o organizację i finansowanie Agencji, gdyż oprócz regulacji z zakresu 
nadzoru publicznego – tak jak ma to miejsce obecnie – będzie on zawierał przepisy 
regulujące organizację i finansowanie Agencji. 

46.  W pkt 46 dokonuje się zmiany w art. 88 ust. 1 pkt 3, która wynika z przejęcia zadań 
dotyczących prowadzenia listy firm audytorskich przez Agencję i braku 
konieczności sprawowania nadzoru nad tym procesem. 

47.  W pkt 47 dokonuje się zmian w art. 90. Zadania organu nadzoru publicznego 
poszerza się m.in. o: przeprowadzanie kontroli badań ustawowych jednostek innych 
niż JZP oraz innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych, prowadzenie listy firm 
audytorskich, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku biegłych 
rewidentów i firm audytorskich oraz wspieranie rozwoju innowacyjności tego rynku, 
podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania 
tego rynku oraz opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie biegłych 
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rewidentów i firm audytorskich. Jednocześnie w związku z przejęciem przez 
Agencję wszystkich kontroli, z ww. katalogu wykreśla się zatwierdzanie rocznych 
planów kontroli sporządzanych przez KKN. W ust. 1a wskazuje się, że przy realizacji 
zadań wymienionych w ust. 1 pkt 15a i 15b (tj. podejmowanie działań służących 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich, 
podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku biegłych rewidentów i firm 
audytorskich oraz jego konkurencyjności, podejmowanie działań mających na celu 
wspieranie rozwoju innowacyjności rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich, 
podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania 
rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz opiniowanie projektów aktów 
prawnych w zakresie biegłych rewidentów i firm audytorskich) Prezes Agencji 
będzie współdziałał z Radą Agencji (tj. będą to zadania realizowane wspólnie przez 
oba organy). Uchylenie  ust. 2 i 3 jest konsekwencją przejęcia przez Agencję 
wszystkich kontroli i likwidacji KKN. Zmiany w ust. 4 mają charakter 
doprecyzowujący (tj. wskazane w nim informacje są publikowane przez Agencję w 
ramach jej rocznego planu działania). Ponadto w zakresie zadań Agencji pozostaje 
przeprowadzanie kontroli tematycznych i doraźnych (art. 90 ust. 1 pkt 4 i 5), 
jednakże ich zakres określony odpowiednio w art. 123 (kontrole tematyczne) i art. 
124 (kontrole doraźne) zostanie zwiększony, gdyż będą one obejmowały usługi 
atestacyjne i usługi pokrewne wykonywane zgodnie z krajowymi standardami 
wykonywania zawodu. Dodaje się ust. 6a dotyczący możliwości pozyskiwania przez 
Agencję od firm audytorskich informacji niezbędnych dla realizacji zadania 
monitorowania rynku, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 537/2014. W 
szczególności informacje od firm audytorskich będą niezbędne na potrzeby 
sporządzenia przez Agencję, przynajmniej raz na trzy lata, sprawozdania na temat 
zmian na rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek 
interesu publicznego, przedkładanego KEONA, Komisji Europejskiej i Europejskim 
Urzędom Nadzoru.  

48.  W pkt 48 uchyla się art. 92 ust. 1–3, co jest to konsekwencją przekształcenia KNA 
w Agencję. 

49.  W pkt 49 uchyla się art. 93–94, co jest konsekwencją przekształcenia KNA w 
Agencję. 

50.  W pkt 50 dodaje się przepisy regulujące organizację nowego organu nadzoru 
publicznego (Agencji). Jest to konsekwencja fundamentalnej zmiany polegającej na 
przekształceniu dotychczasowego organu nadzoru publicznego – KNA (organ 
kolegialny obsługiwany przez Ministerstwo Finansów) w odrębną instytucję (Polską 
Agencję Nadzoru Audytowego) będącą osobą prawną, wchodzącą w skład sektora 
finansów publicznych, wyznaczoną jako właściwy organ w rozumieniu dyrektywy 
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2006/43/WE oraz rozporządzenia UE nr 537/2014 sprawujący nadzór publiczny nad 
audytem w Polsce, nad której działalnością nadzór będzie sprawował Minister 
Finansów (poprzez m.in. powoływanie i odwoływanie organów Agencji, nadanie jej 
statutu oraz zatwierdzanie planu finansowego oraz sprawozdania finansowego). 
Organami Agencji będą Prezes Agencji oraz Rada Agencji, powoływani na 4-letnie 
kadencje przez Ministra Finansów, przy czym kadencje te są rozdzielne, co oznacza, 
że odwołanie Prezesa nie będzie powodować automatycznego zakończenia kadencji 
jego Zastępcy (ta będzie biegła dalej). W Radzie, oprócz Prezesa i jego Zastępcy, 
będą zasiadali przedstawiciele tych samych instytucji, które obecnie są 
reprezentowane w KNA. Zasady dotyczące zgłaszania kandydatów do Rady Agencji, 
ich powoływania oraz warunków, jakie muszą oni spełniać, a także zasady 
odwoływania członków Rady Agencji co do zasady pozostają analogiczne do tych, 
jakie obowiązują obecnie w odniesieniu do członków KNA. Rada Agencji będzie 
wykonywała określone zadania Agencji z zakresu nadzoru publicznego 
sprowadzające się do podejmowania decyzji o charakterze systemowym dla 
funkcjonowania nadzoru publicznego, takich jak: przyjmowanie rocznego planu 
działania Agencji oraz okresowe monitorowanie jego wykonania, przyjmowanie 
rocznego sprawozdania Agencji, zatwierdzanie polityk i procedur dotyczących 
zarządzania systemem kontroli, niezależności kontrolerów i ekspertów Agencji oraz 
procedur przeprowadzania kontroli, zatwierdzanie rocznych planów kontroli, a także 
zatwierdzanie wszystkich podlegających zgodnie z ustawą zatwierdzeniu uchwał 
organów PIBR i zaskarżanie wybranych uchwał tych organów. Oznacza to, że m.in. 
zatwierdzanie krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów 
kontroli jakości i zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów będzie należało do 
wyłącznych zadań Rady Agencji, a nie będzie zatwierdzane jednoosobowo przez 
Prezesa. Rada Agencji nie będzie natomiast pełniła roli organu nadzorczego w 
strukturze Agencji. Aby jednak uniknąć wątpliwości czy też rozważań odnośnie 
charakteru Rady Agencji oraz jej członków, w ustawie wprost wskazano, iż Prezes 
Agencji, jego Zastępca oraz członkowie Rady Agencji nie są członkami organu 
nadzorczego w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 
Ustawa określa, iż Prezes Agencji będzie kierował bieżącą działalnością Agencji 
oraz ją reprezentował. Przez reprezentację Agencji należy rozumieć działanie 
„na zewnątrz”. Bowiem uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej w 
charakterze jej organu oznacza prawo do dokonywania za osobę prawną czynności 
prawnych z osobami trzecimi, a więc czynności o charakterze zewnętrznym. Ponadto 
Prezes będzie wykonywał zadania Agencji w obszarach niezastrzeżonych ustawą dla 
Rady Agencji. W szczególności Prezes będzie odpowiadał za przygotowanie 
projektu rocznego planu działania i projektu rocznego sprawozdania Agencji, 
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sporządzenie projektu rocznego planu finansowego oraz rocznego sprawozdania 
finansowego Agencji czy prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie 
majątkiem Agencji. Wymogi, jakie musi spełniać kandydat na Prezesa, oprócz 
warunku, by osoba taka posiadała co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 
kierowniczym, a także warunku braku współpracy czy służby w organach 
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944–1990 oraz treści tych dokumentów, są analogiczne do tych, jakie obowiązują 
obecnie w odniesieniu do członków KNA. Podobnie warunki niezależności 
obowiązujące Prezesa i jego Zastępcę są analogiczne do tych obowiązujących 
członków KNA. Wynagrodzenie Prezesa będzie określane przez Ministra Finansów 
– zastosowanie będzie miała tu ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, co oznacza, że wynagrodzenie to nie 
będzie mogło przekraczać  
6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W projekcie założono, że ta sama 
osoba nie będzie mogła pełnić funkcji Prezesa lub Zastępcy Prezesa dłużej niż przez 
dwie kolejne kadencje. Organ nadzoru będzie instytucją, a nie organem kolegialnym, 
co oznacza, że część zadań Agencji będzie wykonywana przez jej pracowników oraz 
organ, tj. Prezesa. 

51.  W pkt 51 dokonuje się zmian w art. 95. Nowy ust. 1, w stosunku do jego 
dotychczasowego brzmienia, rozszerza zakres obowiązku zachowania tajemnicy do 
spraw związanych z usługami atestacyjnymi lub usługami pokrewnych (a nie 
wyłącznie do badań ustawowych jak obecnie). Dodatkowo krąg osób zobowiązanych 
do zachowania tajemnicy został odpowiednio dostosowany do faktu, że KNA zostaje 
przekształcona w Agencję. Podobnie zmiany w ust. 3 i 4 mają charakter redakcyjny 
(zastąpienie sformułowania „członkowie KNA” sformułowaniem „Prezes, Zastępca 
Prezesa oraz członkowie Rady Agencji”). Nowy ust. 4a został sformułowany na wzór 
analogicznych przepisów ujętych w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, w 
celu ujednolicenia regulacji w tym zakresie. W ust. 4b dodano przepis umożliwiający 
Agencji przekazywanie na pisemne żądanie Prezesa RM wszystkich dokumentów i 
informacji, w tym objętych tajemnicą na podstawie odrębnych przepisów. 
Przekazywanie przez Agencję dokumentów i informacji będzie następowało w 
formie pisemnej. Przyznanie takich uprawnień Prezesowi RM jest konieczne w celu 
umożliwienia, aby mógł on sprawować swoje konstytucyjne prerogatywy, a także w 
celu realizacji jego zadań. Istotą tej regulacji jest stworzenie możliwości 
bezpośredniego dostępu Prezesa RM do dokumentów i informacji w zakresie spraw 
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związanych z badaniem sprawozdań finansowych i działalnością firm audytorskich, 
a nie jedynie za pośrednictwem organów, które Prezes RM nadzoruje, np. Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu czy Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. 
Należy podkreślić, że jednym z konstytucyjnych zadań Rady Ministrów, 
reprezentowanej przez Prezesa RM, jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa, 
którego jedną z części składowych jest bezpieczeństwo rynku finansowego oraz 
obrotu gospodarczego. W tym celu konieczne jest zapewnienie Prezesowi RM 
możliwości bezpośredniego uzyskania żądanych dokumentów czy informacji od 
Agencji, mając w szczególności na względzie, iż może chodzić o informacje mające 
wpływ na funkcjonowanie, bezpieczeństwo czy też stabilność rynku finansowego 
oraz interesy uczestników tego rynku. Zgodnie z art. 95 ustawy wszelkie dokumenty 
i informacje uzyskane lub wytworzone przez Agencję w ramach sprawowanego 
nadzoru publicznego objęte są tajemnicą; aby Prezes RM mógł mieć do nich pełen 
dostęp, konieczne jest zawarcie odpowiednich przepisów w ustawie o biegłych 
rewidentach, które zapewnią ochronę przekazywanych danych. Zatem w pełni 
zasadne jest przyznanie Prezesowi RM ww. uprawnień. Przyczyni się to do realizacji 
jego konstytucyjnych zadań, a jednocześnie nie stanowi zagrożenia wolności i praw 
obywateli chronionych przez Konstytucję, wręcz przeciwnie – przyczyni się do 
lepszej ochrony obywateli w zakresie dbałości i ochrony ich bezpieczeństwa jako 
uczestników rynku finansowego oraz obrotu gospodarczego.  
Należy również podkreślić, iż przepisy systemowe, np. ustawa o Radzie Ministrów 
lub ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, umożliwiają Prezesowi RM 
żądanie informacji od Ministra Finansów czy też Przewodniczącego KNF, a więc od 
organów, które mogą być w posiadaniu informacji uzyskanych od Agencji 
stanowiących tajemnicę, gdyż na to zezwalają przepisy art. 95 ustawy o biegłych 
rewidentach. Tym samym, aby Prezes RM mógł uzyskać pełen dostęp do tych 
informacji, konieczne jest wprowadzenie stosownego przepisu materialnego w 
ustawie o biegłych rewidentach. Przekazywanie tych informacji Prezesowi RM nie 
będzie stanowiło naruszenia tajemnicy, gdyż zgodnie z pkt 3 w ust. 5 udostępnianie 
informacji i dokumentów w przypadkach określonych w ustawie nie stanowi 
naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy. Jednocześnie w ust. 5 poszerza się 
katalog instytucji, którym Agencja oraz organy PIBR mogą udostępniać informacje 
lub dokumenty w celu realizacji ustawowych obowiązków przez te instytucje, bez 
uznania takiego udostępnienia za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy. Do 
grona tych jednostek włączono Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych, Głównego Inspektora Informacji Finansowej, Policję, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa KAS, dyrektorów 
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izb administracji skarbowej, naczelników urzędów celno-skarbowych, Prokuratora 
Generalnego, Komitet Stabilności Finansowej oraz Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. jako organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. Podmioty te 
odgrywają istotną rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego i rynku finansowego czy bezpieczeństwa państwa. 

52.  W pkt 52 dodaje się art. 95a–95e określające zasady finansowania Agencji. Agencja, 
jako państwowa osoba prawna wchodzącą w skład sektora finansów publicznych, 
będzie prowadzić samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu 
finansowego, którego projekt będzie opracowywany i przekazywany do Ministra 
Finansów w trybie i terminie określonym przepisami dotyczącymi prac nad projektem 
ustawy budżetowej. Koszty funkcjonowania Agencji, w tym sprawowania przez nią 
nadzoru publicznego, będą pokrywane z jej przychodów. W projekcie określono źródła 
przychodów Agencji, przy czym dokonano ich rozdzielenia na mające charakter stały, 
tj. występujące w każdym roku, które co do zasady będą stanowić podstawowe źródło 
finansowania działalności Agencji (opłaty z tytułu nadzoru otrzymywane od firm 
audytorskich, opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich, 
przychody z tytułu zwrotu kosztów postępowań dyscyplinarnych), oraz takie, które 
będą miały charakter incydentalny (odsetki od wolnych środków przekazanych w 
depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych, darowizny i spadki, ale także 
dotacje z budżetu państwa). Założono, że Agencja będzie mogła otrzymywać dotacje 
z budżetu państwa (podmiotowe na prowadzenie działalności oraz celowe na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji), ale jedynie w przypadku, 
jeżeli pozostałe źródła jej przychodów wskazane powyżej nie będą wystarczające do 
pokrycia kosztów działalności Agencji. Wspomniane dotacje będą zatem stanowiły 
przychód Agencji, ale nie będą miały charakteru dotacji stałych otrzymywanych 
corocznie. Zakłada się, że przychody i koszty Agencji będą zrównoważone w średnim 
okresie. Dopuszcza się występowanie okresowych fluktuacji między poszczególnymi 
latami, tj. w jednym roku Agencja może odnotować stratę, podczas gdy w innym zysk. 
Podobnie jak w obecnym systemie wnoszenia i rozliczania opłaty z tytułu nadzoru, 
firmy audytorskie będą zobowiązane do wniesienia opłaty z tytułu nadzoru „z góry” 
za dany rok kalendarzowy, natomiast jej rozliczenie przez firmy audytorskie będzie 
następowało w roku następnym. Opłata z tytułu nadzoru, wnoszona przez firmy 
audytorskie na rachunek Agencji nie będzie mogła być większa niż iloczyn stawki 
procentowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym i wysokości rocznych 
przychodów firm audytorskich, osiągniętych w danym roku kalendarzowym z tytułu 
usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami 
wykonywania zawodu, jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
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Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Stawka procentowa obowiązująca w 
danym roku kalendarzowym, służąca wyliczeniu opłaty z tytułu nadzoru za dany rok 
kalendarzowy, nie będzie mogła być wyższa niż 4% i będzie wyliczana przy założeniu, 
że od 2020 r. opłata z tytułu nadzoru pokrywa koszty nadzoru sprawowanego przez 
Agencję, które nie zostały pokryte z innych przychodów Agencji. Wyjątkiem od 
powyższej reguły jest rok 2020, w którym przy wyliczeniu stawki procentowej na rok 
2020, służącej wyliczeniu opłaty z tytułu nadzoru na rok 2020, nie uwzględnia się 
dotacji budżetowej przekazanej Agencji w 2020 r. i nie uznaje się jej jako kwoty 
pomniejszającej kwotę kosztów Agencji do pokrycia przez opłatę z tytułu nadzoru. 
Nadwyżki lub niedobory opłat z tytułu nadzoru w danym roku kalendarzowym 
wynikać mogą z założeń przyjętych do wyliczenia stawki procentowej opłat, tj. faktu, 
iż wyliczenia te opierają na wartościach prognozowanych zarówno po stronie kosztów 
i przychodów Agencji, jak i przychodów firm audytorskich stanowiących podstawę 
wyliczenia opłaty z tytułu nadzoru oraz założenia, iż w stawce procentowej 
obowiązującej w danym roku kalendarzowym rozliczane są nadwyżki i niedobory 
dotyczące roku kalendarzowego o dwa i więcej poprzedzającego dany rok 
kalendarzowy. Przy wyliczaniu nadwyżek opłat należnych za rok 2020 nie bierze się 
pod uwagę dotacji budżetowej przekazanej Agencji w 2020 r. Wszelkie niedobory lub 
nadwyżki opłat z tytułu nadzoru w stosunku do kosztów sprawowania nadzoru przez 
Agencję w danym roku kalendarzowym, niepokrytych z innych przychodów Agencji, 
będą uwzględniane dopiero w stawce procentowej opłat obowiązującej dla roku 
kalendarzowego następującego dwa lata po danym roku kalendarzowym, tj. po raz 
pierwszy przy wyliczaniu stawki procentowej na rok 2022. Agencja będzie posiadać 
fundusze własne, tj. fundusz podstawowy i rezerwowy. Agencja będzie sporządzać 
roczne sprawozdanie finansowe (przygotowywane przez Prezesa i opiniowane przez 
Radę Agencji), które będzie zatwierdzał Minister Finansów. W projekcie przyjęto, że 
roczne sprawozdanie finansowe Agencji będzie podlegało badaniu przez Najwyższą 
Izbę Kontroli. Stanowi to wyjątek od ogólnej zasady badania sprawozdań finansowych 
przez firmy audytorskie. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że Agencja nadzoruje 
wszystkie działające na polskim rynku firmy audytorskie, to przeprowadzanie badania 
sprawozdania finansowego Agencji przez którąkolwiek z nich rodziłoby konflikt 
interesów i brak niezależności. Zatem przyjęto rozwiązanie, by sprawozdanie to badały 
osoby zatrudnione w NIK posiadające jednocześnie uprawnienia biegłego rewidenta 
(tj. wpisane do rejestru biegłych rewidentów). Odpowiednie zmiany wprowadza się do 
ustawy o NIK (por. art. 5 niniejszego projektu). 

53.  W pkt 53, w związku z przekształceniem KNA w Agencję, uchyla się art. 96–101, 
dotyczące: kadencji KNA oraz odwoływania jej członków, reprezentacji i kierowania 
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pracami KNA, trybu podejmowanych przez nią uchwał i zasad prowadzenia przez 
nią postępowań administracyjnych, a także sposobu finansowania działalności KNA. 

54.  W pkt 54 dokonuje się uchylenia ust. 5 w art. 103, co wynika ze zmian w ustawie – 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

55.  W pkt 55 dodaje się art. 104a–104b. Ww. przepisy są ujęte w art. 98 ust. 6 i 7 obecnej 
ustawy, jednak ze względów przejrzystości i w związku z uchyleniem całego art. 98 
zostały one przeniesione do nowych artykułów i odpowiednio dostosowane w 
związku z faktem przekształcenia organu nadzoru z KNA w Agencję (zastępcę 
przewodniczącego KNA zastąpiono zastępcą Prezesa, a przewodniczącego KNA 
zastąpiono Prezesem). 

56.  W pkt 56 dokonuje się zmiany brzmienia ust. 2 w art. 105 – ma ona charakter 
redakcyjny wynikający z faktu przekształcenia KNA w Agencję (w miejsce 
„przewodniczącego, jego zastępcy lub członków KNA” wpisano „Prezesa, Zastępcy 
Prezesa lub członków Rady Agencji”). 

57.  W pkt 57 dokonuje się zmian w art. 106 dotyczącym przeprowadzania przez organ 
nadzoru publicznego kontroli „planowych” w firmach audytorskich. Zgodnie z 
obecnie obowiązującą ustawą kontrole (zarówno planowe, o których mowa w art. 36 
ust. 1 pkt 1, jak też kontrole doraźne, o których mowa w art. 39) w firmach 
audytorskich w zakresie badań ustawowych jednostek innych niż JZP 
przeprowadzane są przez organ samorządu zawodowego biegłych rewidentów – 
KKN. Natomiast za kontrole badań ustawowych JZP odpowiedzialny jest organ 
nadzoru publicznego – KNA. Ponadto KKN uprawniona jest do przeprowadzania 
kontroli jakości usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu, 
innych niż badania ustawowe (tj. usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe 
oraz usług pokrewnych – por. art. 36 ust. 1 pkt 2). W projektowanych przepisach 
przewidziano zmianę polegającą na przejęciu przez Agencję dotychczasowych 
uprawnień KKN w zakresie kontroli realizowanych przez ten organ PIBR. Oznacza 
to, że kontrole firm audytorskich dotyczące wykonywanych przez nie badań 
ustawowych jednostek innych niż JZP przejdą do kompetencji organu nadzoru 
publicznego (Agencji). Dodatkowo założono, że to Agencja będzie odpowiedzialna 
także za kontrole poprawności usług objętych krajowymi standardami wykonywania 
zawodu, innych niż badania ustawowe (tj. kontrole pozostałych usług atestacyjnych 
i usług pokrewnych). Oznacza to, że nadzorem publicznym sprawowanym przez 
Agencję nie będą objęte ww. usługi, jeżeli będą one świadczone według standardów 
innych niż krajowe. W konsekwencji organ samorządu zawodowego KKN, po 
dokończeniu kontroli przewidzianych na 2019 r. – w terminie do 31 grudnia 2019 r. 
– ulegnie likwidacji. Nowe założenia opisane powyżej znalazły odzwierciedlenie w 
zmianach do art. 106. Jednocześnie, jeśli chodzi o częstotliwość przeprowadzania 
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ww. kontroli, pozostaje ona co do zasady niezmieniona, gdzie głównym kryterium 
nadal będzie analiza wystąpienia nieprawidłowości w badaniach ustawowych. 
Dodatkowo w ust. 3 rozszerzono listę warunków, jakie muszą spełniać kontrolerzy 
(pkt 2–4). Należy jednak wskazać, że ww. wymogi obowiązują także pod rządami 
obecnej ustawy, niemniej nie było potrzeby wymieniania ich dotychczas w ustawie, 
ponieważ obecni kontrolerzy, jako członkowie korpusu służby cywilnej, muszą je 
spełniać na mocy ustawy o służbie cywilnej. Ponadto wprowadzono nowy ust. 2a, 
który ma na celu zapewnienie, by jednym z obowiązkowych kryteriów przy 
dokonywaniu przez Agencję wspomnianej analizy ryzyka (która jest podstawą do 
opracowania harmonogramu kontroli planowych) było ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości w badaniach ustawowych nie tylko na rzecz JZP, ale także na rzecz 
mających siedzibę na terytorium RP jednostek notowanych w alternatywnym 
systemie obrotu, jak również innych jednostek o doniosłym znaczeniu publicznym 
ze względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, ich wielkość lub liczbę 
zatrudnionych pracowników. 

58.  W pkt 58 uchyla się art. 107 i art. 108 jako zbędne w związku z przekształceniem 
organu nadzoru publicznego w państwową osobę prawną, do której nie będą miały 
zastosowania m.in. zasady wynagradzania obowiązujące w służbie cywilnej. 

59.  W pkt 59 dokonuje się zmian w art. 111. Zmiana w ust. 1 ma charakter redakcyjny – 
wynika z przekształcenia organu nadzoru publicznego (zastąpienie „KNA” 
sformułowaniem „Agencja”). Natomiast nowy ust. 2a jest konsekwencją przejęcia 
przez Agencję kontroli badań ustawowych jednostek innych niż JZP i odzwierciedla 
przepisy dotychczasowego art. 37 ust. 10 obecnej ustawy (które stanowią 
transpozycję art. 29 dyrektywy 2006/43/WE). Z kolei ust. 2b wynika z przyjętego w 
projekcie podziału kompetencji między organami Agencji. Ponadto w ust. 2c 
zobowiązano Agencję do publikowania rocznego planu kontroli, po jego 
zatwierdzeniu, na stronie internetowej Agencji. Jest to jeden z instrumentów 
przejrzystości działań podejmowanych przez Agencję. 

60.  W pkt 60 dokonuje się zmian w art. 112. Nowe brzmienie ust. 3 jest konsekwencją 
przejęcia przez Agencję kontroli mających na celu weryfikację poprawności 
świadczenia usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu, innych 
niż badania ustawowe, a tym samym objęcie takich usług jej nadzorem. W nowym 
ust. 5 uregulowano zakres kontroli ww. innych usług. 

61.  W pkt 61 dokonuje się zmian w art. 116. Nowy ust. 1a stanowi pewne odstępstwo od 
generalnej zasady przeprowadzania kontroli badań ustawowych w siedzibie 
kontrolowanej firmy audytorskiej. Umożliwia on Agencji – o ile może to przyczynić 
się do sprawniejszego przeprowadzenia kontroli – przeprowadzenie kontroli 
dotyczącej wyłącznie badań ustawowych jednostek innych niż JZP „zza biurka”, 
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przy czym zgodę na taką formę kontroli musi uprzednio wyrazić kontrolowana firma 
audytorska. Projektowana regulacja ma na celu zapewnić zbieżność z wymogami art. 
51 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 
1479 i 1633). Należy bowiem wskazać, iż w stosunku do kontroli ustawowych badań 
sprawozdań finansowych jednostek innych niż JZP w firmach audytorskich 
niebadających JZP obecny plan kontroli KKN na 2018 r. zakłada kontrole w 321 
firmach audytorskich (z czego 304 firmy audytorskie nie badają JZP). Należy mieć 
na uwadze, iż spora część firm audytorskich niebadających JZP to małe jednostki, 
często działające w formie jednoosobowej działalności, które przeprowadzają tylko 
pojedyncze badania ustawowe w ciągu jednego roku. Dla tych firm audytorskich 
proponuje się dopuszczenie rozwiązania polegającego na kontroli wybranej w drodze 
analizy ryzyka pojedynczej dokumentacji badania, zza biurka w siedzibie Agencji, z 
możliwością osobistego udziału biegłego rewidenta w kontroli, po uprzednim 
wyrażeniu przez niego zgody. Należy mieć na uwadze, że kluczową kwestią jakości 
przeprowadzanej kontroli jest nie miejsce jej przeprowadzenia, ale przede wszystkim 
profesjonalizm i kompetencje kontrolerów, zastosowana metodologia kontroli 
zlecenia badania, jak również właściwe procedury kontroli. Praktyka pokazała, że 
kontrole w ww. firmach audytorskich, mimo że prowadzone przez KKN w siedzibie 
kontrolowanego, trwają 1 lub 2 dni, co nie stanowi wystarczającego i właściwego 
podejścia do kontroli. Jednocześnie dla usprawnienia przebiegu kontroli oraz 
możliwości wykorzystania zgromadzonych w jej trakcie dokumentów dla celów 
dowodowych w ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych czy 
administracyjnych przewidziano, że dokumenty przedstawiane przez kontrolowaną 
firmę audytorską na potrzeby przeprowadzanej kontroli są sporządzone w języku 
polskim lub zapewnione jest ich pisemne tłumaczenie na język polski (nowy ust. 4). 

62.  W pkt 62 dokonuje się zmiany w art. 117. Ma ona charakter doprecyzowujący, że 
nie tylko przedstawiane na potrzeby kontroli informacje pisemne, ale także 
dokumenty, mają być opatrzone podpisem przedstawiciela firmy audytorskiej. 

63.  W pkt 63 dokonuje zmiany w art. 120 polegającej na wydłużeniu terminu (z 14 do 
20 dni) na przedstawienie przez firmę audytorską pisemnych zastrzeżeń do 
protokołu. Zmiana ta jest podyktowana dotychczasowym doświadczeniem, iż termin 
14 dni jest trudny do dotrzymania. 

64.  W pkt 64 dokonuje się zmiany w art. 123. Polega ona na poszerzeniu zakresu 
przedmiotowego kontroli tematycznych z badań ustawowych JZP do wszystkich 
usług atestacyjnych i usług pokrewnych świadczonych zgodnie z krajowymi 
standardami wykonywania zawodu. Jest to podyktowane objęciem przez Agencję 
nadzoru nad wszystkimi usługami atestacyjnymi i pokrewnymi wykonywanymi 
zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, jak też potrzebą 
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wyposażenia tego organu w instrument umożliwiający mu realizację tego zadania. 
Jednocześnie w ust. 5 doprecyzowuje się, iż możliwość przeprowadzenia kontroli 
tematycznej „zza biurka” uwarunkowana jest od wyrażenia zgody przez 
kontrolowaną firmę audytorską. Ma to na celu zapewnienie zbieżności ww. 
przepisów z wymogami art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców. Ponadto w ust. 8 doprecyzowuje się, jakie procedury będą miały 
zastosowanie do takich kontroli. 

65.  W pkt 65 dodaje się nowy art. 123a regulujący przeprowadzanie kontroli, których 
przedmiotem mogą być wyłącznie usługi atestacyjne inne niż badanie lub usługi 
pokrewne wykonywane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. 
Co do zasady zakłada się, że organ nadzoru publicznego będzie sprawdzał jakość 
takich usług w trakcie kontroli badań ustawowych (por. art. 112 ust. 3 w brzmieniu 
proponowanym w projekcie). Nie można jednak wykluczyć zajścia potrzeby 
przeprowadzenia kontroli, która poświęcona byłaby wyłącznie tym innym usługom, 
zatem Agencja musi mieć do tego narzędzie. Należy wskazać, że kontrole te są 
kontrolami „planowymi”, tożsamymi z kontrolami, o których mowa w art. 106 
ustawy, tylko o innym zakresie przedmiotowym (przedmiotem kontroli – zamiast 
badań ustawowych – mogą być pozostałe usługi atestacyjne lub usługi pokrewne 
wykonywane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu). 
Jednocześnie, jak w przypadku pozostałych kontroli, w przepisie ust. 4 przewidziano 
możliwość przeprowadzenia takiej kontroli w siedzibie Agencji za uprzednią zgodą 
kontrolowanej firmy audytorskiej. 

66.  W pkt 66 dokonuje się zmian w art. 124. Jego brzmienie zasadniczo odpowiada 
brzmieniu dotychczasowemu. Rozszerzony zostaje jedynie katalog przypadków, w 
których Agencja może przeprowadzić kontrolę doraźną (nie tylko, gdy otrzyma 
informację o nieprawidłowościach w badaniach ustawowych JZP, ale także w 
badaniach jednostek innych niż JZP czy innych usługach atestacyjnych lub 
pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu). Wynika to z objęcia przez Agencję nadzoru na wszystkimi usługami 
atestacyjnymi i pokrewnymi i potrzebą wyposażenia Agencji w odpowiednie 
instrumenty nadzorcze. Dodatkowo wskazano w ust. 5 na możliwość 
przeprowadzania takich kontroli zza biurka, jeżeli może to przyczynić się do 
usprawnienia kontroli. Jednocześnie warunkiem tego jest uprzednie wyrażenie zgody 
przez kontrolowaną firmę audytorską. Jednocześnie w ust. 7 doprecyzowano, że do 
kontroli doraźnych ma zastosowanie art. 116 ust. 4 (obowiązek udostępniania na 
potrzeby kontroli dokumentów w języku polskim). Ponadto w projektowanych 
przepisach przewidziano, że Agencja będzie mogła przeprowadzić kontrolę doraźną 
również w przypadku, gdy w podlegającej kontroli firmie audytorskiej prowadzona 
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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. Przy czym warunkiem niezbędnym 
do przeprowadzenia kontroli w takich okolicznościach jest podjęcie odpowiedniej 
uchwały przez Radę Agencji, a sama kontrola nie może trwać dłużej niż odpowiednie 
okresy wskazane w art. 55 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Przeprowadzenie 
takiej kontroli będzie możliwe, jeżeli Agencja poweźmie podejrzenie o rażącym 
naruszeniu przepisów prawa, krajowych standardów wykonywania zawodu czy 
zasad etyki oraz o ile będzie to istotne dla zapewnienia: 
•   prawidłowego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości lub 

zaufania do rynku finansowego, lub zapewnienia ochrony interesów uczestników 
tego rynku lub 

•   prawidłowego funkcjonowania, stabilności lub bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego, lub 

•   prawidłowego funkcjonowania, stabilności lub bezpieczeństwa rynku usług 
świadczonych przez firmy audytorskie. 

Zasadność wprowadzenia powyższych regulacji podyktowana jest potrzebą 
zapewnienia skuteczności działania procesu kontrolnego wobec biegłych 
rewidentów i firm audytorskich, co jest istotne szczególnie w przypadkach, gdy 
podejrzenia dotyczą firm audytorskich badających sprawozdania finansowe bardzo 
istotnych systemowo jednostek zainteresowania publicznego (jak jednostki sektora 
finansowego). W takiej sytuacji istotne jest, by organ nadzoru dysponował 
narzędziami pozwalającymi mu na szybkie wyjaśnienie zarzutów, by zapewnić 
bezpieczeństwo i stabilność rynku finansowego czy obrotu gospodarczego. 

67.  W pkt 67 dokonuje się zmiany w art. 125 uzupełniającej, że w sprawach 
nieuregulowanych w ustawie przepisy kpa będą miały zastosowanie także do kontroli 
usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych. 

68.  W pkt 68 dokonuje się zmiany w art. 126, która ma charakter redakcyjny 
(dostosowanie zapisów w celu uwzględnienia faktu przekształcenia KNA w 
Agencję). 

69.  W pkt 69 dokonuje się zmian w art. 127. W związku z przejęciem przez Agencję 
wszystkich kontroli w firmach audytorskich zbędne stają się dotychczasowe przepisy 
ust. 2 pkt 2 i 3 – zatem brzmienie ust. 2 zostało odpowiednio dostosowane. 

70.  W pkt 70 dokonuje się zmian w art. 128. Nowo dodany ust. 1a jest wyjściem 
naprzeciw skierowanemu do Ministra Finansów postulatowi jednostki samorządu 
terytorialnego (jst) będącej JZP umożliwienia zasiadania w komitecie audytu jst osób 
niebędących radnymi. W przepisie przewidziano, że w komitecie audytu w JZP 
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będącej jst może zasiadać osoba niebędąca członkiem organu kontrolnego tej 
jednostki. Należy bowiem zauważyć, że członkowie organu kontrolnego w jst (który 
pełni w niej jednocześnie funkcję komitetu audytu) pochodzą z wyboru społecznego. 
Zatem trudno jest zapewnić, by wśród nich znalazła się osoba posiadająca wiedzę i 
umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co 
jest wymogiem niezbędnym w stosunku do komitetu audytu wynikającym z art. 129 
ust. 1 ustawy. Zważywszy na powyższe, wprowadzana regulacja ma na celu 
umożliwienie spełnienia ww. warunku. Jednocześnie do decyzji jst pozostawiono 
kwestię, czy osoba pełniąca funkcję członka komitetu audytu, niebędąca członkiem 
organu kontrolnego, będzie pracownikiem jednostki czy też zostanie z nią zawarta 
umowa cywilnoprawna. Natomiast w nowym ust. 3a przewidziano uznanie za 
spełnienie obowiązku powołania komitetu audytu przez oddział instytucji 
kredytowej i oddział banku zagranicznego oraz główny oddział i oddział zakładu 
ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, jeżeli jednostka macierzysta ww. oddziału 
powoła komitet ds. audytu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE. 
W takim przypadku nie będą miały zastosowania również przepisy dotyczące składu 
komitetu audytu, niezależności jego członków oraz zadań komitetu audytu. Należy 
bowiem wskazać, że ze względu na harmonizację wynikającą z ww. dyrektywy, 
wspomniane jednostki macierzyste są w ich krajach uznane za JZP, zatem warunki 
dotyczące komitetu audytu, jakie muszą one spełnić, można uznać za analogiczne do 
tych obowiązujących w Polsce, a ich egzekwowaniem będzie zajmował się organ 
nadzoru publicznego z państwa siedziby tych jednostek. 

71.  W pkt 71 uchyla się ust. 2 w art. 129, który zwalnia JZP będącą jednostką samorządu 
terytorialnego z wymogu, by przynajmniej jeden członek jej komitetu audytu 
posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań 
finansowych. W związku z wprowadzeniem do art. 128 nowego ust. 1a (o czym 
mowa w pkt 70 uzasadnienia), który umożliwia takiej jst spełnienie ww. wymogu, 
przedmiotowa regulacja staje się zbędna. 

72.  W pkt 72 wprowadza się nowy art. 130a zobowiązujący spółki niepubliczne, 
zamierzające się ubiegać o dopuszczenie ich papierów wartościowych do obrotu na 
rynku regulowanym, do posiadania (mimo że nie spełniają one definicji JZP) 
komitetu audytu i stosowania wybranych artykułów ustawy regulujących kwestie 
działalności komitetu audytu. Ma to zapewnić inwestorom większą wiarygodność 
informacji ujawnianych w procesie IPO. Obowiązek ten powstawałby od momentu 
podjęcia uchwały walnego zgromadzenia w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu. 

73.  W pkt 73 wprowadza się zmiany do art. 148 poprzez wprowadzenie  w ust. 1 wymogu 
wydania formalnego postanowienia (czego nie przewidziano w ustawie obecnie 
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obowiązującej) wszczynającego postępowanie wyjaśniające. W ust. 2 usunięto 
Krajową Komisję Nadzoru z uwagi na planowaną, w myśl zmienianych przepisów, 
likwidację KKN. Jednocześnie listę podmiotów, w oparciu o których zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego nie wszczyna się 
postępowania wyjaśniającego, uzupełniono o Ministra Finansów z uwagi na 
ustanowienie Agencji jako odrębnego podmiotu, niezwiązanego osobowo i 
kapitałowo z Ministerstwem Finansów. Ponadto poprzez zmianę w ust. 4,  w celu 
przyspieszenia toku prowadzonych postępowań wyjaśniających, zniesiono 
możliwość ich wydłużenia  o kolejny okres trwający maksymalnie 2 miesiące. Od tej 
pory postępowanie wyjaśniające będzie musiało być przeprowadzone maksymalnie 
w ciągu 2 miesięcy. 

74.  W pkt 74 wprowadzono zmiany w art. 152. Dodano nowy ust. 2, który zobowiązywał 
będzie Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego do dostarczenia Agencji odpisu 
postanowienia o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego, niezwłocznie po jego 
wydaniu, w sytuacji gdy dochodzenie dyscyplinarne nie dostarczyło podstaw do 
wniesienia wniosku o ukaranie. W ten sposób Agencja będzie miała pełny wgląd w 
sprawy prowadzone przez KRD i KSD, a w konsekwencji pełny nadzór nad 
działalnością organów samorządu w zakresie prowadzonych przez nich postępowań 
dyscyplinarnych. 

75.  W pkt 75 i pkt 86 wprowadzono zmiany w art. 157 oraz art. 177, które nakładają, w 
przypadku niemożności stawienia się przed organ prowadzący postępowanie 
dyscyplinarne na danym etapie z powodu choroby, obowiązek legitymowania się 
zwolnieniem lekarskim wystawionym przez lekarza sądowego, co jest regulacją 
analogiczną do stosowanych w procedurze cywilnej i karnej, a także spójną z 
ustawami regulującymi wykonywanie innego zawodu zaufania publicznego lub 
wynika z orzeczeń judykatury w przypadku przepisów dotyczących samorządu 
adwokackiego i radców prawnych. Uzasadnione jest to również potrzebą 
zabezpieczenia postępowania przed wykorzystywaniem jakichkolwiek zwolnień 
lekarskich do obstrukcji postępowania dyscyplinarnego.  
Zmiana w art. 157 ust. 3 i nowy ust. 3a zakładają: sprecyzowanie kary, jaką może 
nałożyć organ uprawniony, i przyspieszenie toku postępowania dyscyplinarnego 
oraz uzupełnienie katalogu podmiotów, na które może być nakładana kara 
porządkowa w postaci kary finansowej. 
Wskazanie, jaką karę porządkową – karę pieniężną – może nałożyć organ 
prowadzący postępowanie lub Krajowy Sąd Dyscyplinarny, jest uzasadnione 
potrzebą wskazania, o jakiej karze może być w ogóle mowa. Stanowi więc 
precyzyjne wskazanie rodzaju kary, jaka może zostać zastosowana, i jej wysokości. 
Po drugie w ocenie projektodawcy kara finansowa będzie najskuteczniejszym 
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środkiem mobilizującym dla podmiotów wezwanych do spełnienia obowiązku 
nałożonego przez organ prowadzący postępowanie. Po trzecie wskazanie, że karą 
porządkową może być albo kara finansowa albo przymusowe doprowadzenie, 
ujednolici treść przepisu z treścią rozdziału 31 k.p.k., mówiącego o nakładaniu kar 
porządkowych na określone podmioty. 
W odniesieniu do przyspieszenia toku postępowania dyscyplinarnego, obecnie o 
nałożeniu kary porządkowej orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca 
zamieszkania świadka lub biegłego, na wniosek organu prowadzącego postępowanie 
dyscyplinarne (KRD albo KSD, a w postępowaniu przez Komisją Nadzoru 
Audytowego – KNA i sąd powszechny), co skutkować musi – z racji samego już 
trybu – przedłużeniem trwania czynności procesowych. Procedurę tę należy uprościć 
i umożliwić organowi prowadzącemu postępowanie dyscyplinarne samodzielną 
decyzję w przedmiocie nałożenia kary finansowej, zostawiając mu nie tylko 
możliwość nałożenia kary, lecz i odpowiedzialność za jej nałożenie. Ochroną dla 
świadka lub biegłego będzie w tym przypadku sąd powszechny, wskazany w ust. 6, 
do którego będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia zażalenia na ukaranie 
karą porządkową w postaci kary finansowej. Należy wskazać, iż powyższe 
projektowane uregulowanie jest bardziej rozbudowane niż w niektórych ustawach, 
np. w ustawie o radcach prawnych, przede wszystkim z uwagi na charakter 
prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, ciężar gatunkowy, jak i stopień ich 
złożoności. Organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne lub Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny zobowiązani są do pozyskania koniecznych informacji lub 
dokumentów, często od innych podmiotów niż firmy audytorskie, np. banków, celem 
dokładnego wyjaśnienia sprawy. Aby sprawnie zostało przeprowadzone 
postępowanie dyscyplinarne, jak również został zebrany konieczny materiał 
dowodowy, zasadne jest przyznanie takich kompetencji w zakresie nakładania kar 
porządkowych organowi prowadzącemu postępowanie, jak również Krajowemu 
Sądowi Dyscyplinarnemu. Dodatkowo trzeba podkreślić, iż model nakładania kar 
porządkowych określony w projektowanym art. 157 zbliżony jest do modelu 
nakładania kar porządkowych określonego w art. 262 Ordynacji podatkowej, gdzie 
celem usprawnienia postępowania organ podatkowy został wyposażony w 
kompetencje do nakładania określonej kary porządkowej wobec podmiotów 
wskazanych w tym przepisie, które m.in. bezzasadnie odmówiły lub nie dokonały w 
terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, 
okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji 
obcojęzycznej lub udziału w innej czynności. 
Przymusowe zaś doprowadzenie pozostawiono we właściwości sądów 
powszechnych ze względu na szczególne konsekwencje przymusowego 
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doprowadzenia dla osoby doprowadzanej w zakresie praw i obowiązków 
wynikających z innych przepisów. 

76.   Uzupełnienie katalogu podmiotów, na które może być nałożona kara porządkowa w 
postaci kary finansowej, jest uzasadnione, bowiem porównując treści art. 285 § 1 
k.p.k., art. 287 § 1 k.p.k. oraz art. 290 § 1 k.p.k., które stosuje się do postępowań 
dyscyplinarnych biegłych rewidentów subsydiarnie, do treści obecnie 
obowiązujących przepisów ustawy o biegłych rewidentach, zachodziły niespójności 
i – dla organów PIBR – wątpliwości co do ich stosowania. Proponowany ust. 3a 
likwiduje te wątpliwości. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z obecnym 
brzmieniem art. 157 ustawy o biegłych rewidentach, jedynie na świadka lub biegłego 
sąd rejonowy mógł nałożyć karę porządkową. Nie było tam mowy o innych 
podmiotach, które mogą być wzywane – na podstawie art. 15 k.p.k. – do współpracy 
procesowej, tj. wykonania określonych obowiązków, z organami prowadzącymi 
postępowanie dyscyplinarne. Jeżeli zatem w odniesieniu do tych podmiotów – 
innych niż świadek lub biegły – brak było odpowiedniej regulacji w ustawie o 
biegłych rewidentach, to stosować należało odpowiednio k.p.k., a więc art. 287 § 1 
k.p.k. w zw. z art. 285 § 1 k.p.k. Oznaczało to, że na te „inne” podmioty niż świadek 
i biegły to organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne – a więc i sam KRD i KSD 
oraz KNA (na podstawie art. 290 § 1 k.p.k.) – mógł nakładać kary porządkowe, co 
ewidentnie powodowało niespójność z treścią dotychczasowego brzmienia art. 157 
ustawy o biegłych rewidentach. Wywoływało to istotne wątpliwości w przypadku 
KRD co do możliwości stosowania art. 287 § 1 w zw. z art. 285 § 1 k.p.k. do 
podmiotów innych niż świadek lub biegły za nierealizowanie obowiązków 
nałożonych na podstawie art. 15 k.p.k. Powyższe uzupełnienie przepisu art. 157 o 
ust. 3a likwiduje tę niespójność i usuwa wątpliwości co do stosowania kar 
porządkowych wobec innych podmiotów niż świadek i biegły. Natomiast treść ust. 
4 uzupełniono o sformułowanie „lub biegłego”. Stanowi to uzupełnienie obecnie 
obowiązującego przepisu, bowiem na chwilę obecną zgodnie z ust. 4 jedynie świadka 
można przymusowo doprowadzić przed organ prowadzący postępowanie 
dyscyplinarne, co jest niespójne z ust. 3 ustawy, gdzie ukarać karą porządkową 
można i świadka, i biegłego. Zgodnie z art. 258 § 2 k.p.k. zatrzymanie i przymusowe 
doprowadzenie biegłego, tłumacza i specjalisty stosuje się wyjątkowo, jednakże w 
postępowaniach dyscyplinarnych ze względu na specyficzny, specjalistyczny zakres 
zagadnień (przewinienia dyscyplinarne polegające na naruszeniu przez biegłego 
rewidenta przepisów dotyczących wykonywania zawodu, zasad etyki) należy 
przewidzieć bardziej restrykcyjne rozwiązania stanowiące, iż w każdym przypadku, 
ilekroć zaistnieje konieczność powołania biegłego specjalisty, sąd rejonowy, na 
wniosek organu prowadzącego dochodzenie dyscyplinarne lub KSD, będzie mógł 
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takie przymusowe doprowadzenie biegłego zarządzić. Takie rozwiązanie przyczyni 
się do przyspieszenia postępowań oraz będzie stanowiło gwarancję przed ich 
nadmiernym przedłużaniem. W pkt 76 dodano nowy art. 157a, który jest 
odpowiednikiem art. 106b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 
pozwalającego prokuratorowi prowadzącemu postępowanie karne o wystąpienie z 
wnioskiem do sądu okręgowego o zwolnienie wskazanego banku lub jego 
pracowników z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej. Proponowana regulacja 
ma na celu przede wszystkim przyspieszenie prowadzenia postępowań 
dyscyplinarnych i gromadzenie materiału dowodowego objętego tajemnicą 
szczególnie chronioną. Obecnie jedynie Przewodniczący KNA lub jego zastępca 
może zwracać się, na podstawie art. 17b ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad 
rynkiem finansowym, do Przewodniczącego KNF o uzyskanie informacji objętych 
tajemnicą bankową. Proponowane zmiany w ustawie o biegłych rewidentach 
likwidują KNA, wobec czego powyższy przepis ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym wymagałby zmiany. Ponadto dotychczasowa praktyka wskazuje, że 
uzyskiwanie takich informacji lub dokumentów przedłuża postępowanie w sprawach 
prowadzonych przez KNA i KRD. Umożliwienie organom prowadzącym 
postępowanie dyscyplinarne wobec biegłych rewidentów samodzielnego 
podejmowania działań w tym zakresie przyspieszy tok postępowań. Ochronę zaś 
przed niezasadnymi próbami uzyskania informacji objętych tajemnicą bankową 
będzie pełnić – tak jak w przypadku art. 106b ustawy – Prawo bankowe – sąd 
okręgowy, który będzie orzekał w przedmiocie zasadności wniosku o zwolnienie z 
obowiązku zachowania tajemnicy bankowej. Dodano również nowy art. 157b, który 
jest odpowiednikiem art. 16c ustawy – Prawo bankowe pozwalający organowi 
prowadzącemu postępowanie dyscyplinarne uzyskać informacje stanowiące 
tajemnicę bankową bezpośrednio od podmiotów, którym bank ujawnił te informacje. 
Proponowana regulacja ma na celu przede wszystkim przyspieszenie prowadzenia 
postępowań dyscyplinarnych i gromadzenie materiału dowodowego, gdyż w 
poszczególnych postępowaniach bardziej ekonomiczne będzie uzyskanie informacji 
od podmiotu, który już te informacje pozyskał od banku, niż zwracanie się do banku. 
Ochronę przed niezasadnymi próbami uzyskania informacji objętych tajemnicą 
bankową, tak jak w dodawanym art. 157a, będzie pełnił sąd okręgowy, który będzie 
orzekał w przedmiocie zasadności takiego wniosku. 

77.  W pkt 77 dodaje się nowy ust. 9 w art. 159. Nowy przepis pozwoli na 
poinformowanie pokrzywdzonego, który z różnych przyczyn nie brał udziału w 
postępowaniu dyscyplinarnym, o wydaniu orzeczenia skazującego, a tym samym 
pozwoli mu na podjęcie działań służących zabezpieczeniu swojego interesu 
prawnego i faktycznego, np.: podjęcia czynności w celu uzyskania odszkodowania, 
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zmiany firmy audytorskiej, w której pracował biegły, lub samego biegłego 
rewidenta, przeanalizowanie poprzednich badań sprawozdań finansowych itp. 

78.  W pkt 78 wprowadzono zmiany w art. 160, których celem jest rozszerzenie katalogu 
okoliczności, które sąd rozpoznający sprawę powinien w szczególności brać pod 
uwagę przy wymiarze kary za przewinienie dyscyplinarne. Obok dotychczasowych 
pięciu okoliczności dodano dwie okoliczności przedmiotowe: przebieg 
dotychczasowej pracy zawodowej obwinionego biegłego rewidenta oraz skutki 
popełnionego przewinienia dyscyplinarnego dla pokrzywdzonego lub uczestników 
obrotu gospodarczego, a także okoliczność podmiotową dotyczącą samego 
obwinionego: rodzaj i stopień naruszenia ciążących na obwinionym obowiązków. 
Dotychczasowa bowiem praktyka wskazuje, że okoliczności te – zwłaszcza skutki 
przewinienia dyscyplinarnego dla pokrzywdzonego lub uczestników obrotu 
gospodarczego – stanowią istotne okoliczności przy wymiarze kary – tak w 
przypadku działalności organów PIBR, jak i działalności KNA. 

79.  W pkt 79 w art. 162 dodaje się nowy ust. 7, który wprowadza regulację w zakresie 
właściwości rzeczowej, w przypadku orzekania kary łącznej, w przypadku orzeczeń 
skazujących wydanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny i sąd powszechny. 
Regulacja to pozwala na orzekanie kary łącznej w przypadku orzeczeń wydanych 
przez ww. organy, stanowiąc w ten sposób wyczerpujące uzupełnienie regulacji w 
tym zakresie. Stanowi też regulację odpowiadającą przepisom Kodeksu 
postępowania karnego (art. 569 k.p.k.). 

80.  W pkt 80 w art. 164 dodaje się nowy ust. 2a, który przyznaje Agencji możliwość 
zaskarżenia postanowień kończących dochodzenie dyscyplinarne w przypadku 
umorzenia lub odmowy wszczęcia dochodzenia przez KRD. Uprawnienie do żądania 
akt sprawy oraz orzeczeń i decyzji, które są wydawane przez właściwe organy PIBR 
w sprawach dyscyplinarnych, oraz możliwość zaskarżania orzeczeń KSD i 
postanowień KRD, nawet bez wcześniejszego przystąpienia do postępowania w 
charakterze strony, związane jest z obowiązkiem Agencji nadzoru nad 
wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta. Przyznanie uprawnienia zaskarżania 
ww. orzeczeń KRD pozwoli Agencji na sprawowanie pełnego nadzoru na każdym 
organem dyscyplinarnym PIBR. Zgodnie bowiem z obecną ustawą, postanowienia 
KRD w sprawach, gdzie zawiadamiającym lub stroną nie była KNA, nie mogły być 
zaskarżane zażaleniami. Proponowana zmiana zaś zamyka w całości katalog 
orzeczeń KSD i postanowień KRD, które mogą być skarżone przez organ sprawujący 
nad nimi nadzór, tj. Agencję. 

81.  W pkt 81 i 87 wprowadzono zmiany w art. 168 oraz art. 180 – wskazano, że koszty 
postępowania dyscyplinarnego mają mieć charakter zryczałtowany, którego 
wysokość będzie ustalać KRBR, dzięki czemu wszystkie strony postępowania nie 
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będą mieć wątpliwości co do kosztów postępowania w ewentualnym postępowaniu 
dyscyplinarnym. Przeciętna wysokość kosztów postępowania będzie zaś ustalana na 
podstawie dotychczasowych kosztów postępowań dyscyplinarnych, toczących się 
przed KRD i KSD oraz KNA i sądami powszechnymi.  

82.  W pkt 82 i 88 wprowadzono zmiany odpowiednio w art. 170 oraz art. 181, które w 
przypadku prawomocnego skazania biegłego rewidenta za zarzucany mu czyn, 
wymagają, by PIBR i Agencja publikowały na swoich stronach internetowych 
informacje o skazaniu, dzięki czemu żadne orzeczenie wydane w sprawie 
dyscyplinarnej przez właściwy sąd dyscyplinarny nie zostanie pominięte w 
publikacji na stronach internetowych Agencji i PIBR. Większa (niejako „podwójna”) 
baza takich orzeczeń zwiększa możliwość dotarcia z komunikatem do właściwych 
odbiorców rynku kapitałowego. 

83.  W pkt 83 i 84 wprowadzono zmiany w odpowiednio w rozdziale 9, polegające na 
zmianie nazwy oddziału 2 oraz w art. 172 ust. 1, które podyktowane są przyznaniem 
Agencji uprawnień w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec 
biegłych rewidentów, którzy dopuścili się przewinienia dyscyplinarnego w związku 
z świadczeniem usług atestacyjnych lub usług pokrewnych wykonywanych zgodnie 
z krajowymi standardami wykonywania zawodu, co przewiduje projektowany art. 
172 ust. 1 ustawy. Przyznanie tych uprawnień Agencji jest uzasadnione kluczowym 
znaczeniem prawidłowego świadczenia tych usług przez biegłych rewidentów dla 
rynku kapitałowego oraz koniecznością zapewnienia prawidłowego i skutecznego 
procedowania postępowań w tym zakresie. Z kolei zmiana w art. 172 ust. 3 pkt 2 ma 
na celu zapewnienie, by dodawane w oddziale 1 art. 157a i art. 157b były 
odpowiednio stosowane również w postępowaniach przez Agencją. 

84.  W pkt 85 wprowadzono zmiany w art. 174, które umożliwiają delegowanie zadań 
przez Agencję na pracowników Agencji, co uzasadnione jest przewidywanym, 
znacznie większym niż dotychczas w KNA, wpływem spraw dyscyplinarnych wobec 
biegłych rewidentów. Delegacja uprawnień w zakresie postępowań dyscyplinarnych 
odpowiada również treści obecnego art. 174 ust. 1. Nieuzasadnione jest natomiast 
dokonywanie wyłączeń czynności, tak jak miało to miejsce w przypadku KNA, jego 
członków i pracowników Ministerstwa Finansów (obecny art. 174 ust. 2 ustawy). 
Takie wyłączenie w przypadku KNA było uzasadnione ze względu na istotność 
orzeczeń w przypadkach wskazanych w art. 174 ust. 2 oraz fakt, iż KNA była 
organem kolegialnym. W przypadku projektowanych zmian, jako że reprezentantem 
Agencji i osobą zarządzającą będzie jednoosobowo Prezes Agencji, takie wyłączenia 
nie znajdują w dalszym ciągu uzasadnienia. To bowiem w gestii Agencji i jej Prezesa 
będzie pozostawać ustalenie zakresu delegowania uprawnień na pracowników 
Agencji. 
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85.  W pkt 89 dokonuje się zmian w art. 182 ust. 1. W związku z likwidacją KKN oraz 
przejęciem przez Agencję kontroli badań ustawowych jednostek innych niż JZP oraz 
nadaniem jej uprawnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie usług 
atestacyjnych innych niż badanie i usług pokrewnych, w pkt 26 dokonuje się 
odpowiednich dostosowań, w tym aktualizacji powołań na odpowiednie artykuły 
dotyczące przeprowadzania ww. kontroli. W powyższym kontekście rozszerza się 
także katalog przewinień, za które firma audytorska może zostać ukarana, o 
świadczenie usług atestacyjnych innych niż badanie lub usług pokrewnych 
niezgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (nowy pkt 29). 
Dodatkowo uzupełnia się brzmienie pkt 15, wskazując, że firma audytorska podlega 
karze także za brak informowania właściwego organu o publikacji sprawozdania z 
przejrzystości. Art. 13 rozporządzenia 537/2014 wymaga bowiem, by firma 
audytorska informowała odpowiednie organy nadzoru o fakcie publikacji ww. 
sprawozdania – zatem celem uzupełnienia pkt 15 jest zapewnienie egzekwowania od 
firm audytorskich przestrzegania ww. wymogu informacyjnego. Konieczne jest 
również uzupełnienie katalogu z art. 182 ust. 1 o niewypełnienie obowiązku 
wynikającego z dodawanego ust. 6a w art. 90. Obecnie obowiązki te wynikały z art. 
51, za który przewidziana była sankcja administracyjna. 

86.  W pkt 90 dokonuje się zmiany w art. 183 ust. 6 pkt 5. W związku z faktem, że 
nakładanie kar na firmy audytorskie przechodzi wyłącznie do kompetencji organu 
nadzoru publicznego, przy wymierzaniu kary brany będzie pod uwagę stopień 
współpracy wyłącznie z Agencją (a nie z KRBR). 

87.  W pkt 91 dokonuje się zmiany w art. 185 poprzez wskazanie, że kary na firmy 
audytorskie nakłada wyłącznie Agencja (a nie również KRBR). 

88.  W pkt 92 dokonuje się zmian w art. 187. Uchylenie ust. 1 wynika z faktu, że KRBR 
nie będzie pełnić już żadnej roli w systemie nakładania kar na firmy audytorskie. 
Zmiana w ust. 2 stanowi również odzwierciedlenie faktu, że kary na firmy 
audytorskie będą nakładane wyłącznie przez Agencję. 

89.  W pkt 93 dokonuje się zmiany w art. 188 poprzez uchylenie ust. 1, co wynika z faktu, 
że KRBR nie będzie pełnić już żadnej roli w systemie nakładania kar na firmy 
audytorskie. 

90.  W pkt 94 dokonuje się zmiany w art. 189 poprzez uchylenie ust. 1, co wynika z faktu, 
że samorząd zawodowy nie będzie nakładał kar na firmy audytorskie. Zmiana w ust. 
2 ma charakter doprecyzowujący – w związku z wykreśleniem ust. 1 zachodzi 
potrzeba odpowiedniego dostosowania brzmienia ust. 2 w celu zachowania obecnie 
obowiązujących rozwiązań w zakresie przekazywania określonych wpływów z kar 
pieniężnych na Fundusz Edukacji Finansowej, utworzony na mocy ustawy z dnia 5 
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sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 
Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2038, z późn. zm.). 

91.  W pkt 95 dokonuje się zmiany w art. 191 ust. 1, co wynika z faktu, że samorząd 
zawodowy nie będzie nakładał kar na firmy audytorskie. 

92.  W pkt 96 wprowadza się nowy art. 191a wskazujący, iż w sprawach 
nieuregulowanych w ustawie do kar administracyjnych, o których mowa w art. 183 
ust. 1, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego. Ma to na celu zapewnienie stosowania k.p.a. do 
innych kar niż kary pieniężne. 

93.  W pkt 97 dokonuje się zmiany w art. 194 poprzez nałożenie na KNF w nowo 
dodawanym ust. 8 obowiązku informowania Agencji o karach nałożonych przez 
organ nadzoru finansowego, o których mowa w art. 193 ust. 1. Zmiana ta jest 
podyktowana nałożonym na Agencję wymogiem informowania Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA) o karach nałożonych przez 
wszystkie organy pełniące funkcje w systemie nadzoru publicznego. 

94.  W pkt 98 dokonuje się zmiany w art. 196 polegającej na wykreśleniu uprawnień dla 
odpowiednich organów PIBR do podjęcia czynności w związku z zawiadomieniem 
otrzymanym od sygnalisty. Zmiana ta wynika z faktu, że PIBR nie będzie już pełnił 
bezpośredniego nadzoru nad działalnością firm audytorskich. 

95.  W pkt 99 dokonuje się zmiany w art. 200 ust. 2 polegającej na wykreśleniu powołania 
na kontrole, o których mowa w art. 39. Wynika to z faktu, że samorząd zawodowy 
nie będzie już uprawniony do przeprowadzania kontroli doraźnych, a sama KKN 
ulegnie likwidacji. 

96.  W pkt 100 dokonuje się zmiany w art. 202 polegającej na wykreśleniu uprawnienia 
dla organu nadzoru do zlecenia KKN przeprowadzenia kontroli doraźnej, o której 
mowa w art. 39. Jest to podyktowane faktem, że samorząd zawodowy nie będzie już 
przeprowadzał kontroli w firmach audytorskich. 

97.  W pkt 101 dokonuje się zmiany w art. 203 ust. 2. Ponieważ kontrole wszystkich firm 
audytorskich będą obecnie realizowane przez organ nadzoru publicznego, nie ma 
potrzeby precyzowania, że wskazani w przepisie biegli rewidenci i firmy audytorskie 
podlegają nadzorowi oraz karom obowiązującym na zasadach przewidzianych dla 
biegłych rewidentów i firm audytorskich badających JZP. 

98.  W pkt 102 dokonuje się zmiany w art. 205 ust. 6. Według nowych regulacji wysokość 
opłaty za wpis na listę jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego będzie 
ujednolicona z wysokością opłaty za wpis na listę polskiej firmy audytorskiej. 
Jednocześnie ww. opłata została ustalona w stałej wysokości 5 tys. zł ze względu na 
to, że ma ona pokrywać koszty administracyjne rozpatrzenia wniosku oraz 
sprawowania nadzoru nad nią w zakresie określonym w art. 207. Ponadto w związku 
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z utworzeniem odrębnego organu nadzoru publicznego opłata ta będzie stanowić 
przychód Agencji (a nie dochód budżetu państwa) oraz będzie podlegać corocznej 
waloryzacji. 

99.  W pkt 103 dokonuje się zmian w art. 206, które mają charakter redakcyjny i związane 
są z zastąpieniem KNA odrębną instytucją (Agencją). 

100.  W pkt 104 dokonuje się zmian w art. 207. W ust. 1 nie ma potrzeby precyzowania, 
że wskazani w przepisie biegli rewidenci i firmy audytorskie podlegają nadzorowi 
oraz karom obowiązującym na zasadach przewidzianych dla biegłych rewidentów i 
firm audytorskich badających JZP, ponieważ nadzór nad wszystkimi firmami 
audytorskimi będzie obecnie sprawowany bezpośrednio przez organ nadzoru 
publicznego. 

101.  W pkt 105 dokonuje się zmiany w art. 208. Nowe brzmienie nie wprowadza w 
zasadzie zmian merytorycznych w stosunku do obecnego brzmienia tego artykułu 
(zmiany mają charakter redakcyjny wynikający z faktu zastąpienia KNA przez 
Agencję). Wyjątek stanowi przepis ust. 2 wskazujący, że opłata za przeprowadzenie 
kontroli w jednostce audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego stanowi przychód 
Agencji (a nie jak dotychczas dochód budżetu państwa), co jest bezpośrednią 
konsekwencją utworzenia odrębnego organu nadzoru publicznego. 

102.  W pkt 106 dokonuje się zmiany w art. 299. W związku z tym, że KNA ma zakończyć 
działalność z dniem 31 grudnia 2019 r., to począwszy od 2020 r. budżet państwa nie 
będzie ponosił wydatków na realizację zadań przez KNA. W związku z tym od 2020 
r. wydatki Ministra Finansów na ten cel będą wynosiły 0 zł.  

103.  W art. 2 projektu dokonuje się zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym, poprzez dodanie nowego ust. 8a w art. 25. Powyższa zmiana 
jest związana ze skierowanym do Ministra Finansów wystąpieniem jst będącego JZP, 
postulującego m.in. wprowadzenie jasnych zasad wynagradzania przez JZP 
członków komitetu audytu będących radnymi. Biorąc pod uwagę fakt, że komitety 
audytu są tworzone w ramach struktury organizacyjnej JZP, a ustawa o biegłych 
rewidentach nie określa zasad wynagradzania członków komitetu audytu, w 
projekcie przewidziano rozwiązanie systemowe dla jst w tym zakresie, 
umożliwiające wynagradzanie takich osób. 

104.  W art. 3 projektu dokonuje się zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych poprzez dodanie nowego pkt 20 w art. 6 ust. 1 
regulującym zwolnienia podmiotowe z podatku dochodowego od osób prawnych. 
Zwolnienie Agencji z podatku dochodowego podyktowane jest tym, że głównym 
źródłem jej przychodów będą opłaty z tytułu nadzoru pobierane od nadzorowanych 
firm audytorskich. Opłaty te będą miały na celu jedynie pokrycie kosztów 
sprawowanego przez Agencję nadzoru – nie będzie ona nastawiona na osiąganie 
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zysku, jej budżet będzie zrównoważony. Dodatkowo należy podkreślić, że 
opodatkowanie Agencji podatkiem dochodowym skutkowałoby podwójnym 
obciążeniem firm audytorskich opłatami na rzecz realizacji zadań publicznych. 

105.  W art. 4 projektu dokonuje się zmian w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości. Zmiana przepisów w art. 66 ust. 9 wprowadzająca obowiązek 
informowania o rozwiązaniu umowy o badanie Agencji (w miejsce obecnego 
obowiązku informowania KRBR) wynika z faktu, że nadzór nad firmami 
audytorskimi będzie teraz sprawowany wyłącznie przez organ nadzoru publicznego. 
Natomiast zmiana w art. 79 pkt 8 jest bezpośrednią konsekwencją zmiany przepisów 
w art. 66 ust. 9 (tj. zastąpienia sformułowania „Krajowa Rada Biegłych Rewidentów” 
przez sformułowanie „Polska Agencja Nadzoru Audytowego”). 

106.  W art. 5 projektu dokonuje się zmiany w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o 
Najwyższej Izbie Kontroli poprzez dodanie nowego ust. 6 w art. 2. Nowa regulacja 
rozszerza zakres zadań NIK o badanie sprawozdania finansowego Polskiej Agencji 
Nadzoru Audytowego z przyczyn, o których szczegółowo wspomniano w pkt 52 
uzasadnienia przy omówieniu zasad gospodarki finansowej Agencji. 

107.  W art. 6 projektu dokonuje się zmiany w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa poprzez dodanie nowego ust. 6a w art. 24. Powyższa 
zmiana ma analogiczne źródło jak zmiana w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym opisana w pkt 103 uzasadnienia. 

108.  W art. 7 projektu dokonuje się zmiany w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym poprzez dodanie nowego ust. 4b w art. 21. Powyższa 
zmiana ma również analogiczne źródło jak zmiana w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym opisana w pkt  103 uzasadnienia. 

109.  W art. 8 projektu dokonuje się zmian w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym. Zarówno zmiana w art. 4 ust. 1 pkt 6a, jak też w art. 17b 
są zmianami o charakterze redakcyjnym i mają na celu dostosowanie ich brzmienia 
do faktu zastąpienia KNA przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. 

110.  W art. 9 projektu dokonuje się zmiany w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–
1990 oraz treści tych dokumentów, poprzez uzupełnienie odpowiednio art. 4 
(zawierającego katalog osób pełniących funkcje publiczne zobowiązanych do 
złożenia oświadczenia lustracyjnego) i art. 8 (wskazującego właściwy organ, do 
którego należy złożyć oświadczenie lustracyjne). Jest to konsekwencja 
wprowadzenia wymogu, że Prezes Agencji, jego zastępca oraz członkowie Rady 
Agencji nie mogli być pracownikami czy współpracownikami organów 
bezpieczeństwa w latach 1944–1990. 
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111.  W art. 10 projektu dokonuje się zmiany w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów poprzez zastąpienie w art. 31 pkt 16b sformułowania 
„Komisją Nadzoru Audytowego” sformułowaniem „Polską Agencją Nadzoru 
Audytowego”. Niniejsza zmiana ma jedynie charakter redakcyjny wynikający z 
przekształcenia KNA w Polską Agencję Nadzoru Audytowego. 

112.  W art. 11 projektu dokonuje się zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o 
zasadach zarządzania mieniem państwowym poprzez dodanie nowego pkt 33 w art. 3 
w ust. 1 zawierającym katalog państwowych osób prawnych. Ponieważ nowo 
tworzona Agencja ma być państwową osobą prawną, zachodzi potrzeba ujęcia jej w 
ww. katalogu. 

113.  Art. 12 reguluje kwestię utworzenia Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego 
(Agencji). 

114.  W art. 13 znosi się obecnie funkcjonujący organ nadzoru – Komisję Nadzoru 
Audytowego oraz Krajową Komisję Nadzoru, których zadania przejmie Agencja. 

115.  Art. 14 projektu reguluje kwestię wstąpienia Agencji w prawa i obowiązki 
likwidowanej KNA, a także przejęcie przez nią należności i zobowiązań 
Ministerstwa Finansów powstałych w związku z realizacją zadań KNA. 

116.  W art. 15 projektu zobowiązuje się Ministra Finansów do przekazania Agencji w 
2019 r. i 2020 r. dotacji z budżetu państwa na jej „utworzenie”. Dotacje te będą miały 
charakter dotacji celowych na finansowanie lub dofinasowanie inwestycji oraz 
dotacji podmiotowych. Dotacje o charakterze inwestycyjnym będą przeznaczone na 
finansowanie zakupu środków trwałych niezbędnych jako wyposażenie Agencji. 
Natomiast dotacje o charakterze podmiotowym będą przeznaczone na finansowanie 
działalności bieżącej Agencji w pierwszym okresie jej funkcjonowania. 
Wspomniane dotacje nie będą stanowić przychodu Agencji, tylko jej kapitał 
założycielski (tj. zostaną odniesione na fundusz podstawowy Agencji). Począwszy 
od 2020 r., Agencja rozpocznie zbieranie opłat z tytułu nadzoru, z których będą 
finansowane także koszty Agencji. Biorąc jednakże pod uwagę, iż system zbierania 
opłat wymaga ustanowienia, zakłada się, że działalność Agencji w 2019 r. i 
częściowo w 2020 r. będzie pokrywana z ww. dotacji.  

117.  W art. 16 projektu, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania nadzoru 
publicznego, przewidziano, że na dzień 1 stycznia 2020 r. nowo tworzona Agencja 
przejmie niebędących urzędnikami służby cywilnej pracowników Ministerstwa 
Finansów zajmujących się dotychczas obsługą KNA. Osoby te staną się 
pracownikami Agencji z zachowaniem ciągłości stosunku pracy. Natomiast przejście 
do Agencji dotychczasowych pracowników Ministerstwa Finansów obsługujących 
KNA będących urzędnikami służby cywilnej uwarunkowane będzie wyrażeniem 
przez nich zgody na przejście. W przypadku zgody osoba taka przejdzie do Agencji 



  

44 

z zachowaniem ciągłości stosunku pracy. W przypadku braku zgody zastosowanie 
będą miały przepisy art. 62 i art. 66 ustawy o służbie cywilnej dotyczące 
przeniesienia urzędnika do innego urzędu. 

118.  W art. 17 projektu zobowiązuje się Ministra Finansów do powołania organów 
Agencji z dniem 1 stycznia 2020 r. Natomiast instytucje, które zgłaszają swoich 
przedstawicieli do składu Rady Agencji, zobowiązuje się do zgłoszenia Ministrowi 
Finansów kandydatów w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
Dodatkowo wskazano, że do organów Agencji nie mogą zostać powołane osoby, 
które w okresie trzech poprzedzających lat były członkami KKN. 

119.  W art. 18 projektu zobowiązuje się Ministra Finansów do powołania Pełnomocnika 
do spraw organizacji Agencji, którego zadaniem będzie podjęcie wszelkich 
niezbędnych działań przygotowawczych i organizacyjnych w celu zapewnienia, że 
Agencja stanie się w pełni operacyjna i rozpocznie wykonywanie wszystkich swoich 
zadań przewidzianych niniejszym projektem z dniem 1 stycznia 2020 r. Powołanie 
Pełnomocnika na podstawie ww. artykułu oznacza nawiązanie z nim stosunku pracy 
w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy. Zatem ma do niego również zastosowanie art. 
70 k.p. regulujący kwestię odwołania Pełnomocnika. Osoba powoływana na 
stanowisko Pełnomocnika będzie musiała spełniać warunki, jakie ustawa przewiduje 
dla Prezesa Agencji, z wyjątkiem posiadania stażu na stanowisku kierowniczym oraz 
wiedzy i doświadczenia w zakresie sprawowania nadzoru na wykonywaniem 
zawodu biegłego rewidenta. Jest to podyktowane tym, iż Pełnomocnik będzie 
odpowiadał za kwestie utworzenia i organizacji Agencji, natomiast nie będzie 
wykonywał zadań merytorycznych, a zatem nie ma potrzeby, aby w stosunku do 
niego zastosowanie miał cały katalog przesłanek przewidzianych dla Prezesa i jego 
zastępcy. Koszty wynagrodzenia Pełnomocnika oraz podejmowanych przez niego 
działań będą stanowiły koszty Agencji. Jego obsługę administracyjną, organizacyjną 
i księgową zapewni zaś Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że Ministerstwo 
Finansów ponosi koszty tej obsługi, a zatem Agencja nie będzie obciążana tymi 
kosztami. Pełnomocnik będzie zobowiązany do przedstawienia Ministrowi 
Finansów sprawozdania z podjętych przez niego działań nie później niż 30 dni od 
dnia powołania Prezesa Agencji. Z dniem złożenia sprawozdania, jednak nie później 
niż z dniem 31 stycznia 2020 r., Pełnomocnik zakończy swoją działalność.  

120.  W art. 19 projektu, w ramach działań przygotowawczo-organizacyjnych, 
zobowiązuje się Pełnomocnika do przygotowania i przedstawienia Ministrowi 
Finansów do zatwierdzenia projektów planu finansowego Agencji odpowiednio na 
2019 r. (na okres od dnia wejścia w życie niniejszego projektu do 31 grudnia 2019 r.) 
oraz na 2020 r. Jednocześnie zobowiązuje się PIBR do przekazania Pełnomocnikowi 
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informacji o prognozowanych na 2020 r. kosztach zadań realizowanych przez 
samorząd w ramach nadzoru publicznego sprawowanego przez Agencję.  

121.  W art. 20 projektu zobowiązuje się Prezesa Agencji do przygotowania i publikacji, 
w terminie do końca pierwszego kwartału 2020 r., planu działania Agencji na 2020 
r. Przepis ten stanowi wyjątek od określonej w art. 90 ust. 4 ogólnej zasady publikacji 
do końca roku kalendarzowego rocznego planu działania Agencji na kolejny rok. 
Wynika to z faktu, że 2020 r. będzie dopiero pierwszym rokiem funkcjonowania 
Agencji, zatem zachodzi potrzeba wprowadzenia przedmiotowego przepisu 
przejściowego. Plan ten, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi zadań Rady 
Agencji, przed publikacją zostanie przyjęty przez Radę Agencji. 

122.  W art. 21 projektu przewidziano przepisy przejściowe dotyczące przekazania 
Pełnomocnikowi odpowiednio przez KNA i KKN sprawozdań zawierających 
kompleksową informację o podjętych przez nie w 2019 r. działaniach nadzorczych. 
Przepis zobowiązuje również KRBR do sporządzenia za 2019 r. sprawozdania z 
działalności na dotychczasowych zasadach oraz przekazania go do Agencji.  

123.   W art. 22 projektu określono, iż dane przekazane przez KNA, KKN oraz KRBR w 
sprawozdaniach z działalności za 2019 r. zostaną uwzględnione w rocznym 
sprawozdaniu z podjętych działań nadzorczych za 2019 r., które przygotuje Agencja. 

124.  W art. 23 projektu przewidziano, że sama zmiana w zakresie struktury organizacyjnej 
organu nadzoru publicznego (tj. powstanie odrębnej Agencji w miejsce KNA) nie 
powoduje uchylenia obowiązywania podjętych dotychczas przez samorząd 
zawodowy uchwał, które wymagały zatwierdzenia przez KNA. Zatem uchwały 
wskazane w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a–f oraz statut, o którym mowa w art. 45 ustawy 
dotychczasowej, nadal zachowują moc. Konieczność utrzymania w mocy statutu 
PIBR wynika z faktu, iż jego zmiana wynikająca z dostosowania do nowych 
przepisów wymagałaby zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych 
Rewidentów, co wiąże się dla samorządu z dodatkowymi obciążeniami 
organizacyjnymi i finansowymi. Ewentualną decyzję co do zmiany statutu 
pozostawiono więc w gestii samorządu. 

125.  W art. 24 projektu, w celu zminimalizowania obciążeń 
biurokratyczno-administracyjnych dla nadzorowanych podmiotów wynikających ze 
zmiany systemu nadzoru publicznego wprowadzanej niniejszą ustawą, przewidziano 
przepisy przejściowe zapewniające, iż lista firm audytorskich, prowadzona 
dotychczas przez KRBR, od dnia 1 stycznia 2020 r. będzie prowadzona przez 
Agencję. W związku z tym firmy audytorskie wpisane dotychczas na listę nie będą 
musiały podejmować żadnych dodatkowych czynności w związku ze zmianą 
podmiotu ją prowadzącego. Jednocześnie, by zapewnić niezakłócone przejęcie listy, 
zobowiązano KRBR do przekazania Agencji (w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.) 
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wszelkiej dokumentacji (w tym danych elektronicznych) niezbędnej do prowadzenia 
listy w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność danych. W szczególności 
KRBR zobowiązana będzie do przekazania Agencji w formie danych 
elektronicznych informacji zawartych dotychczas na liście w zakresie określonym w 
art. 57 ustawy. Informacje te to np. numer wpisu na listę; nazwa oraz adres firmy 
audytorskiej; nazwiska i imiona lub nazwy właścicieli, wspólników, udziałowców, 
członków zarządu oraz członków organów nadzorczych. Forma przekazanych 
danych elektronicznych powinna umożliwić automatyczny import danych do 
zasobów, które będą w dyspozycji Agencji.  

126.  W art. 25 projektu przewidziano, że Agencja będzie kontynuować prowadzenie listy 
jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich. Zatem zarejestrowane na 
niej dotychczas jednostki audytorskie nie będą musiały dokonywać żadnych 
dodatkowych czynności. Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy 
wskazujący, że wnioski o wpis na ww. listę złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 
stycznia 2020 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach. 

127.  W art. 26 projektu ujęto przepisy przejściowe przewidujące, że postępowania 
administracyjne prowadzone przez organy PIBR (np. dotyczące wpisu czy skreślenia 
z rejestru lub listy, czy dotyczące nakładania kar), wszczęte i niezakończone przed 
dniem 1 stycznia 2020 r., będą nadal prowadzone przez ww. organy (do ich 
zakończenia) na podstawie przepisów dotychczasowych. W postępowaniach tych 
prawa i obowiązki KNA jako strony postępowania przejmie Agencja. 

128.  W art. 27 projektu wprowadzono przepisy przejściowe przewidujące, że 
postępowania administracyjne i postępowania przed sądami administracyjnymi, 
wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2020 r., w których stroną była 
KNA, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, a prawa i 
obowiązki strony w tych postępowaniach w miejsce KNA przejmuje Agencja. 

129.  W art. 28 projektu przewidziano przekazanie Agencji przez KNA oraz Ministra 
Finansów wszelkich zasobów elektronicznych wykorzystywanych dotychczas do 
realizacji zadań przez KNA oraz dokumentów (w tym akt postępowań prowadzonych 
przez KNA) w celu umożliwienia Agencji sprawnego przejęcia realizacji zadań 
nadzoru publicznego, w tym kontynuacji postępowań. Pod pojęciem „zasoby 
elektroniczne” należy rozumieć – będące w dyspozycji KNA i zapewniających jej 
obsługę pracowników MF – pliki (w różnym formacie) zawierające dane dotyczące 
realizacji zadań KNA. Pliki te umiejscowione mogą być na stacjach roboczych lub 
w ramach zasobów sieciowych MF. 

130.  W art. 29 projektu wprowadzono przepisy przejściowe dotyczące kontroli i kontroli 
doraźnych realizowanych dotychczas przez KKN. Zakłada się, że w przypadku ww. 
kontroli, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ich 
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zakończenie, a także przekazanie raportu z kontroli do kontrolowanej firmy 
audytorskiej, nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. Za realizację tych 
czynności będzie odpowiedzialna KKN. Jednocześnie przewidziano, że mogą 
zaistnieć obiektywne okoliczności uniemożliwiające KKN zakończenie wybranych 
kontroli czy przekazanie raportu z kontroli do firmy audytorskiej we wskazanym 
powyżej terminie. W takiej sytuacji organ ten będzie zobowiązany do niezwłocznego 
przekazania Agencji dokumentacji takiej kontroli wraz z uzasadnieniem przyczyn 
niezakończenia kontroli czy nieprzekazania raportu z kontroli w terminie. Natomiast 
Agencja będzie zobowiązana do ujęcia takiej kontroli w swoim pierwszym planie 
kontroli przypadającym po dniu 31 grudnia 2019 r. Podobnie, jeżeli w wyniku 
przeprowadzonej kontroli KKN skierowała do firmy audytorskiej zalecenia 
pokontrolne, których termin realizacji upłynął na dzień 30 listopada 2019 r., niniejsze 
przepisy przejściowe zobowiązują KKN do weryfikacji realizacji tych zaleceń. KKN 
będzie miała na to czas do dnia 31 grudnia 2019 r. Natomiast w przypadku 
skierowania do firmy audytorskiej przez KKN zaleceń pokontrolnych, których 
termin realizacji upływa po dniu 30 listopada 2019 r., weryfikacji ich realizacji 
będzie dokonywać Agencja. W tym celu KKN oraz kontrolowana firma audytorska 
będą zobowiązane do niezwłocznego przekazania Agencji odpowiednio raportu z 
kontroli oraz informacji o sposobie realizacji zaleceń. Ponadto w przepisach 
przejściowych przewidziano, że postępowania o nałożenie kary oraz postępowania 
dyscyplinarne wszczęte na podstawie kontroli, o których mowa w ust. 1, będą 
prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, chyba że przepisy 
znowelizowanej ustawy będą w tym zakresie względniejsze dla obwinionego. 
Dodatkowo przewidziano dla Agencji możliwość nałożenia na PIBR kary finansowej 
(10 tys. zł), jeżeli nie wykona ona obowiązków nałożonych na nią niniejszym 
artykułem. 

131.  W art. 30 projektu wprowadzono regulację zobowiązującą KKN, aby od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy nie wszczynała nowych kontroli oraz nie opracowywała 
rocznych planów kontroli. Regulacja jest konieczna ze względu, iż z dniem 31 
grudnia 2019 r. organ ten ulega likwidacji, a zatem niezasadne jest, aby wszczynał 
on nowe kontrole czy też przygotowywał plan nowych kontroli. Jego zadaniem od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r. jest dokończenie 
– zgodnie z art. 29 projektu – spraw będących w toku. 

132.  W art. 31 projektu przewidziano, że kontrole „planowe” KNA oraz kontrole doraźne 
KNA, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2020 r. lub 
zostały zakończone, ale do firmy audytorskiej nie skierowano przed tym dniem 
raportu z kontroli, będą kontynuowane przez Agencję. Podobnie będzie w przypadku 
weryfikacji realizacji zaleceń z kontroli wydanych przez KNA – jeżeli termin ich 
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realizacji na dzień 31 grudnia 2019 r. jeszcze nie upłynął, to weryfikacji będzie 
dokonywać Agencja.   

133.  W art. 32 projektu wprowadzono przepisy przejściowe uprawniające KNA do 
przeprowadzenia kontroli doraźnej w przypadku powzięcia informacji o 
nieprawidłowościach w badaniach ustawowych jednostek innych niż JZP czy 
świadczeniu pozostałych usług atestacyjnych lub pokrewnych. Należy wskazać, że 
jedną z głównych przyczyn zmiany obecnego systemu nadzoru publicznego jest 
potrzeba szerszego kontrolowania działalności firm audytorskich, również w 
zakresie innych usług niż badanie ustawowe sprawozdań finansowych, w tym 
przyznania organowi nadzoru dodatkowych narzędzi do realizacji jego zadań (m.in. 
poszerzenia zakresu kontroli i kontroli doraźnych do wszystkich usług atestacyjnych 
i usług pokrewnych). Ponieważ przekształcony organ nadzoru publicznego 
(Agencja) rozpocznie swoją działalność operacyjną od dnia 1 stycznia 2020 r., 
zachodzi zatem potrzeba, by w okresie przejściowym (od momentu wejścia w życie 
ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r.) obecny organ nadzoru publicznego (KNA) miał 
możliwość interweniowania w przypadku uzyskania informacji o 
nieprawidłowościach w świadczeniu usług innych niż badanie JZP. Realizacji tego 
celu służą niniejsze przepisy przejściowe. 

134.  W art. 33 projektu założono, że KNA opracuje plan kontroli na pierwsze półrocze 
2020 r. w zakresie kontroli badań ustawowych jednostek innych niż JZP oraz 
pozostałych usług atestacyjnych lub pokrewnych. Należy wskazać, że obecnie KNA 
nie tworzy planów kontroli badań ustawowych jednostek innych niż JZP, ponieważ 
kontrole takie są domeną samorządu zawodowego (KKN). W związku z 
reorganizacją systemu nadzoru publicznego (w tym przejęciem przez organ nadzoru 
publicznego m.in. kontroli wszystkich badań ustawowych) wskazane jest, by w 
okresie przejściowym, oprócz planu kontroli badań ustawowych JZP, KNA była 
uprawniona do przygotowania także planu kontroli badań ustawowych jednostek 
innych niż JZP (i ew. innych usług atestacyjnych i pokrewnych). Plan ten byłby, 
przynajmniej w początkowym okresie działania Agencji, podstawą do realizacji jej 
kontroli. Chodzi tu o zapewnienie ciągłości działań nadzoru publicznego – z dniem 
1 stycznia 2020 r. Agencja powinna być w pełni gotowa do realizowania wszystkich 
swoich działań, w tym przeprowadzania kontroli badań ustawowych jednostek 
innych niż JZP, a nie powinna koncentrować głównie swoich wysiłków np. na 
działaniach planistycznych. Dodatkowo przewidziano, że kontrole KNA 
zaplanowane na 2019 r., a nierozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2020 r., będą 
przeprowadzone już przez Agencję. 

135.  W art. 34 projektu przewidziano przepisy przejściowe określające, że do spraw 
dyscyplinarnych prowadzonych przez organy PIBR, które zostały wszczęte, lecz 



  

49 

niezakończone przed dniem 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, 
chyba że przepisy znowelizowanej ustawy będą w tym zakresie względniejsze dla 
obwinionego. Dodatkowo przewidziano, że w postępowaniach tych prawa i 
obowiązki KNA jako strony postępowania przejmie Agencja. 

136.  W art. 35 projektu wprowadzono przepisy przejściowe wskazujące, że do spraw 
dyscyplinarnych wszczętych, lecz niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r., 
w których KNA prowadzi postępowanie wyjaśniające, dochodzenie dyscyplinarne 
albo jest oskarżycielem przed sądem, stosuje się przepisy dotychczasowe. W 
postępowaniach tych od dnia 1 stycznia 2020 r. prawa i obowiązki KNA przejmie 
Agencja. 

137.  W art. 36 projektu ujęto przepisy przejściowe zakładające, że do kar pieniężnych 
nałożonych do dnia 31 grudnia 2019 r. w postępowaniach administracyjnych lub 
dyscyplinarnych, w tym do wpływów z tych kar, stosuje się przepisy dotychczasowe, 
chyba że przepisy znowelizowanej ustawy będą w tym zakresie względniejsze dla 
obwinionego. 

138.  W art. 37 projektu uregulowano przepisy przejściowe dotyczące opłat z tytułu 
nadzoru. Do opłat pobieranych zarówno przez KNA, jak i PIBR, należnych za lata 
2018 i 2019, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. Opłaty za 2019 r. 
naliczone przez KNA będą rozliczone przez Ministra Finansów, natomiast opłaty za 
analogiczny rok naliczone przez KRBR zostaną rozliczone przez PIBR. Jednocześnie 
informacja o prognozowanych przychodach firm audytorskich na 2019 i 2020 r. 
stanowiących podstawę wyliczenia opłaty z tytułu nadzoru na rok 2020, ma zostać 
przekazana do dnia 20 października 2019 r. do KNA. Jednocześnie w ust. 6 art. 36 
wskazano, iż przy wyliczaniu stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru na 2020 r. 
nie uwzględnia się niedoborów i nadwyżek powstałych przed dniem 1 stycznia 2020 
r.  

139.  W art. 38 przewidziano, że organy samorządu zawodowego zachowują mandat do 
kolejnych wyborów, z wyjątkiem KKN, która ulega likwidacji z dniem 1 stycznia 
2020 r. Intencją tych przepisów jest, by ustawowo nie zobowiązywać PIBR do 
zwoływania nadzwyczajnego zjazdu w celu wyłonienia nowych organów 
samorządu. Niemniej jednak niniejsze przepisy nie stoją na przeszkodzie, by PIBR, 
jeśli uzna za konieczne, mogła zwołać taki zjazd. 

140.  W art. 39 projektu przewidziano odpowiedni okres na dostosowanie przez firmy 
audytorskie swojej organizacji wewnętrznej, systemu wewnętrznej kontroli jakości 
oraz dokumentacji do wymogów niniejszej ustawy. Z uwagi na to, iż nowe przepisy 
dotyczące organizacji wewnętrznej firmy audytorskiej wchodzą w życie 1 stycznia 
2020 r., wskazano, iż firmy do dnia 30 kwietnia 2020 r. są zobowiązane do 
dostosowania się do nowych wymogów. Mają one zatem odpowiednio długi czas, 
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gdyż wynosi on 4 miesiące, aby dokonać odpowiednich zmian. W art. 40 projektu 
przewidziano, iż sprawozdania z działalności składane przez firmy audytorskie za 
2019 r. będą sporządzane zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Jednakże 
sprawozdanie firmy audytorskiej, która w 2019 r. przeprowadziła badanie ustawowe 
JZP, będzie przekazywane już do Agencji zamiast do KNA, natomiast sprawozdanie, 
o którym mowa w art. 52 ustawy, będzie przekazywane nie tylko do KRBR, ale 
również do Agencji, ze względu na fakt, iż od 2020 r. to Agencja przejmuje 
bezpośredni nadzór nad wszystkimi firmami audytorskimi. 

141.   W art. 41 projektu przewidziano, że Agencja będzie skreślała firmę audytorską 
również w przypadkach określonych w przepisach dotychczasowych, tj. 
nieuregulowania opłaty z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55 ust. 1 w brzmieniu 
dotychczasowym, mimo nałożenia kary administracyjnej, o której mowa w art. 183 
ust. 1 pkt 2 w brzmieniu dotychczasowym; nieuregulowania opłaty z tytułu nadzoru, 
o której mowa w art. 56 ust. 1 lub 2 w brzmieniu dotychczasowym, mimo nałożenia 
kary administracyjnej, o której mowa w art. 183 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu 
dotychczasowym; niepoddania się kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 lub 
art. 39 w brzmieniu dotychczasowym; ostatecznego rozstrzygnięcia KNA lub 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nakładającego na firmę audytorską karę 
administracyjną, o której mowa w art. 183 ust. 7 w brzmieniu dotychczasowym, 
jeżeli te przypadki wystąpiły przed dniem 1 stycznia 2020 r. 

142.  W art. 42 projektu wprowadzono przepisy przejściowe dotyczące uznawania 
kwalifikacji zawodowych biegłego rewidenta nabytych w Wielkiej Brytanii w 
związku z faktem planowanego opuszczenia Unii Europejskiej przez to państwo. Z 
dniem wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty (dalej „dzień wyjścia”) 
stanie się ono państwem trzecim. Na wypadek, gdyby brexit nastąpił bez 
porozumienia (tzw. twardy brexit), zachodzi potrzeba uregulowania sposobu 
postępowania z wnioskami o uznanie kwalifikacji zawodowych złożonymi przed 
datą brexitu, a co do których postępowanie nie zostało jeszcze zakończone na ten 
dzień, jak również z wnioskami złożonymi już po dniu wyjścia. W projekcie (ust. 1) 
przewidziano regulacje odnoszące się do osób, które przystąpiły do postępowania 
kwalifikacyjnego (przez które należy rozumieć wystąpienie z wnioskiem do Komisji 
Egzaminacyjnej o dopuszczenie do egzaminu z prawa gospodarczego) przed dniem 
wyjścia. W przypadku tych osób egzamin z prawa gospodarczego i wpis do rejestru 
będą się odbywały według zasad dotyczących obywateli UE (czyli na 
dotychczasowych zasadach, tak jakby Wielka Brytania nadal była państwem 
członkowskim). Natomiast w przypadku osób, które przystąpiły do postępowania 
kwalifikacyjnego po dniu wyjścia, zastosowanie znajdą przepisy odnoszące się do 
państw trzecich. W tym miejscu należy podkreślić, że do ww. postępowań o uznanie 
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kwalifikacji zawodowych biegłego rewidenta nie ma zastosowania ustawa z dnia 15 
marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem 
kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 621). Jednocześnie w ust. 2 przewidziano możliwość 
zaliczenia – na zasadach wskazanych w art. 15 ust. 3 ustawy – kandydatowi na 
biegłego rewidenta egzaminów z wiedzy zdanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 
prowadzonym przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta 
w Wielkiej Brytanii. Warunkiem będzie wystąpienie z wnioskiem o zaliczenie 
takiego egzaminu jeszcze przed dniem wyjścia. Natomiast w art. 42 ust.2 
przewidziano, że przepisy przejściowe dotyczące prowadzenia postępowań o 
uznanie kwalifikacji zawodowych biegłego rewidenta nabytych w Wielkiej Brytanii 
wejdą w życie z dniem ewentualnego bezumownego wystąpienia tego państwa z Unii 
Europejskiej. 

143.  W art. 43 uregulowano kwestię określenia dnia wyjścia Zjednoczonego Królestwa 
bez porozumienia. Pierwotnie Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską z 
dniem 29 marca 2019 r., po którym – na mocy wynegocjowanej Umowy Wyjścia – 
miał nastąpić okres przejściowy. Jednakże, ze względu na brak akceptacji Umowy 
Wyjścia przez parlament brytyjski, decyzją Rady Europejskiej, na wniosek rządu 
brytyjskiego, data brexitu została przesunięta najpóźniej do dnia 31 października 
2019 r. Niemniej nadal zachodzi duże ryzyko wystąpienia „twardego brexitu”. Ze 
względu na ww. niepewność co do właściwej daty ewentualnego bezumownego 
brexitu, w przedmiotowym przepisie wskazano, że data ta zostanie ogłoszona przez 
Ministra Spraw Zagranicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

144.  W art. 44 projektu określono limit wydatków Ministra Finansów w latach 2019 i 
2020 z tytułu dotacji dla Agencji, do których przekazania Minister został 
zobowiązany na mocy art. 15. 

145.  W art. 45 określono terminy odpowiednio wejścia w życie ustawy oraz wybranych 
jej artykułów. Ustawa zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia, 
natomiast art. 12 powołujący do życia Agencję zacznie obowiązywać po upływie 21 
dni od ogłoszenia ustawy. W tym samym terminie zaczną obowiązywać m.in.: 
przepisy dotyczące kierowania Agencją i wykonywania określonych jej zadań przez 
Pełnomocnika, którego zadaniem będzie „uruchomienie” Agencji, przepisy 
dotyczące organizacji i finansowania Agencji, przepisy zwalniające Agencję z 
podatku dochodowego czy też przepisy upoważniające Ministra Finansów do 
przekazania Agencji dotacji na „uruchomienie” jej działalności. Z kolei w pkt 2 
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wskazano przepisy, których wejście w życie z dniem 1 stycznia 2020 jest zasadne z 
uwagi na rozwiązania merytoryczne przyjęte w projektowanej ustawie. Oznacza to, 
że zgodnie z założoną konstrukcją przepisów Agencja w okresie od jej powołania do 
31 grudnia 2019 r. będzie miała przymioty jednostki w organizacji – nie będzie 
wykonywać w tym czasie zadań merytorycznych, gdyż te wykonywane będą przez 
dotychczasowy organ nadzoru (KNA). 

IV. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt ustawy nie wymaga przedstawiania organom i instytucjom Unii Europejskiej w 

celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

V. Obowiązek notyfikacji 

Projektowana ustawa nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy został zamieszczony w 

wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD430. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa, w związku z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z 

późn. zm.), projekt został udostępniony w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej 

zgłosiły trzy podmioty.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1.   Jaki problem jest rozwiązywany? 
Celem zmian wprowadzanych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jest 
wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce w drodze 
centralizacji uprawnień nadzorczych organu nadzoru publicznego, jak też poszerzenia zakresu działalności firm 
audytorskich podlegającej nadzorowi publicznemu. Takie działania mają przyczynić się do wzmocnienia jakości usług 
świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie (w tym usług związanych z transakcjami na rynku 
kapitałowym), co z kolei wzmocni wiarygodność i prawidłowość informacji zamieszczanych w dokumentach ofertowych 
oraz w sprawozdaniach finansowych sporządzanych przez jednostki gospodarcze. 

Należy podkreślić, że wysoka jakość usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w związku z 
transakcjami na rynku kapitałowym przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, podnosi 
bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi oraz zwiększa poziom ochrony inwestorów (akcjonariuszy i 
obligatariuszy). Biegli rewidenci i firmy audytorskie odgrywają bardzo istotną rolę w transakcjach zawieranych na rynku 
kapitałowym. Usługi przez nich dostarczane dają dodatkowe zapewnienie inwestorom, że informacje finansowe zawarte 
w dokumentach ofertowych (np. w prospektach emisyjnych), sporządzanych w związku z emisjami obligacji lub akcji 
przez emitentów ubiegających się o dopuszczenie swoich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, są 
wiarygodne i prawdziwe. Do takich usług należą nie tylko usługi wymagane przepisami prawa krajowego lub unijnego 
(np. badanie historycznych informacji finansowych zawartych w prospekcie emisyjnym – będące usługą atestacyjną inną 
niż badanie ustawowe), ale również usługi dobrowolne, których zwyczajowo wymaga rynek lub warunki transakcji (np. 
wydawanie listów poświadczających dla przeprowadzających ofertę publiczną). Wysoka jakość usług zwiększających 
wiarygodność informacji finansowych zawartych w prospektach emisyjnych wpływa na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia nieprawidłowości w tych dokumentach i tym samym zmniejsza nieodłączne ryzyko inwestycyjne.    

Analiza ostatnich wydarzeń i działań nadzorczych podjętych w stosunku do jednej ze spółek giełdowych, będącej 
jednostką zainteresowania publicznego (JZP), mających na celu wyjaśnienie prawidłowości wypełniania przez ww. 
spółkę obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przewidzianych w ustawie o ofercie publicznej oraz 
rozporządzeniu MAR jak również braku naruszeń przepisów ustawy o biegłych rewidentach i rozporządzenia UE nr 
537/2014 przez biegłego rewidenta i firmę audytorską przeprowadzających badanie sprawozdań finansowych oraz 
świadczących inne usługi atestacyjne objęte krajowymi standardami wykonywania zawodu na rzecz ww. JZP w 
odniesieniu do lat obrotowych 2016–2018, wskazuje na niedoskonałości obecnego systemu nadzoru publicznego nad 
jakością usług atestacyjnych świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w Polsce (w szczególności   
świadczonych w związku z transakcjami na rynku kapitałowym). Ograniczają one operacyjność i efektywność działań 
nadzorczych podejmowanych przez organ nadzoru publicznego, jakim jest Komisja Nadzoru Audytowego (KNA). 
Dotyczy to nie tylko działań nadzorczych w segmencie badań ustawowych JZP, bezpośrednio kontrolowanym przez 
KNA, ale również w segmencie badań ustawowych jednostek innych niż JZP (nie-JZP) oraz w segmencie usług objętych 
krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badania ustawowe, które kontrolowane są przez Krajową 
Komisję Nadzoru (KKN) – organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR).  
 
Mimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania KNA, w nowej formule zadaniowej, obowiązującej od czasu 
wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 
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(tj. od 21 czerwca 2017 r.), należy wskazać na trudności KNA w zakresie prawidłowej realizacji planów kontroli badań 
ustawowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP), tj. realizacji kluczowych zadań KNA w zakresie zapewnienia 
jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie w segmencie JZP, powierzonych jej do bezpośredniej realizacji na 
mocy ustawy. Spowodowane są one nie tylko problemami, wynikającymi pośrednio z obecnych rozwiązań kadrowych i 
płacowych, które uniemożliwiają zatrudnienie wystarczającej liczby kontrolerów, tj. osób, które zgodnie z prawem UE 
muszą posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu badań ustawowych. Dodatkowym czynnikiem, który przekłada się na 
opóźnienia w realizacji planów kontroli KNA, jest również sposób w jaki funkcjonuje sam organ, tj. jako organ 
kolegialny spotykający się co do zasady raz w miesiącu, dla którego obsługę zapewnia Ministerstwo Finansów. Można 
wskazać na słabości tego rozwiązania w porównaniu do powierzonych zadań.  

Obecnie KNA nie posiada wystarczających narzędzi pozwalających na kontrole jakości usług świadczonych przez firmy 
audytorskie w zakresie usług związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, gdyż system nadzoru publicznego opiera 
się w dużej mierze na nadzorze pośrednim, w którym istotną rolę odgrywa samorząd zawodowy. Znaczna część zadań z 
zakresu nadzoru publicznego została delegowana na Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR), która wykonuje kontrole 
jakości badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego (nie-JZP), a także wykonuje w 
stosunku do nich czynności dochodzeniowe i sankcyjne. 

Analiza działań podejmowanych przez organy PIBR pokazuje, iż samorząd zawodowy nie podejmował wystarczającej 
aktywności w zakresie prawidłowości wykonywania zadań powierzonych ustawą do realizacji jego organom. W ciągu 
roku funkcjonowania nowej ustawy o biegłych rewidentach samorząd nie podjął uchwały o zakresie kontroli usług 
objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badania ustawowe, np. przeglądy sprawozdań 
finansowych JZP i badania historycznych informacji finansowych zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, co 
uniemożliwiało przeprowadzanie kontroli wykonywania tego rodzaju usług.  

Ponadto należy wskazać na przewlekłość prowadzonych postępowań przez organy PIBR (Krajowy Rzecznik 
Dyscyplinarny oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny). Z 473 spraw prowadzonych w 2017 r. przez Krajowego Rzecznika 
Dyscyplinarnego 273 sprawy zostały zakończone, z czego bez sporządzenia wniosków o ukaranie aż 194 sprawy  
(postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego oraz postanowienie o umorzeniu dochodzenia 
dyscyplinarnego), co stanowi ponad 70% zakończonych spraw w 2017 r. Należy mieć również na uwadze, że Krajowy 
Sąd Dyscyplinarny jedynie 6 razy w 2017 r. orzekł kary dyscyplinarne zakazu wykonywania czynności rewizji 
finansowej. W 2018 r. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny prowadził aż 200 spraw, niezakończonych w latach 
poprzednich. Z rozpatrywanych spraw w 2018 r. przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego 424 zostało 
zakończonych odmową wszczęcia dochodzenia i umorzeniem dochodzenia przez Krajowego Rzecznika 
Dyscyplinarnego. Należy wskazać, że aż 976 spraw przeszło na kolejny rok 2019. Krajowy Sąd Dyscyplinarny jedynie 
2 razy w 2018 r. orzekł kary dyscyplinarne zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej na okres 1 roku. W latach 
2017 i 2018 w większości przypadków (około 80% orzeczeń) orzekane były przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny najmniej 
dotkliwe kary dyscyplinarne: upomnienia, nagany oraz kary pieniężne (do 2-krotnej wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ok. 4000 zł).  

Brak właściwych narzędzi nadzorczych oraz brak działań ze strony organów PIBR w odniesieniu do istotnych dla rynku 
kapitałowego usług biegłego rewidenta i firm audytorskich pozostawił ten segment rynku usług firm audytorskich bez 
nadzoru publicznego oraz możliwości jego monitorowania w celu ograniczania ryzyka, w tym ewentualnych 
nieprawidłowości skutkujących niską jakością takich usług. Ostatnie wydarzenia na rynku pokazują, że zmniejszeniu 
ryzyka systemowego wystąpienia nieprawidłowości w działalności istotnych spółek z różnych sektorów gospodarki 
(zwłaszcza instytucji finansowych) mogą służyć działania prewencyjne (nadzorcze) w odniesieniu do usług firm 
audytorskich świadczonych w związku z transakcjami na rynku kapitałowym jeszcze przed dopuszczeniem papierów 
wartościowych określonych emitentów do obrotu na rynku regulowanym, a nie tylko dla podmiotów, które nabyły już 
status jednostek zainteresowania publicznego.  
 
W związku z powyższym w interesie publicznym jest, by działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich podlegała 
nadzorowi publicznemu realizowanemu bezpośrednio przez organ nadzoru publicznego w szerszym zakresie. Dlatego też 
potrzebne są zmiany zarówno w zakresie organizacji i struktury organu nadzoru poprzez zmianę formy jego działania i 
sposobu finansowania, jak również przejęcie przez jeden podmiot wszystkich kontroli w zakresie usług biegłego 
rewidenta objętych standardami wykonywania zawodu w odniesieniu do JZP, jak i nie-JZP oraz prowadzenia 
postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych, co przyczyni się do zachowania jednolitości postępowań, zwłaszcza w 
zakresie stwierdzenia naruszeń i ewentualnych kar.  
2.   Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
 

Mając na uwadze charakter usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz fakt, iż 
wykonywanie zawodu biegłego rewidenta leży w szeroko pojętym interesie publicznym, konieczne jest wprowadzenie 
zmian do ustawy o biegłych rewidentach. 
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Rekomendowane rozwiązanie obejmuje:  

a) powołanie w miejsce KNA odrębnego organu nadzoru, który będzie państwową osobą prawną, wchodzącą w skład 
sektora finansów publicznych, wyznaczoną jako właściwy organ w rozumieniu dyrektywy 2006/43/WE oraz 
rozporządzenia 537/2014, sprawujący nadzór publiczny nad audytem w Polsce.  

Państwowa osoba prawna zostanie utworzona na bazie dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2019 r. i 2020 r. na 
wyposażenie i pierwszy okres działalności. Przepisy projektu ustawy przewidują możliwość finansowania działalności ww. 
organu z dotacji budżetu państwa, jednakże co do zasady koszty działalności pokrywane będą z jej przychodów, takich jak: 
opłata z tytułu nadzoru od firm audytorskich, opłata za wpis na listę firm audytorskich, inne przychody.  

b) wyposażenie organu nadzoru w nowe narzędzia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne w odniesieniu do usług biegłego 
rewidenta objętych standardami wykonywania zawodu, wykonywanych zarówno w JZP, jak i w nie-JZP (w tym 
rozszerzenie zakresu firm audytorskich bezpośrednio kontrolowanych przez organ nadzoru w porównaniu z zakresem firm 
obecnie bezpośrednio kontrolowanych przez KNA i rozszerzenie zakresu zadań bezpośrednio realizowanych przez organ 
nadzoru publicznego w porównaniu z tymi obecnie realizowanymi przez KNA). 

Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pozostaną bez zmian – nadal będzie sprawowała nadzór nad 
stosowaniem przez JZP przepisów tytułu III rozporządzenia UE nr 537/2014.   

PIBR w nowym systemie nadzoru publicznego realizowała będzie zadania w ramach nadzoru publicznego sprawowanego 
przez nowy organ nadzoru jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, przy założeniu, że ostateczną odpowiedzialność za 
nadzór nad realizacją tych zadań ponosi nowo powołana instytucja nadzoru. W kompetencji PIBR nadal pozostanie 
ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki 
zawodowej biegłych rewidentów, kontrole wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego, a także wykonywanie zadań z zakresu zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów. Ponadto 
PIBR będzie prowadził postępowania dyscyplinarne przeciwko biegłym rewidentom za przewinienia inne niż powstałe przy 
wykonywaniu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu. 

Projektowane rozwiązanie zwiększy operacyjność, efektywność i skuteczność działania nadzoru publicznego. Zapewni 
większą decyzyjność wykonawczą i operacyjną, a także zapewni większą niezależność finansową organu, konieczną do 
właściwej realizacji zadań nadzorczych.  

Oprócz powyższych rozwiązań do ustawy wprowadzone zostaną zmiany podyktowane koniecznością usunięcia 
problemów w praktycznym stosowaniu przepisów obecnej ustawy i wynikających ze zmian innych przepisów. 

Prowadząc analizy poprzedzające rozpoczęcie prac nad projektem ustawy, rozważano również alternatywne działania 
obejmujące pozostawienie organu nadzoru w obecnym kształcie, tj. jako organ administracji publicznej obsługiwany przez 
Ministerstwo Finansów przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu nadzoru na usługi atestacyjne inne niż badanie 
(rozszerzenie zadań PIBR) oraz zwiększenie bezpośredniego nadzoru KNA nad badaniami ustawowymi nie-JZP, czy też 
zmianę zakresu podmiotów będących pod bezpośrednim nadzorem KNA. Jednakże biorąc pod uwagę skutki i ryzyka 
związane z poszczególnymi rozwiązaniami, podjęto decyzję, iż najskuteczniejszym i zarazem proporcjonalnym 
rozwiązaniem służącym wzmocnieniu nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi będzie jednak 
rozwiązanie przyjęte w projekcie ustawy. 

 

3.   Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Od 17 czerwca 2016 roku obowiązują w UE nowe zasady w zakresie organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi 
rewidentami i firmami audytorskimi. Opcje narodowe zawarte w przepisach dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej 
dyrektywę 2006/43/WE oraz w rozporządzeniu UE nr 537/2014 prowadzą do różnic w przyjętych w poszczególnych 
krajach członkowskich UE rozwiązaniach w zakresie umiejscowienia organu nadzoru publicznego, zakresu nadzorowanych 
usług, zakresu zadań delegowanych na samorząd zawodowy, jak również procesu zatwierdzania biegłych rewidentów i firm 
audytorskich. W 181 z 28 krajów UE organ nadzoru audytowego jest odrębną instytucją (urzędem); w niektórych krajach 
nadzór audytowy jest realizowany przez tę samą instytucję co nadzór nad rynkiem finansowym. 102 krajów członkowskich 
objęło nadzorem (kontrolami) wyłącznie badania ustawowe. W 113 krajach członkowskich organ nadzoru objął nadzorem 
(kontrolami) również inne usługi świadczone przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie. 
 

                                                                                                                          
1 Sporządzono na podstawie informacji zawartych w publikacji „Organisation of the Public Oversight of the Audit Profession in 
Europe – state of affairs after implementation of the 2014 Audit Reform” – wydanej przez Accountancy Europe (marzec 2018 r.). 
2 Sporządzono na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej „EU Audit Legislation Implementation Database” 
prowadzonej przez European Contact Group. 
3 Jw. 
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4.   Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Firmy audytorskie Firmy audytorskie 
ogółem: 
1563 firm, w tym: 
80 firm audytorskich 
przeprowadziło 
badania ustawowe 
sprawozdań 
finansowych JZP4. 
 

Lista firm audytorskich 
uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych 
prowadzona przez PIBR  

Rozszerzenie zakresu 
czynności podlegających 
nadzorowi publicznemu; 
wzrost obciążeń finansowych 
ponoszonych przez firmy 
audytorskie wynikających z 
rozszerzenia zakresu nadzoru; 
zmiana organu 
przeprowadzającego kontrolę, 
dochodzenia i sankcje w 
odniesieniu do firm 
audytorskich badających  
nie-JZP. 

Jednostki, które korzystają 
z usług firm audytorskich 
objętych standardami 
wykonywania zawodu 
(badanie ustawowe, inne 
usługi atestacyjne i 
pokrewne)  

Ok. 42 tys. jednostek PIBR, KNA Możliwy wzrost kosztów usług; 
wzrost zaufania do informacji 
finansowej udostępnianej 
publicznie przez jednostki, w 
tym JZP, poprzez lepszą jakość 
usług świadczonych przez 
firmy audytorskie. 

Polska Izba Biegłych 
Rewidentów 

1 Analiza własna Zmniejszenie zakresu 
realizowanych zadań w ramach 
nadzoru publicznego poprzez 
przekazanie ich odrębnej 
instytucji nadzoru. 
Zmiana zasad finansowania 
zadań z zakresu nadzoru 
publicznego. 

Komisja Nadzoru 
Audytowego 

1 Analiza własna Przekształcenie KNA w 
odrębną instytucję. 

Minister właściwy ds. 
finansów publicznych 

1 Analiza własna Objęcie obowiązków 
nadzorczych nad instytucją 
utworzoną w miejsce KNA; 
konieczność powołania 
pełnomocnika ds. organizacji 
instytucji nadzoru i wsparcia 
pełnomocnika w jego 
działaniach związanych z jej 
utworzeniem. 

Najwyższa Izba Kontroli   Analiza własna Nowe zadania – obowiązek 
badania sprawozdań 
finansowych nowego organu 
nadzoru  

Sądy powszechne Ok. 10 000 sędziów Statystyki Sądowe MS-S6  Zwiększony zakres spraw 
rozpatrywanych przez sądy 
powszechne w związku z 
powierzeniem sądom 
powszechnym orzekania w 
pierwszej instancji w sprawach 
dotyczących przewinień 
dyscyplinarnych biegłych 
rewidentów popełnionych nie 
tylko w związku z badaniem 
ustawowym jednostek 
zainteresowania publicznego 

                                                                                                                          
4 Stan na 31.12.2017 roku, źródło: Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2017.  
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(JZP), ale również w związku z 
innymi usługami objętymi 
nadzorem Agencji 
świadczonymi na rzecz JZP 
oraz nie-JZP. Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny działający przy 
Polskiej Izbie Biegłych 
Rewidentów wydał 52 
orzeczenia w 2018 roku w 
związku ze sprawami 
niedotyczącymi naruszeń w 
zakresie kształcenia 
obligatoryjnego biegłych 
rewidentów. W latach 2020 i 
następnych liczba spraw 
prowadzonych przez sądy 
powszechne może wzrosnąć. 
Jednakże, ze względu na 
niezbyt dużą skalę takich 
spraw, oddziaływanie ustawy 
na sądy powszechne nie będzie 
znaczące. 

5.   Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt ustawy z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady 
Ministrów oraz konsultacji publicznych został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 
 
Projekt nie był przedmiotem prekonsultacji.  
 
Projekt był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. 
 
Projekt ustawy został umieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w celu umożliwienia zgłaszania 
opinii na jego temat przez wszystkie zainteresowane podmioty. 
 
Projekt w ramach opiniowania został skierowany do następujących podmiotów: 

1.   Komisja Nadzoru Audytowego 
2.   Komisja Nadzoru Finansowego 
3.   Rzecznik Praw Obywatelskich 
4.   Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 
5.   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
6.   Narodowy Bank Polski 
7.   Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa  
8.   Najwyższa Izba Kontroli 
9.   Naczelny Sąd Administracyjny 
10.  Sąd Najwyższy 
11.  Centralne Biuro Antykorupcyjne 
12.  Centralne Biuro Śledcze Policji 
13.  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
14.  Agencja Wywiadu 
15.  Główny Urząd Statystyczny 
16.  Rzecznik Finansowy 
17.  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
18.  Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
19.  Związek Banków Polskich 
20.  Krajowy Związek Banków Spółdzielczych 
21.  Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych 
22.  Związek Maklerów i Doradców 
23.  Polska Izba Ubezpieczeń 
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24.  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
25.  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 
26.   Izba Domów Maklerskich 
27.   Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami 
28.   Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych 
29.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
30.  Polskie Forum Corporate Governance Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 
31.  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
32.  Polska Izba Biegłych Rewidentów  
33.  Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów 
34.  Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów 

„LIBERTAS” 
35.  Krajowa Izba Doradców Podatkowych 
36.  Forum Związków Zawodowych 
37.  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
38.  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
39.  Business Centre Club 
40.  Polska Rada Biznesu 
41.   Izba Pracodawców Polskich 
42.  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
43.  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 
44.  Konfederacja „Lewiatan” 
45.  Rada Dialogu Społecznego 
46.  Krajowa Izba Gospodarcza 
47.  Związek Rzemiosła Polskiego 
48.  Polski Instytut Dyrektorów 
49.  Krajowa Rada Spółdzielcza 
50.  Kasa Krajowa (SKOK-ów) 
51.  Krajowa Rada Izb Rolniczych 
52.  Polska Unia Seniorów 
53.   Instytut Audytorów Wewnętrznych 

 
Projekt został poddany konsultacjom publicznym w okresie od 31 października 2018 r. do 21 listopada 2018 r. Termin 
wyznaczony na zgłaszanie uwag wynosił od dwóch do czterech tygodni (w zależności od podmiotów).  
 
Uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania zostały poddane analizie, w tym również 
te, które wpłynęły do MF po wyznaczonym terminie, i w części uwzględnione w projektowanych przepisach. W 
odpowiedzi na prośbę RCL, opinię w sprawie projektu ustawy wydała w dniu 11 stycznia 2019 roku również Rada 
Legislacyjna. Wyniki konsultacji publicznych zostały przedstawione w raporcie z konsultacji. 
6.    Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z 2018 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

05 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0-10) 

                                                                                                                          
5   Przyjmuje się, że rok „O” to rok 2019, w którym zasady otrzymywania dochodów i ponoszenia wydatków przez budżet państwa, związane z 
funkcjonowaniem KNA nie ulegną zmianie na skutek zmian wprowadzanych projektem ustawy. W roku 2018 planowane wydatki wyniosły około 
4,3 mln zł (zgodnie z ustawą budżetową na rok 2018), natomiast w roku 2019 planuje się ich obniżenie do kwoty 4,1 mln zł. Wydatki pokrywane są 
z wpływów z opłat z tytułu nadzoru uiszczanych przez firmy audytorskie do budżetu państwa. Jednocześnie w 2019 roku ze środków ujętych w 
rezerwie celowej budżetu państwa (cześć 83, poz. 44), przekazana zostanie dotacja (na wydatki bieżące i inwestycyjne) na rzecz nowego organu 
nadzoru (będącego państwową osobą prawną), w wysokości 4,2 mln zł, przeznaczona na sfinansowane utworzenia i pierwszego wyposażenia organu 
nadzoru.  
6  Przyjmuje się, że począwszy od roku 2020 oraz w latach następnych dochody budżetu państwa będą w porównaniu z rokiem 2018 mniejsze o 4,3 
mln zł w związku z likwidacją KNA i zniesieniem obowiązku wnoszenia do budżetu państwa opłat z tytułu nadzoru przez firmy audytorskie. 
Jednocześnie budżet państwa przekaże dla odrębnego organu nadzoru dotację w wysokości 6 mln zł (na pokrycie kosztów funkcjonowania Agencji 
w I kwartale 2020 roku). Opłaty z tytułu nadzoru wnoszone przez firmy audytorskie do Agencji nie zostaną pomniejszone o tę kwotę dotacji, 
zapewniając jednocześnie nadwyżkę w budżecie organu nadzoru, która łącznie z dotacją udzieloną w 2019 roku (4,2 mln zł) będzie stanowiła 
fundusz podstawowy odrębnego organu nadzoru. Jednocześnie w związku z tym, iż kwota przeznaczana na pokrycie całkowitych kosztów 
wynagrodzeń pracowników, ekspertów oraz osób pracujących na zlecenie organu nadzoru publicznego wzrośnie z poziomu około 4 mln w roku 
2018 do poziomu 14,3 mln zł w roku 2020 (por. zał. nr 2 do OSR) w latach 2019-2029 wzrosną dochody budżetu państwa z tytułu wpływów z PIT, 
NFZ, FUZ, FP i FGŚP (tzw. retransfer) o kwotę około 0,12 mln zł w roku 2019 i 3,79 mln zł rocznie w latach 2020-2029; 
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Dochody ogółem 4,32	   29,69	   24,49	   24,99	   25,49	   25,99	   26,49	   27,09	   27,59	   28,19	   28,79	   273,12	  

budżet państwa 0,0	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑43,0	  

budżet państwa z tytułu 
tzw. „retransferu” 
wynagrodzeń7 

0,128	   3,79	   3,79	   3,79	   3,79	   3,79	   3,79	   3,79	   3,79	   3,79	   3,79	   38,02	  

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
nowy organ nadzoru 
Agencja (państwowa 
osoba prawna) 

4.2	   30,2	   25	   25,5	   26	   26,5	   27	   27,6	   28,1	   28,7	   29,3	   278,1	  

Wydatki ogółem 8,4	   25,9	   20,7	   21,2	   21,7	   22,2	   22,7	   23,3	   23,8	   24,4	   25	  
	  

239,3	  

budżet państwa 4,29	   1,710	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑4,3	   -‐‑32,8	  
pozostałe jednostki 
(oddzielnie) nowy 
organ nadzoru Agencja 
(państwowa osoba 
prawna) 

4,2	   24,2	   25	   25,5	   26	   26,5	   27	   27,6	   28,1	   28,7	   29,3	   272,1	  

Saldo ogółem -4,08 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 33,82 

budżet państwa 
-4,08 -2,21 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 27,82 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
nowy organ nadzoru – 
Agencja (państwowa 
osoba prawna) 

0 6,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0 

Źródła finansowania  

W 2019 roku koszty nadzoru publicznego KNA pokryte zostaną wpływami z opłat z tytułu nadzoru 
wnoszonymi przez firmy audytorskie do budżetu państwa, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 11 maja 
2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto 
przewiduje się, że w II połowie 2019 roku oraz w 2020 roku z dotacji udzielonych z budżetu 
państwa – odpowiednio w wysokości 4,2 mln zł (rezerwa celowa budżetu państwa – część 83 poz. 
44) oraz 6 mln zł – sfinansowane zostanie utworzenie i pierwsze wyposażenie nowego organu 
nadzoru, jak również pierwszy okres działalności nowego organu nadzoru. Projekt zmian do ustawy 
przewiduje możliwość finansowania działalności nowego organu nadzoru z dotacji budżetu państwa 
również w latach następnych. W chwili obecnej nie przewiduje się przekazania z budżetu państwa 
określonych kwot dotacji dla nowego organu nadzoru w roku 2021 oraz w latach następnych. 
Przyjmuje się bowiem, że co do zasady koszty działalności nowego organu pokrywane będą z jego 
przychodów, takich jak: opłaty z tytułu nadzoru od firm audytorskich, opłaty za rozpatrzenie 
wniosku o wpis na listę firm audytorskich lub inne przychody (niebędące dotacjami z budżetu 
państwa).  
Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy o zmianie ustawy o 
biegłych rewidentach, nie będzie obowiązku uwzględnienia przez MF w stawce procentowej opłat z 
tytułu nadzoru na rok 2020 wszelkich nadwyżek opłat wniesionych do budżetu państwa przez firmy 

                                                                                                                          
7  Kwotę tzw. retransferu - czyli dochodów budżetu państwa z tytułu wydatków jednostek sektora finansów publicznych (Agencji) na wynagrodzenia 
66 pracowników Agencji, ekspertów i osób pracujących na zlecenie Agencji, stanowi suma kosztów pracownika i pracodawcy związanych z 
wynagrodzeniem za pracę (z tytułu PIT, NFZ, FUZ, FP i FGŚP). Kwota dochodów budżetu państwa z tytułu retransferu w poszczególnych latach 
stanowi różnicę pomiędzy wysokością kwoty retransferu w poszczególnych latach w okresie 2020 -2029 (tj. 5,46 mln zł – dla całkowitych kosztów 
wynagrodzeń w wysokości około 14,3 mln zł w roku 2020) a kwotą retransferu w roku 2018 (z tytułu 34 etatów MF obsługujących KNA oraz 
wynagrodzeń członków KNA - w wysokości 1,67 mln zł dla całkowitych kosztów wynagrodzeń pracowników biura KNA i członków KNA w 
wysokości około 4 mln zł w 2018 roku). Kwota 0,12 mln zł dla roku 2019 stanowi różnicę pomiędzy wysokością kwoty retransferu w roku 2019 (dla 
całkowitych kosztów wynagrodzeń pracowników Agencji w 2019 – tj. dla kwoty 279 000 zł – por zał. Nr 2 do OSR) a kwotą retransferu dla Agencji 
wynoszącą 0 zł w roku 2018.  
8  W roku 2019 kwota retransferu obliczona została dla 10 nowych etatów Agencji (tj. dla całkowitych kosztów wynagrodzeń Agencji w 2019 roku w 
wysokości 279.000 zł – por. zał. Nr 2 do OSR) 
9  Kwota 4,2 mln stanowi kwotę dotacji przekazywanej do Agencji przez BP w 2019 roku (na utworzenie Agencji).  
10  Kwota 1,7 mln zł stanowi różnicę pomiędzy kwotą planowanej dotacji (wzrostu wydatków BP) w wysokości 6 mln zł, a jednoczesnym spadkiem 
wydatków BP na finansowanie kosztów funkcjonowania KNA w wysokości 4,3 mln (z 2018 roku).  
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audytorskie w latach 2018 i 2019. Według szacunków MF, w związku z brakiem możliwości 
zatrudnienia przez MF określonej liczby kontrolerów i niewykorzystaniem środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie KNA (uwzględnionych jako koszt nadzoru przy wyliczaniu stawki 
procentowej opłat na rok 2018) oraz niedoszacowaniem wartości przychodów firm audytorskich z 
tytułu czynności rewizji finansowej w 2018 roku (tj. w pierwszym roku obowiązywania obecnej 
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach), nie będzie konieczności zwrotu firmom 
audytorskim (w drodze obniżenia stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru, która będzie 
obowiązywała w roku 2020) i pokrycia ze środków budżetu państwa ewentualnych kosztów nadzoru 
publicznego, które nie zostałyby pokryte z wpływów z opłat z tytułu nadzoru w 2020 roku. A zatem 
kwota ewentualnej nadwyżki opłat z tytułu nadzoru za lata 2018 i 2019 wpłaconych przez firmy do 
budżetu państwa będzie mogła niejako stanowić częściowe pokrycie dotacji podmiotowej na rzecz 
nowego organu nadzoru publicznego. 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Informacje i dane przyjęte do opracowania obliczeń pochodzą z KNA, która sporządziła je w 
oparciu o dane finansowe przekazane do KNA przez firmy audytorskie za rok 2017 i prognozę na 
rok 2018, natomiast w zakresie kosztów utworzenia nowego organu nadzoru są obliczeniami i 
szacunkami własnymi MF. 
  
Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 
- KNA oraz PIBR będą realizowały zadania nadzorcze określone w obecnej ustawie o biegłych 
rewidentach do końca 2019 roku, i będą finansowane na dotychczasowych zasadach do końca 2019 
roku, tj. źródłem finansowania kosztów zadań KNA i PIBR będą opłaty z tytułu nadzoru 
przekazywane przez firmy audytorskie odpowiednio do budżetu państwa i do PIBR na podstawie 
art. 55 i art. 56 obecnej ustawy o biegłych rewidentach; 
- nowy organ nadzoru zostanie utworzony na bazie dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2019 
roku i 2020 roku na wyposażenie i pierwszy okres działalności; zakłada się że od 1 stycznia 2020 
roku nowy organ nadzoru będzie w pełni operacyjny i rozpocznie wykonywanie wszystkich zadań 
przewidzianych projektem ustawy zmieniającej; 
- szacuje się, że docelowo Agencja będzie zatrudniała ok. 100 osób, tj. ok. 20 osób zajmować się 
będzie kwestiami organizacyjno-technicznymi, natomiast pozostałe ok. 80 osób będzie realizowało 
zadania merytoryczne. Proporcje pomiędzy pracownikami merytorycznymi a administracyjnymi są 
podobne jak w przypadku innych tego typu instytucji. Wielkość zatrudnienia została oszacowana na 
podstawie analizy planowanych zadań Agencji (przedstawionych szczegółowo w załączniku nr 3 do 
OSR). Uwzględnia ona w szczególności zwiększenie zakresu przedmiotowego (usług objętych 
nadzorem) oraz zakresu podmiotowego (liczby firm audytorskich objętych kontrolami Agencji) 
nadzoru sprawowanego przez Agencję. Szacuje się, że udział całkowitych kosztów wynagrodzeń 
Agencji w stosunku do całkowitych kosztów działalności Agencji wyniesie około 60–70% 
(podobnie jak w przypadku innych tego typu organizacji – np. Urzędu KNF lub Biura Rzecznika 
Finansowego); 
- tworzenie zaplecza organizacyjno-technicznego dla Agencji wymaga zatrudnienia osób, które 
aktualnie zabezpiecza Ministerstwo Finansów (dotyczy to w głównej mierze obsługi kadrowej i 
księgowej, IT, zapewnienia bezpieczeństwa, obsługi technicznej i kancelaryjnej oraz archiwum); 
realizacja nowych zadań przez Agencję oznaczać będzie również zwiększenie zatrudnienia 
pracowników merytorycznych w dziedzinie obsługi prawnej, analizy ekonomicznej czy współpracy 
międzynarodowej;  
- rozszerzenie działań Agencji (wynikające bezpośrednio z ustawy) wymaga przeprowadzenia w 
roku ponad 300 kontroli firm audytorskich (zarówno w miejscu siedziby firmy audytorskiej, jak i 
„zza biurka”), a tym samym zatrudnienia co najmniej 25 kontrolerów na umowę o pracę oraz 10-15 
kontrolerów na umowę zlecenia; pracę zespołów kontrolerskich wspierać będą również pozyskani z 
rynku specjaliści i eksperci z różnych dziedzin; zakłada się ok. 50-60 zleceń eksperckich w roku.  
- od 2020 roku opłata z tytułu nadzoru, uzależniona od wysokości przychodów z tytułu usług 
atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami 
wykonywania zawodu będzie przekazywana przez firmy audytorskie do nowego organu nadzoru, 
który z kolei będzie przekazywał do PIBR (na pokrycie udokumentowanych kosztów realizacji 
zadań zdelegowanych do PIBR ustawą (w bardzo ograniczonym zakresie) kwotę nie większą niż 
10% prognozowanych kosztów bezpośrednich Agencji w danym roku kalendarzowym (szacuje się, 
że w roku 2020 kwota ta wyniesie około 2,2 mln zł). Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu 
nadzoru na dany rok kalendarzowy, wnoszonej przez firmę audytorską w danym roku 
kalendarzowym, ustalać będzie Minister Finansów i stawka ta nie będzie większa niż 4% ; 
- ponieważ nadzorem publicznym objęte będą wszystkie usługi atestacyjne i usługi pokrewne 
wykonywane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu – podstawę naliczania opłat z 
tytułu nadzoru stanowić będą – w przypadku firm audytorskich wpisanych na listę na podstawie 
art. 57 ustawy - przychody firm audytorskich z tytułu usług objętych standardami wykonywania 
zawodu biegłego rewidenta oraz – w przypadku firm audytorskich wpisanych na listę na podstawie 
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art. 58 ustawy – przychody z tytułu badań ustawowych przeprowadzonych na terytorium RP. 
Ponadto za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich uiszczana będzie do nowego 
organu nadzoru opłata w wysokości 5000 PLN. Wysokość ww. opłaty podlegać będzie corocznej 
waloryzacji prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem, określonym w ustawie budżetowej, i będzie ogłaszana przez Ministra Finansów, w drodze 
obwieszczenia, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, za 
który uiszczana będzie opłata z tytułu nadzoru; 
- zakłada się, że średniorocznie wpisywanych będzie na listę około 30 nowych firm audytorskich 
oraz w związku z postępującą konsolidacją małych firm audytorskich liczba firm audytorskich 
wpisanych na listę będzie spadać; 
- wpływy z opłat od firm audytorskich oraz inne przychody organu nadzoru pokrywać będą koszty 
nadzoru sprawowanego przez Agencję obejmujące koszty zadań realizowanych bezpośrednio przez 
nowy organ nadzoru oraz zadań realizowanych przez PIBR w ramach nadzoru publicznego i 
wyniosą w roku 2020 około 24,2 mln zł (plus waloryzacja inflacyjna 2% na kolejne lata) – 
szczegółowe wyliczenia przedstawiono w załączniku nr 1 (wynik finansowy organu nadzoru) oraz w 
załączniku nr 2 (Koszty działalności Agencji). Np. przy założeniu, że wpływy z opłat za 
rozpatrzenie wniosku o wpis na listę w roku 2020 wyniosą 0,15 mln zł, a Agencja nie osiągnie 
innych przychodów, to stawka procentowa opłat z tytułu nadzoru liczona w oparciu o przychody z 
tytułu usług objętych standardami wykonywania zawodu (tj. usług atestacyjnych i usług 
pokrewnych świadczonych zgodnie ze standardami wykonywania zawodu) w roku 2020 wyniosłaby 
2,4%. Z uwagi na różnorodność czynników i jednocześnie niemożliwość ostatecznego przesądzenia, 
jaki będzie wpływ zmian regulacyjnych na przyszłe ceny usług, do wyliczeń przyjęto jedynie 
waloryzację inflacyjną 2% w odniesieniu do wysokości przychodów firm audytorskich 
stanowiących bazę wyliczenia wysokości opłaty zmiennej składającej się na opłatę z tytułu nadzoru; 
należy zauważyć, że obecne koszty nadzoru nad całym systemem nadzoru (KNA i PIBR), zgodnie z 
prognozą na 2018 rok, wyniosą około 13 mln zł. Oznacza to, że przedmiotowa zmiana regulacji 
oznaczać będzie wzrost kosztów funkcjonowania całego nowego systemu nadzoru (Agencja i PIBR) 
o około 11 mln zł, tj. do wysokości około 24,2 mln zł w 2020 roku. 

7.   Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
2018 r.) 

PIBR 0,0 -7,0  -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -77,0 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe11 

0,16 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 65,26 

Niemierzalne duże przedsiębiorstwa 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw; 
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

Wzrost bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez wzrost zaufania do pracy 
biegłego rewidenta i efektywności i skuteczności nadzoru publicznego ( w 
związku z poprawą jakości usług atestacyjnych oraz pokrewnych, a także 
wzmocnieniem nadzoru publicznego). 
Wzrost jakości usług atestacyjnych oraz pokrewnych, zwłaszcza tych związanych 
z transakcjami na rynku kapitałowym, zwiększenie zaufania i stabilności rynków 
finansowych poprzez wzmocnienie rzetelności i wiarygodności sprawozdań 
finansowych. 
Dla firm audytorskich: wzrost zaufania do firm audytorskich, wyższa jakość usług 
świadczonych przez firmy audytorskie, możliwy wzrost cen usług.  

                                                                                                                          
11  W oparciu o wyliczenia własne MF, przedstawiono kwotę wpływu dodatkowych etatów/ekspertyz/zleceń dla Agencji na finanse gospodarstw 
domowych (tj. kwotę wzrostu wynagrodzeń netto pozostających w dyspozycji gospodarstw domowych). Wyliczenia przeprowadzono w oparciu o 
założenie, że nie następuje, np. przesunięcie etatów z sektora prywatnego do sektora finansów publicznych, tylko są one etatami tworzonymi 
zupełnie od nowa. Wyliczenia te zrealizowano przy założeniu, że w przypadku umów o pracę koszty po stronie pracowników stanowią około 30% 
wartości wynagrodzenia brutto, natomiast koszty pracodawcy to około 20% wynagrodzeń brutto. Kwota 0,16 mln zł dla roku 2019 stanowi kwotę 
wynagrodzeń netto (dla całkowitych kosztów wynagrodzeń pracowników Agencji w 2019 – tj. dla kwoty 279 000 zł – por zał. nr 2 do OSR). 
Natomiast w latach 2020-2029 gospodarstwa domowe będą zasilane w porównaniu do roku 2018 dodatkową kwotą 6,51 mln zł rocznie w związku z 
nowymi etatami/ekspertyzami/zleceniami wynikającymi z powołania Agencji (w stosunku do obecnych 34 etatów w MF obsługujących 
funkcjonowanie KNA). Kwota 6,51 mln zł stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzeń netto w wysokości 8,85 mln zł (dla całkowitego kosztu 
wynagrodzeń w roku 2020 w wysokości 14.302.800 zł) a kwotą wynagrodzeń netto pracowników biura KNA i członków KNA w roku 2018 w 
wysokości 2,33 mln zł (dla całkowitego kosztu wynagrodzeń pracowników biura KNA i członków KNA w wysokości 4 mln zł). Skutki finansowe 
przedstawione dla roku 0 wyliczone zostały na bazie planowanych całkowitych kosztów wynagrodzeń pracowników Agencji w roku 2019 (tj. kwoty 
279.000 zł.- por. zał. nr 2 do OSR). Natomiast skutki finansowe przedstawione dla roku 1, 2, 3, 5 i 10 (tj. lat 2020-2029) wyliczone zostały na bazie 
planowanych całkowitych kosztów wynagrodzeń w Agencji w roku 2020 (tj. kwoty 14.302.800 zł – por. zał. nr 2 do OSR).    
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Dla firm poddających się badaniu i korzystających z innych usług atestacyjnych 
lub usług pokrewnych: zwiększenie rzetelności i wiarygodności informacji 
finansowej przygotowywanej przez jednostki gospodarcze. 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Wprowadzane regulacje nie wpływają w istotny sposób na całą gospodarkę, tym nie mniej mają 
wpływ na przedsiębiorstwa działające w sektorze usług atestacyjnych i pokrewnych, a także na same 
jednostki korzystające z usług biegłych rewidentów i firm audytorskich (m.in. badań, przeglądów i 
innych usług związanych z transakcjami na rynku kapitałowym). 
W związku z wprowadzeniem nowych regulacji należy oczekiwać wzrostu kosztów funkcjonowania 
firm audytorskich, w tym kosztów świadczonych usług. 
W związku z tym, iż opłata z tytułu nadzoru uiszczana będzie w oparciu o przychody z tytułu 
wszystkich usług objętych standardami wykonywania zawodu, a nie jak dotychczas w oparciu o 
przychody z tytułu czynności rewizji finansowej, można spodziewać się wzrostu cen usług 
atestacyjnych innych niż badania sprawozdań finansowych oraz usług pokrewnych wykonywanych 
zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu oraz wzrostu cen za usługę badania w 
segmencie jednostek niebędących JZP (prognozowana stawka opłaty w segmencie nie-JZP może 
być wyższą o około 0,97% =2,4%-1,43%) a także spadku cen usług badania w segmencie JZP 
(prognozowana stawka opłat może być niższa o około 1,4% = 2,4 % – 3,8%). Mając ponadto na 
względzie spadek stawek procentowych opłat z tytułu nadzoru w segmencie badań JZP z maks. 
5,5% do szacowanej wartości maks. 4% należy przyjąć, że nie powinien nastąpić wzrost cen za 
usługę badania ustawowego, zwłaszcza w segmencie JZP. Zmiana maksymalnej stawki procentowej 
opłat w odniesieniu do usług, które objęte są nadzorem publicznym, może skutkować różnymi 
zachowaniami firm audytorskich, trudnymi do oszacowania pod względem finansowym (zwłaszcza 
przy jednoczesnej zmianie marży oraz cen za poszczególne usługi w danym segmencie rynku). 
Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na mniejsze firmy audytorskie, które nie wykonują usług 
stanowiących podstawy naliczania opłaty. Prognozowany na 2018 rok udział przychodów z tytułu 
usług objętych opłatą z tytułu nadzoru wynosił około 45% wszystkich przychodów firm 
audytorskich. Natomiast udział przychodów objętych opłatą z tytułu nadzoru uzyskiwanych od 
małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich przychodach objętych opłatą wynosił około 60%. 
Firmy audytorskie uzyskiwały tylko około 20% swoich przychodów objętych opłatą od JZP. Z 
uwagi na różnorodność czynników i jednocześnie niemożliwość przesądzenia, jaki będzie 
ostateczny wpływ na przyszłe ceny usług firm audytorskich, wzrost obciążeń finansowych dla 
całego rynku audytorskiego wynikających z konieczności sfinansowania przez firmy audytorskie 
zwiększonych kosztów nadzoru publicznego w porównaniu z obecnym systemem wyniesie 
szacunkowo 11 mln zł. 
  
W ślad za przekazaniem zadań, obecnie realizowanych przez PIBR, do Agencji - zmniejszeniu 
ulegną wpływy PIBR (z opłat z tytułu nadzoru od firm audytorskich świadczących usługi w 
segmencie nie-JZP) o kwotę około 7 mln zł rocznie (wpływy PIBR z tytułu opłat wyniosły w 2018 
roku około 9 mln.); 
 
Projektowane regulacje nie mają wpływu na osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. 

8.    Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: 
Nowe obowiązki informacyjne dla: 
- organu nadzoru – konieczność gromadzenia i przetwarzania odpowiednich danych w celu realizacji nowych zadań (w 
tym: kontroli zwiększonej liczby firm audytorskich i nowych usług, prowadzenia nowych postępowań dyscyplinarnych i 
administracyjnych, prowadzenia ewidencji firm audytorskich, prowadzenia listy firm audytorskich, monitoringu rynku 
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usług i rodzajów ryzyka, rzetelności sprawozdawczości firm audytorskich, kontroli dochodów i kosztów Agencji (w tym 
realizacji zadań przez PIBR finansowanych ze środków Agencji), tworzenia planów finansowych, zapewnienie 
odpowiedniej komunikacji i promocji działań Agencji); 
- firm audytorskich - konieczność gromadzenia i przetwarzania odpowiednich danych w celu realizacji nowych zadań 
sprawozdawczych (w tym zmniejszonej lub zwiększonej częstotliwości uiszczania zaliczek na poczet opłat z tytułu 
nadzoru, szerszego zakresu raportów przekazywanych do Agencji). 

9.   Wpływ na rynek pracy  
Projektowane przepisy nie mają bezpośredniego wpływu na rynek pracy.  
10.  Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie przepisów nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Planuje się, że odrębna instytucja nadzoru (państwowa osoba prawna) będzie tworzona w II połowie 2019 r. Zakłada się, że 
od 1 stycznia 2020 r. instytucja będzie w pełni operacyjna i rozpocznie wykonywanie wszystkich zadań przewidzianych 
ustawą. Do końca 2019 roku zadania z zakresu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi będą 
realizowane przez dotychczasową Komisję Nadzoru Audytowego, obsługiwaną przez Ministerstwo Finansów oraz przez 
PIBR w zakresie zadań zdelegowanych do PIBR. 
12.   W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Przewiduje się przeprowadzenie ewaluacji przepisów po okresie 3-5 lat od momentu rozpoczęcia ich stosowania. 
Opracowane wyniki kontroli (liczba kontroli, zakres zaleceń pokontrolnych i ich zastosowanie przez jednostki, liczba i 
zakres kar nałożonych na firmy audytorskie i biegłych rewidentów) pozwolą ocenić, czy w tym zakresie można 
obserwować poprawę jakości świadczonych usług audytorskich 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Załącznik nr 1 – Wynik finansowy organu nadzoru w latach 2019-2029 
Załącznik nr 2 – Szczegółowy koszty funkcjonowania organu nadzoru w latach 2019-2029 
Załącznik nr 3 – Uzasadnienie dla zwiększonego zatrudnienia i zwiększenia wydatków Agencji w porównaniu z wydatkami 
KNA 

 



Załącznik nr 1 do OSR projektu ustawy zmieniającej ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskch oraz nadzorze publicznym - projekt z dnia 30.10.2017 r.

Planowany wynik finansowy NOWEGO ORGANU NADZORU (w PLN)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.

Wpływy z opłat za wpis na listę firm 

audytorskich  
-                                  150 000                      153 000                      156 060                      159 181                      162 365                      165 612                      168 924                      172 303                      175 749                      179 264                      

II.

Wpływy z opłat z tytułu nadzoru od 

firm audytorskich
-                                  24 089 129                24 826 086                25 322 608                25 829 060                26 345 641                26 872 554                27 410 005                27 958 205                28 517 369                29 087 717                

III. Wpływy z opłat (I.+II.) -                               24 239 129           24 979 086           25 478 668           25 988 241           26 508 006           27 038 166           27 578 929           28 130 508           28 693 118           29 266 980    

IV.
Wydatki na funkcjonowanie Agencji 4 200 000                  22 035 571                22 708 260                23 162 425                23 625 674                24 098 187                24 580 151                25 071 754                25 573 189                26 084 653                26 606 346                

V.
Koszty zadań zdelegowanych do PIBR -                                  2 203 557                  2 270 826                  2 316 243                  2 362 567                  2 409 819                  2 458 015                  2 507 175                  2 557 319                  2 608 465                  2 660 635                  

max. % dla PIBR 10,00%

VI. Wynik (III. -IV.-V.) -4 200 000 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

VII.

FUNDUSZ PODSTAWOWY: dotacja 

podmiotowa na wydatki bieżące i 

dotacja na wydatki inwestycyjne 

(utworzenie i pierwsze wyposażenie 

organu nadzoru)

4 200 000         6 059 782         -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

Poz. W ZŁ



Załącznik nr 2 do OSR projektu ustawy zmieniającej ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - projekt z dnia 30.10.2018 r.

Koszty funkcjonowania nowego organu nadzoru
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.
wynajem powierzchni 

biurowej

zakłada się wynajem powierzchni 

biurowej od października 2019 roku; w 

kolejnych latach waloryzacja o wskaźnik 

inflacji 2%

475 000 1 938 000 1 976 760 2 016 295 2 056 621 2 097 754 2 139 709 2 182 503 2 226 153 2 270 676 2 316 089

II.
koszty utrzymania stanowisk 

pracy 

zakłada się, że koszty utrzymania 

stanowisk pracy w 2019 roku ponoszone 

będą dla 10 pracowników; w kolejnych 

latach dla 100 pracowników oraz 

waloryzacja o wskaźnik inflacji 2%

22 798 232 542 237 192 241 936 246 775 251 711 256 745 261 880 267 117 272 460 277 909

III.

koszt wyposażenia stanowisk 

pracy (wyposażenie biura + 

artykuły)

zakłada się, że koszty wyposażenia 

stanowiska pracy dla 100 pracowników 

poniesione zostaną w 2019 roku  

274 067

IV.

koszt wyposażenia stanowisk 

pracy w komputery + 

infrastruktura sieciowa + 

teleinformatyczna + 

oprogramowanie

Od roku 2020 koszty roczne eksploatacji 

(albo koszty własne albo zakup usług na 

zewnątrz), w kolejnych latach waloryzacja 

o wskaźnik inflacji 2% - na podstawie 

wyliczeń własnych MF

2 600 000 663 000 676 260 689 785 703 581 717 653 732 006 746 646 761 579 776 810 792 346

V.

Koszty operacyjne (delegacje 

służbowe i zagraniczne, 

kontrole, składka do IFIAR 

itp.)

koszt ponoszony od 1 stycznia 2020 roku, 

stanowi około 30 % wszystkich kosztów
135 621 3 657 718 3 904 505 3 982 595 4 062 247 4 143 492 4 226 362 4 310 889 4 397 107 4 485 049 4 574 750

VI.
Koszty związane z ochroną 

informacji niejawnych 

dostosowanie pomieszczeń do 

prowadzenia kancelarii odpowiednio 

zabezpieczającej informacje zastrzeżone - 

koszt ponoszony w 2019 roku

20 000

VII.
oprogramowanie 

dedykowane Ewidencja

zakłada się, że koszty związane z zakupem 

oprogramowania poniesione zostaną w 

50% w 2019 roku a w 50% w 2020 roku; 

zakłada się, że koszty roczne eksploatacji i 

utrzymania systemu, w wys. 40 tys. PLN 

ponoszone będa od 1 stycznia 2020 r., w 

kolejnych latach waloryzacja 2%

240 000 280 800 41 616 42 448 43 297 44 163 45 046 45 947 46 866 47 804 48 760

VIII.

oprogramowanie 

dedykowane do obsługi 

kontroli 

zakup oprogramowania grudzień 2019 

roku; zakłada się ponoszenie kosztów 

eksploatacyjnych od 1 stycznia 2020 r., w 

kolejnych latach waloryzacja 2%

53 514 219 912 224 310 228 796 233 372 238 040 242 801 247 657 252 610 257 662 262 815

IX. 

program dedykowany do 

analizy rynku/ 

sprawozdawczości firm 

audytorskich 

zakłada się, że koszty związane z zakupem 

oprogramowania poniesione zostaną w 

50% w 2019 roku a w 50% w 2020 roku; 

zakłada się, że koszty roczne eksploatacji i 

utrzymania systemu, w wys. 40 tys. PLN, 

ponoszone będą od 1 stycznia 2020 r.; w 

kolejnych latach waloryzacja 2%

100 000 140 800 41 616 42 448 43 297 44 163 45 046 45 947 46 866 47 804 48 760

X. amortyzacja majątku

od 2020 roku ok. 30% roczna stawka 

amortyzacji środków trwałych o wartości 

około 1,8 mln PLN; w kolejnych latach 

waloryzacja o wskaźnik inflacji 2% 

600 000 612 000 624 240 636 725 649 459 662 448 675 697 689 211 702 996 717 056

XI.

Wynagrodzenia (etatowi + 

zlecenia + 

eksperci+pełnomocnik)

zakłada się, że w 2019 roku ponoszone 

będą koszty dla 10 pracowników, w tym 

pełnomocnika; od 1 stycznia 2020 roku 

koszty dla 100 osób według wyliczeń 

własnych MF; w kolejnych latach 

waloryzacja o wskaźnik inflacji 2%

279 000 14 302 800 14 994 000 15 293 880 15 599 758 15 911 753 16 229 988 16 554 588 16 885 679 17 223 393 17 567 861

XII. Razem wydatki suma od I. do XI. 4 200 000 22 035 571 22 708 260 23 162 425 23 625 674 24 098 187 24 580 151 25 071 754 25 573 189 26 084 653 26 606 346
0

1) Założenie, że ustawa zmieniająca ustawę o BR wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 

2) Założenie, że nowy organ nadzoru zostanie powołane do życia z dniem 1 lipca 2019 r.

3) średnia cena najmu powierzchni biurowej 1,9 mln zł brutto rocznie

4) koszt utrzymania 1 stanowiska pracy (w tym telefonia komórkowa i stacjonarna) wynosi 2279,82 zł  -wyliczenia własne MF

5) koszt wyposażenia 1 stanowiska pracy (wyposażenie biura + artykuły) wynosi 2 740,67 zł - wyliczenia własne MF

6) koszt wyposażenia stanowisk pracy w komputery + infrastruktura sieciowa + teleinformatyczna + oprogramowanie w wysokości 2,6 mln zł w 2019 roku i roczne koszty eksploatacyjne w latach następnych - wyliczenia własne MF

Założenie: biorąc pod uwagę charakter pracy kontrolerów - część stanowisk pracy to tzw. "gorące biurka", stąd przyjęto 100 stanowisk pracy, natomiast 120 posiadanych komputerów

Założenie: w 2019 zatrudnionych 10 pracowników, glównie stanowiska obsługowe + pełnomocnik

Poz. W ZŁ OBJAŚNIENIA

Uwagi:



Załącznik nr 3 - Uzasadnienie dla zwiększonego zatrudnienia i zwiększenia wydatków Agencji w porównaniu z wydatkami KNA 

BIURO KNA

Obecnie

 liczba 

etatów 

(34 )

Zwiększenie 

zatrudnienia

(66)

Stan docelowy

 liczba etatów

(100)

Kadra zarządzająca 4 6 10 Ustanowienie wyodrębnionej instytucji z zatrudnionym Prezesem i jego zastępcą. Zwiększenie zakresu przedmiotowego i podmiotoweggo nadzoru. 1 800 000,00

Kontrolerzy 11 14 25 Zwiększenie sprawowanego nadzoru nad firmami audytorskimi (dalej: FA) z ok. 80 FA na ok. 1.500, tym samym zwiększenie zakresu podmiotowego kontroli z badań 

ustawowych na wszystkie działania objęte standardami wykonywania zawodu, w tym usługi atestacyjne i usługi pokrewne. Przejęcie zadań z samorządu biegłych 

rewidentów. Rozszerzenie działań Agencji wymagało będzie przeprowadzenia w roku ponad 300 kontroli firm audytorskich (zarówno w miejscu siedziby firmy 

audytorskiej jak i „zza biurka”), również z udziałem ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.

3 600 000,00

Merytoryczni 17 25 42 Kontrole - w związku z rozszerzeniem zadań potrzeba zatrudnienia osób do rozpatrywania  zawiadomień  celem skierowania do postępowań dyscyplinarnych  oraz 

opracowywanie metodologii  procedur kontroli i analizowanie ryzyk celem opracowania  planu kontroli.

Postępowanie dyscyplinarne - rozszerzenie zadań z zakresu prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, przejęcie zadań z samorządu biegłych rewidentów, 

zwiększona konieczność reprezentowania Agencji przez sądami administracyjnymi (rozszerzenie nadzoru na wszystkie FA).

Postępowanie administracyjne - rozszerzenie zadań z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych i egzekwowanie ewentualnie nałożonych kar w związku 

z przejęciem zadań z samorządu (postępowania w I instancji) i rozszerzeniem zakresu podmiotowego (objęcie nadzorem publicznym firm audytorskich z ok. 80 na ok. 

1.500) oraz przedmiotowego badań ustawowych na wszystkie działania objęte standardami wykonywania zawodu.

Kontrola dochodów Agencji - rozszerzenie zadań z zakresu kontroli dochodów, w tym rozliczanie opłaty z tytułu nadzoru wnoszonych prze FA (z ok. 80 na ok. 1.500, 

kontrola innych należności z tytułu opłat i kar) oraz nowe zadanie: przekazywanie środków na realizację zadań realizowanych przez PIBR.

Opiniowanie aktów prawnych, w tym śledzenie zmian regulacyjnych w zakresie funkcjonowania Agencji, biegłych rewidentów i FA.

Ewidencja firm audytorskich i prowadzenie listy firm audytorskich – nowe zadanie ustawowe: prowadzenie ewidencji  ok. 1500 firm audytorskich, w tym listy która 

jest elektronicznym rejestrem publicznym (m.in. obsługa wniosków firm w zakresie wpisów i skreśleń, aktualizacja danych rejestrowych, monitoring poprawności 

danych rejestrowych, kontakty robocze z firmami w zakresie obowiązków ewidencyjnych).

Sprawozdawczość firm audytorskich – zwiększenie liczby zadań w związku z rozszerzeniem zakresu podmiotowego nadzoru z ok. 80 do ok. 1500 firm audytorskich 

oraz zakresu przedmiotowego nadzoru z badań ustawowych sprawozdań finansowych na wszystkie usługi objęte standardami wykonywania zawodu.

Monitoring rynku, w tym analizy ekonomiczne oraz zmian i trendów na rynku audytorskim i finansowym –  zadanie ustawowe: podejmowanie działań mających na 

celu rozwój rynku audytorskiego, jego konkurencyjność oraz wspieranie innowacji; zwiększenie ilości zadań w związku z rozszerzeniem zakresu podmiotowego 

nadzoru z ok. 80 do ok. 1500 firm audytorskich oraz zakresu przedmiotowego nadzoru z badań ustawowych sprawozdań finansowych na wszystkie usługi objęte 

standardami wykonywania zawodu.

Współpraca międzynarodowa – zwiększenie liczby zadań wynikających z planowanego wzmocnienia współpracy międzynarodowej (na poziomie europejskim – 

CEAOB, globalnym – IFIAR i bilateralnym, w szczególności USA i Wielka Brytania) w celu zapewniania skuteczniejszego nadzoru nad badaniami ustawowymi w 

międzynarodowych grupach kapitałowych oraz realizacji nowych zadań ustawowych w zakresie rozwoju rynku audytorskiego, jego konkurencyjności oraz wpierania 

innowacji.

Komunikacja i promocja - zapewnienie kanałów komunikacyjnych z interesariuszami, propagowanie misji Agencji , podejmowanie działań edukacyjnych i 

informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku audytowego

5 040 000,00

Obsługa organizacyjno-

techniczna 2 21 23

Zatrudnienie ok. 15 osób wynika z powołania i funkcjonowania odrębnego urzędu – aktualnie kwestie obsługi administracyjnej i organizacyjnej urzędu, między innymi 

obsługa kadrowa i księgowa, IT, zapewnienie bezpieczeństwa, obsługa techniczna i kancelaryjna, archiwum, zabezpiecza Ministerstwo Finansów, dodatkowe 6 osób 

będzie stanowiła obsługa sekretaryjna

2 042 400,00

Razem 34 66 100

Kontrolerzy umowa zlecenie

12

Zwiększenie zadań KNA poprzez przeprowadzanie kontroli pozostałych uslug atestacyjnych i pokrewnych we wszystkich firmach audytorskich (przejęcie zadań od 

samorządu zawodowego)
826 200,00

Eksperci umowa o dzieło

(przyjmuje się ok. 60 zleceń w roku)
Przyjmuje się ok. 

60 zleceń w roku
Potrzeba zatrudnenia ekspertów z różnych dziedzin, wspierających zespoły kontrolerskie w trakcie prowadzonych kontroli, w sytuacjach wymagajacych 

specjalistycznej wiedzy. 

826 200,00

Członkowie Rady Nadzoru 

Audytowego

Wynagrodzenia 

obecnych 9 

członków KNA 

finasowane jest z 

budżetu Państwa

7*

* Członkowie Rady Nadzoru Audytowego będą finasowani z funduszy Agencji.

Skład RNA (9 osób): Prezes, Z-ca Prezesa (zatrudnieni w Agencji) i 7 członków.
168 000,00

Razem 14 302 800,00

BIURO Agencji 

Grupy pracownicze Uzasadnienie 

Koszty wynagrodzeń (w zł) wg 

stanu docelowego w roku 

2020 z uwzględnieniem 

narzutów 



RAPORT Z KONSULTACJI 

projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw 

 

1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania.  

Projekt ustawy z dnia 31 października 2018 r. został poddany konsultacjom publicznym i opiniowaniu równolegle z uzgodnieniami 
zewnętrznymi. Projekt został przekazany (przy piśmie z dnia 31 października 2018 r. znak DR2.5200.3.2018) do 52 podmiotów w ramach 
konsultacji publicznych i opiniowania tj.: Komisji Nadzoru Finansowego, Komisji Nadzoru Audytowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Narodowego Banku Polskiego, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Najwyższej Izby 
Kontroli, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Głównego Urzędu 
Statystycznego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura 
Śledczego Policji, Rzecznika Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komisji Egzaminacyjnej, Polskiej Izby Biegłych 
Rewidentów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, 
Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS”, Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych, Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Rzemiosła Polskiego, Polskiego 
Instytutu Dyrektorów, Krajowej Rady Spółdzielczej, Kasy Krajowej SKOK, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Polskiej Unii Seniorów, Instytutu 
Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Izby Domów Maklerskich, Związku Maklerów i Doradców, Polskiej Izby Ubezpieczeń, 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami, Izby 
Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Polskiego Forum Corporate Governance Instytutu 
Badań nad Gospodarką Rynkową, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum 
Związków Zawodowych, Izby Pracodawców Polskich, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Rady Dialogu Społecznego, Business Centre Club, Polskiej Rady Biznesu. 

 
Do ww. projektu uwagi zgłosiły następujące podmioty: Komisja Nadzoru Audytowego, Komisja Nadzoru Finansowego, Najwyższa Izba 
Kontroli, Prokuratoria Generalna, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Unia Metropolii Polskich, Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Komitet Audytu dla m. st. Warszawy, 
Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Pracodawcy RP, Porozumienie Zielonogórskie, PwC, KPMG Audyt, 



Deloitte Audyt, PKF Consult, ACCA, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Polska Izba 
Ubezpieczeń, Skarbnik Miasta Stołecznego Warszawy, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych. 
 
Omówienie ww. uwag zostało przedstawione w załączniku nr 1. 

 
 

2. Omówienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami 
Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.  
 
Nie dotyczy 

 

3. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa.  

1) Deloitte Audyt sp. k. 

2) KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

3) PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Audyt sp. k. 
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Warszawa, dnia  31 stycznia 2019 r.  
MINISTERSTWO FINANSÓW  
Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej  
 
 

Uwagi do projektu (z dnia 31 października 2018 r.) ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw 

zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych w związku ze zmianą struktury i finansowania organu nadzoru publicznego oraz zakresu 
nadzoru publicznego 

 

 

Lp. Podmiot, który 
zgłosił uwagę Opinia podmiotu Stanowisko MF 

Uwagi ogólne 
1 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
W projekcie przyjmuje się, że PANA ma być utworzona 21 dni od ogłoszenia ustawy (nie 
wyjaśniono w uzasadnieniu z czego wynika ten termin) i w tym okresie funkcjonować ma 
Pełnomocnik (wykonujący zadania Prezesa). Organy PANA mają zostać powołane z dniem 
1 stycznia 2020 r. i z tą datą PANA ma wypełniać swoje zadania. Jednocześnie jednak w 
tym okresie ma dalej istnieć i wypełniać swoje zadania KNA. W związku z tym powstaje 
„dualizm” jeśli chodzi o istnienie instytucji (KNA/PANA). Bardziej czytelnym byłoby, 
gdyby w okresie przejściowym istniała np. „PANA w organizacji”.  
Tworzy się Agencję od 2019 r. (z zadaniami Prezesa i Pełnomocnikiem, planem 
finansowym itd.), a jednocześnie istnieje dalej KNA. Nowe organy mają być powołane i 
zadania mają być wykonywane od 1 stycznia 2020 r. 
Wydaje się, że czynności organizacyjne na rzecz Agencji można wykonywać bez jej 
faktycznego powoływania. 

Uwaga nieuwzględniona – 
konstrukcja przepisu zakłada, że 
Agencja w okresie do 31 grudnia 
2019 r. ma przymioty jednostki w 
organizacji, nie wykonuje w tym 
czasie zadań merytorycznych, gdyż 
te wykonywane są przez KNA. 
Niemniej jednak uzasadnienie 
zostanie uzupełnione o tę informację. 

2 Szef Służby 
Cywilnej 

Ponadto zauważam, że zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy Rada Służby Publicznej wyraża 
opinie w zakresie projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej. Powyższy 
projekt powinien zatem zostać przekazany do zaopiniowania również przez Radę Służby 
Publicznej. 

Uwaga uwzględniona 

3 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Czołową zmianą proponowaną przez PIBR jest komplet propozycji mających na celu 
wzmocnienie jakości badanych sprawozdań finansowych, jak również wykonywania 

Uwaga nieuwzględniona – 
założeniem projektu jest utworzenie 
odrębnej, dedykowanej instytucji, 
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pozostałych czynności rewizji finansowej – zarówno na rzecz JZP, jak i nie-JZP. W tym 
celu (poniżej ogólnie, a w dalszych wierszach szczegółowo) proponujemy: 
 rozszerzenie definicji JZP; 
 rozszerzenie wyłącznych uprawnień PANA na rzecz kontroli wykonywania przez firmy 

audytorskie usług atestacyjnych zastrzeżonych do wykonywania wyłącznie przez 
biegłych rewidentów (czyli czynności rewizji finansowej) – w odniesieniu do 
wszelkich czynności rewizji finansowej firm audytorskich, które wykonały 
jakąkolwiek (choćby jedną) taką czynność na rzecz JZP (w rozumieniu poszerzonej 
definicji JZP) (z analizy sprawozdań firm audytorskich za 2017 r. wynika, że z 
obecnych 80 firm, wykonujących badania ustawowe w JZP 
(https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=69935cb5-5625-4695-
a2a8-cae289062228&groupId=764034) pod nadzór PANA trafiłoby ok. 120-160 firm 
audytorskich); 

 pozostawienie w kompetencjach KKN (oczywiście pod nadzorem PANA) kontroli 
czynności rewizji finansowej w pozostałych firmach audytorskich (czyli w zakresie ok. 
1.370-1.410 firm audytorskich na dzień 14.11.2018 r.). Jednocześnie proponujemy, aby 
w PIBR utworzyć Dział Kontrolerów, składający się z pracowników o wysokich 
kompetencjach i dużym doświadczeniu zawodowym w zakresie wykonywania 
czynności rewizji finansowej, gdzie każdorazowo jedna osoba z tego Działu byłaby w 
każdej kontroli tzw. kontrolerem "wiodącym", i który do czynności kontrolnych 
dobierał osobę/osoby spośród kontrolerów nieetatowych. To pozwoliłoby na jeszcze 
większe ujednolicenie wniosków wyciąganych z kontroli, ich klasyfikacji oraz – 
finalnie – ujednolicanie poziomu sankcji za dane nieprawidłowości); 

 pozostawienie w PIBR postępowania administracyjnego wobec firm audytorskich oraz 
postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów – w zakresie, jaka wynika 
z propozycji pozostawienia w kompetencjach KKN zakresu kontroli. Samorząd 
zawodowy biegłych rewidentów jest samorządem zaufania publicznego, wyposażonym 
w atrybut „sprawowania pieczy”, w granicach interesu publicznego oraz 
„wykonywania zawodu” osób uczestniczących w wykonywaniu zawodu, należących 
do samorządu. Najbardziej typowym sposobem realizacji konstytucyjnego obowiązku 
„sprawowania pieczy” nad należytym wykonywaniem zawodu jest korporacyjne 
sądownictwo dyscyplinarne. Przywilej ten ma racjonalne uzasadnienie bowiem organy 
dyscyplinarne orzekają w sferze etyki zawodowej i wykonywania zawodu, wobec 
czego muszą być złożone z osób potrafiących określić wymagania etyczne i 
profesjonalne wobec osoby obwinionej o przewinienie dyscyplinarne; 

która zajmie się kompleksowo 
wszystkimi aspektami nadzoru nad 
działalnością biegłych rewidentów i 
firm audytorskich. Model ten 
przyniesie efekt synergii i zapewni 
jednolite zasady nadzoru. Ponadto 
dotychczasowe doświadczenia 
wskazują na potrzebę zapewnienia 
nadzoru w zakresie usług innych niż 
badanie ustawowe, w tym usług 
świadczonych na potrzeby transakcji 
zawieranych na rynku kapitałowym. 
Stąd projekt zakłada objęciem 
nadzorem wszystkich usług 
atestacyjnych i pokrewnych. Model 
proponowany przez PIBR nie 
wpisuje się w powyższe założenia. 

https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=69935cb5-5625-4695-a2a8-cae289062228&groupId=764034
https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=69935cb5-5625-4695-a2a8-cae289062228&groupId=764034
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 wyłączenie z nadzoru (przez PANA, jak i KKN) usług atestacyjnych niezastrzeżonych 
do wykonywania wyłącznie przez biegłych rewidentów oraz usług pokrewnych – jako, 
że objęcie ich nadzorem (jak i opłatą roczną z tytułu nadzoru – o czym niżej) 
spowodowałoby nierówne traktowanie podmiotów funkcjonujących na rynku. 
Zwracamy uwagę, że tego typu usługa świadczona przez firmę audytorską obostrzona 
jest przepisami w zakresie posiadania odpowiednich polityk/procedur i koniecznością 
jej wykonania zgodnie z odpowiednim standardem zawodowym. W sytuacji jednak, 
gdy jej wykonania podejmuje się podmiot niemający statusu firmy audytorskiej – żadne 
wymogi czy standard nie obowiązują (mają charakter wyłącznie fakultatywny). Ma to 
w oczywisty sposób przełożenie na poziom ponoszonych kosztów w związku z 
wykonaniem tej usługi między firmą audytorską a podmiotem niemającym tego statusu 
i – tym samym na cenę oferowaną przez te podmioty. Warto również dodać, że przepis 
jest dość prosty do obejścia, bowiem wystarczy, że firma audytorska powoła do życia 
odrębny podmiot, który nie znajduje się na liście firm audytorskich i w takiej sytuacji 
kontrola już go nie obejmie; 

 ustanowienie jako podstawy opłaty rocznej z tytułu nadzoru opłacanej przez firmy 
audytorskiej przychodów z wykonania czynności rewizji finansowej. Koresponduje to 
wprost z proponowanym przez PIBR zakresem usług proponowanych do objęcia 
nadzorem (zarówno przez PANA, jak i KKN). Ponadto należy również zauważyć, iż 
proponowanemu w projekcie wzrostowi opłaty (m.in. poprzez poszerzenie podstawy 
jej naliczania) nie towarzyszy zwiększenie częstotliwości kontroli firm audytorskich 
badających ustawowe sprawozdania JZP i nie-JZP. 

Powyższe propozycje wskazują, że PIBR zależy na podnoszeniu skuteczności 
sprawowanego nadzoru oraz podnoszeniu jego jakości, jak również pozwalają na 
kompleksowe pokrycie ryzyka systemowego związanego z działalnością wszystkich 
jednostek o znaczeniu systemowym dla państwa, jak również firm audytorskich, które 
na rzecz tych jednostek wykonywały jakąkolwiek czynność rewizji finansowej. 
 
Szczegółowe rozwiązania w zakresie ww. propozycji zamieszczono poniżej, natomiast w 
dalszej części uwag znajdują się propozycje inne, o których uwzględnienie PIBR również 
wnosi. 

4 Konfederacja 
Lewiatan 

Zakres usług zawodowych podlegający nowemu urzędowi 
Nadzór powinien być sprawowany nad usługami zastrzeżonymi dla biegłych rewidentów, 
w tym kontrole w odniesieniu do firm nie badających JZP powinny być realizowane przez 
PIBR, a pozostałych firm audytorskich przez nowy urząd. Nadzór nad firmami 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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audytorskimi nie powinien obejmować usług nie zastrzeżonych dla biegłego rewidenta, bo 
dojdzie do dyskryminacji firm audytorskich. Przykładowo, audyt raportu niefinansowego 
nie jest zastrzeżony dla biegłych rewidentów. Zgodnie z projektem nowy urząd będzie 
mógł kontrolować wykonanie takich audytów tylko w firmach audytorskich.  
Jeśli nowy urząd chce kontrolować usługi inne niż zastrzeżone dla biegłych rewidentów to 
powinna to być kontrola podmiotowa, czyli obejmować wszystkie firmy wykonujące daną 
usługę (np. audyt raportu niefinansowego, doradztwo w zakresie przygotowania prospektu 
emisyjnego). W przeciwnym przypadku może pojawić się praktyka rynkowa, że 
niezastrzeżona usługa będzie alokowana poza firmami audytorskimi, aby uniknąć nadzoru.   

5 Unia Metropolii 
Polskich 

wprowadzone od 2017r. nowe zapisy w/w ustawy (niestety) znacznie ograniczyły dane 
sporządzane przy ocenie biegłego, a przedłożona opinia (2 strony) stała się dużym 
utrudnieniem dla badanej jednostki/ spółki oraz organu nadzorczego.  
Dane ujęte w raporcie biegłego są  bardzo okrojone, co nie daje pełnego wgłębienia w 
sytuację spółki. Dlatego też czytając projekt ustawy zwrócono  uwagę, czy MF dokonało 
zmian w obszarze poprawy jakości badań poprzez zwiększenie jakości raportowania z 
przeprowadzonego badania. Patrząc tak analogicznie na kwestie raportowania audytora 
wewnętrznego to każdą nieprawidłowość zawsze oceniamy na podstawie dowodów oraz 
wskazujemy  w raporcie – na podstawie czego dowodzę i wydaję opinię. Niestety nie 
spotkałam się z tak dokładnym wskazaniem dowodów przez biegłego. Wiem, że aktualne 
zapisy ustawy regulują odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie badania, ale nie 
wymagają (oprócz bilansu, RZiS itp.), aby biegły wskazywał zapisując w Raporcie co 
dokładnie wziął do próby. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

6 Unia Metropolii 
Polskich 

Niesłuszne odejście od wskazywania w sprawozdaniu biegłego rewidenta wskaźników 
finansowych. Wyliczenie przez osobę niezależną  - biegłego rewidenta – wskaźników do 
tej pory stanowiło dla organu nadzoru, czy samego zarządu wiarygodną i niezależną ocenę 
w zakresie potwierdzenia stanu finansowego jednostki. Poza tym, odejście od wskazywania 
w raporcie biegłego rewidenta wskaźników finansowych znacznie ograniczyło pewność w 
jakim kierunku zmierza jednostka. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

7 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Zachodniopomorsk
iego 

(Dotyczy art. 30-34) Projekt wprowadza zdecydowane zmiany w strukturze 
funkcjonowania samorządu zawodowego biegłych rewidentów i firm audytorskich i może 
mieć negatywny wpływ na rynek pracy w tym obszarze. Przeniesienie zadań nadzoru 
publicznego, dotąd realizowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, do nowo 
powołanej Polskie Agencji Nadzoru Publicznego skutkować będzie zmniejszeniem liczby 
pracowników zatrudnionych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, w Krajowej 

Uwaga nieuwzględniona – należy 
zauważyć, że dyrektywa 
2006/43/WE (zmieniona dyrektywą 
2014/56/UE) wymaga, by zadania 
nadzoru publicznego były co do 
zasady wykonywane przez 
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Komisji Rewizyjnej, a także Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym. Jednocześnie, wskazane 
wyżej instytucje pozbawia się środków finansowych pochodzących z wpływów za zadania 
dotąd przez nie realizowane. 

niezależny organ nadzoru 
publicznego. Dopuszcza ona 
niemniej, by wybrane zadania 
nadzoru publicznego w odniesieniu 
do badań sprawozdań finansowych 
jednostek innych niż jzp mogły być 
delegowane na inne organy, w tym 
samorząd zawodowy. Transponując 
ww. dyrektywę ustawodawca polski 
skorzystał z tej opcji i powierzył 
wykonywanie ww. zadań Polskiej 
Izbie Biegłych Rewidentów. 
Jednakże, jak wspomniano w 
uzasadnieniu, analiza działań 
podejmowanych przez PIBR 
wskazuje, iż samorząd zawodowy 
nie podejmował wystarczającej 
aktywności w zakresie zadań 
powierzonych mu do realizacji 
ustawą w ramach nadzoru 
publicznego sprawowanego przez 
KNA. Zatem uzasadnione jest by 
zadania te wykonywał bezpośrednio 
organ nadzoru publicznego. 
Zawężenie zakresu zadań 
wykonywanych przez PIBR w 
ramach nadzoru publicznego 
uzasadnia zatem ograniczenie 
liczebności członków 
poszczególnych organów PIBR. 
Dodatkowo należy wskazać, że 
opłata z tytułu nadzoru pobierana 
obecnie przez samorząd może być 
wykorzystywana jedynie na pokrycie 
kosztów realizacji przez niego zadań 
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w ramach nadzoru publicznego (nie 
może dotować kosztów pozostałej 
działalności Izby). Zatem zawężenie 
zakresu zadań w ramach nadzoru 
publicznego, które nadal pozostaną 
w gestii PIBR uzasadnia 
zmniejszenie ilości środków, które 
samorząd nadal będzie otrzymywał 
na ich realizację.  

8 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 art. 33 ust. 1 i 4, art. 34 ust. 1 oraz art. 153 ust. 4 ustawy) 
Proponuje się zmianę przedmiotowych przepisów w taki sposób, aby odzwierciedlały one 
obecnie obowiązujące przepisy (poza art. 33 ust. 4, gdzie proponuje się nowe brzmienie), 
tj.: 
Art. 31.1. W skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wchodzi od 11 do 15 członków. 
 
Art. 32.1. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków (…). 
 
Art. 33.1. W skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wchodzi od 8 do 10 członków. 
(…) 
4. Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie jednego lub trzech sędziów. 
 
Art. 153.4. Na rozprawie Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie jednego lub trzech 
sędziów. 
 
Art. 34.1. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny wykonuje swoje zadania przy pomocy od 5 do 
10 5 zastępców. 
 
Zdaniem PIBR nie powinno się nadmiernie ograniczać liczny członków organów. Nie ma 
obowiązku wypłacania jakichkolwiek wynagrodzeń członkom organów, poza zwrotem 
kosztów podróży. Jeśli samorząd nie będzie posiadał środków, tym samym ograniczy ich 
wypłaty z tego tytułu. 
W kwestii liczebności składów orzekających w ramach Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
proponujemy, aby decyzję co do liczby danego składu podejmował przewodniczący, Sądu 
biorąc pod uwagę charakter danej sprawy. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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W kwestii liczebności składu Krajowej Komisji Nadzoru (art. 35 ust. 1) propozycję 
przedstawiono we wcześniejszej części tabeli. 

9 PKF Consult W naszej ocenie proponowane rozwiązania nie spowodują zmian wskazanych 
w uzasadnieniu, gdyż : 

 zakres działania organu nie obejmuje promowania jakości usług świadczonych 
przez firmy audytorskie a także nadzoru nad komisją egzaminacyjną; bez tych 
działań wątpliwym wydaje się osiągniecie celów zmiany ustawy,    

 dodatkowo zakres ten nie obejmuje tworzenia standardów wykonywania zawodu; 
w rezultacie proces tworzenia i przyjmowania standardów wykonywania zawodu 
nie będzie optymalny i efektywny oraz może stanowić źródło całkowicie 
niepotrzebnych rozbieżności pomiędzy organem  nadzoru a samorządem, 

 mechanizm zapewnienia jakości, czyli cykliczne kontrole, nie obejmuje innych 
usług niż badania statutowe, a inne usługi niż badania statutowe mogą być 
przedmiotem kontroli tylko w przypadkach określonych w przepisach; w efekcie 
podstawowy cel zmiany ustawy nie zostanie osiągnięty; 

 organ nie przejmuje całego procesu sankcji w zakresie nadzorowanych zadań, 
w efekcie wątpliwym wydaje się zrealizowanie celu proponowanych zmian;  

 finansowanie organu jest oparte wyłącznie na opłatach od firm audytorskich, co 
zawsze będzie powodowało dysproporcje pomiędzy środkami na działanie organu 
a zakresem działania organu proponowanym w zmianach; zwracamy uwagę na 
fakt, iż w innych krajach to także badane jednostki, 
w szczególności jednostki zainteresowania publicznego, partycypują 
w finansowaniu działalności takiego organu.     

 
W naszej ocenie proponowane zmiany całkowicie marginalizują samorząd zawodowy, 
będąc de facto w kolizji do zasad wynikających z Konstytucji odnośnie do 
zawodów zaufania publicznego. W związku z tym proponujemy inny zakres nadzoru 
organu publicznego a mianowicie nadzór nad usługami, które z mocy przepisów prawa 
krajowego oraz unijnego zostały powierzone do przeprowadzenia biegłemu 
rewidentowi lub firmie audytorskiej. Roszczenia wynikające ze świadczenia pozostałych 
usług, które nie wynikają  z przepisów prawa a jedynie z postanowień umownych, mogą 
być dochodzone także na drodze cywilnoprawnej. Jednocześnie podział wszystkich zadań 
(począwszy od rejestracji, stanowienia standardów po sankcje) pomiędzy samorząd a organ 
nadzoru publicznego powinien się odbywać w oparciu o typ usługi, z możliwością 

Poszczególne zagadnienia poruszone 
w uwadze zostały wyjaśnione w 
dalszej części tabeli bądź wychodzą 
poza zakres projektu. 
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przekazywania informacji o nieprawidłowościach, uczestniczenia w kontrolach itp. 
Podkreślamy, iż takie modele funkcjonują w innych państwach.   
 
Uważamy, iż niewłaściwe jest dokonywanie zmiany nazwy organu na Polską Agencję 
Nadzoru Audytowego, gdyż: 

 oznacza to konieczność poniesienia przez firmy audytorskie nieproporcjonalnych 
kosztów związanych z dostosowaniem wszystkich wewnętrznych regulacji, które 
nie zostały niestety w projekcie oraz w innych dokumentach uwzględnione, 

 nie przyczyni się do zwiększenia sukcesu rekrutacyjnego nowego organu, biorąc 
pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy w Polsce. 

Celowe natomiast są zmiany w składzie osobowym Komisji Nadzoru Audytowego 
(ograniczenie tego składu) i zmiana statusu na członków, sprawujących funkcje w pełnym 
wymiarze godzinowym. Zwracamy uwagę, iż przy przyjmowaniu zmienianej ustawy te 
wszystkie ograniczenia w funkcjonowaniu organu kolegialnego były znane i omawiane, 
natomiast nie zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie zmienianej ustawy. 
 
Dodatkowo celowym wydaje się nadanie odpowiedniej rangi organowi nadzoru 
publicznego poprzez poddanie jego działalności kontroli przez Sejm, a także oparcie 
procesu wyboru Prezesa organu temu samemu rygorowi lub procesowi konkursowemu. 
 
Jednocześnie, uważamy, iż niezbędny jest mechanizm cyklicznej oceny przez Sejm, nie 
rzadziej niż raz na 2 lata, czy organ realizuje właściwie zadania ustawy. 

10 Konfederacja 
Lewiatan 

Przeniesienie pełnego zakresu kontroli firm audytorskich do nowego urzędu] 
Obecnie mamy ok 1,6 tys. firm audytorskich z czego większość (1,5 tys.) to mikro i małe 
firmy audytorskie wykonujące badania firm nie mających znaczenia systemowego. System 
nadzoru i kontroli powinien być oparty na zasadzie skalowalności. Kontrole nad 
mniejszymi firmami audytorskimi, które wykonują usługi dla sektora MSP powinny 
pozostać w samorządzie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR). Rozważyć należy 
wzmocnienie jakości działań nadzorczych nowego urzędu nad działalnością Krajowej 
Komisji Nadzoru, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika 
Dyscyplinarnego jednak pozostawiając te organy w ramach PIBR.  
Zajęcie się wszystkimi firmami audytorskimi oraz wszystkimi usługami biegłych 
rewidentów „rozwodni” systemową uwagę nadzoru nad tym co ważne. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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11 ACCA 1. Sposób realizowania zadań publicznych w zakresie nadzoru na rynkiem 
audytorskim w Polsce 
a) ACCA działa jako organizacja zaufania publicznego od 1904 r. w Wielkiej Brytanii, a 

w 2009 r. utworzyła biuro także w Polsce. Rozumiemy doskonale znaczenie 
wzmocnienia mechanizmów nadzoru publicznego nad działalnością biegłych 
rewidentów, by nie tylko monitorować jakość świadczonych usług, ale budować 
zaufanie do zawodu i szerzej – do rynku finansowego.  

b) Na podstawie doświadczeń z działalności ACCA oraz udziału w nadzorze nad rynkiem 
usług finansowych, w tym audytorskich w Wielkiej Brytanii i Irlandii, wskazujemy na 
fakt, że skuteczność działań nadzorujących rynek usług audytorskich nie zależy od 
liczby instytucji publicznych zaangażowanych w kontrolę, ale przede wszystkim od 
sposobu wykonywania zadań przez istniejące już instytucje. W Polsce działające 
instytucje, w tym KKN – Krajową Komisja Nadzoru realizująca zadania w imieniu 
Komisji Nadzoru Audytowego oraz Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, która jako 
samorząd zawodowy audytorów sprawuje kontrolę nad firmami zrzeszonymi w Polskiej 
Izbie Biegłych Rewidentów, powinny być poddawane stałemu monitoringowi i w 
zasadach ich działania w pierwszej kolejności powinny być wprowadzane zmiany.  

c) Wskazujemy przede wszystkim na szerokie możliwości wyposażenia zarówno KNA, 
jak i KRBR w narzędzia, które pozwoliłby na skutecznie realizowanie funkcji 
kontrolnych bez konieczności modyfikowania porządku instytucjonalnego, które z całą 
pewnością są w stanie przedstawić zarówno PIBR, jak i inne instytucje nadzorujące 
rynek usług finansowych i audytorskich.  

d) Jednym z elementów służących podniesieniu profesjonalizmu, w ocenie ACCA, 
mogłoby być ułatwienie dostępu członków organizacji międzynarodowych 
(rozpoznawalnych ustawowo w innych krajach Unii Europejskiej, w tym ACCA), 
posiadających najwyższe kwalifikacje zawodowe i etyczne, a przede wszystkim etyczne 
oraz doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym, do zawodu biegłego 
rewidenta, poprzez odpowiednie zmodyfikowanie procedury egzaminacyjnej i 
uproszczenie mechanizmu dokumentowania wiedzy zawodowej. Zmiana taka nie 
ograniczałaby kompetencji Komisji Egzaminacyjnej, a jedynie umożliwiła zwiększenie 
konkurencji na rynku usług audytorskich o firmy i osoby, legitymujące się najwyższą 
wiedzą i profesjonalizmem, podniosłaby konieczność świadczenia najlepszych usług 
przez obecnych audytorów, a tym samym wymusiłaby wewnętrzny mechanizm kontroli 
jakości, bardziej efektywny od obecnego. Jakość kwalifikacji ACCA została już 
doceniona m.in. w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Upoważnia 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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ona do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek należących do skarbu państwa tak jak 
egzamin państwowy.  

e) Jesteśmy w ACCA przekonani, że tylko najwyższe standardy moralne, wysoka postawa 
etyczna i zdolność do samoregulacji jest w stanie skutecznie wpływać na jakość kontroli 
nad rynkiem audytorskim, a poprzez większą konkurencję i pojawienie się nowych osób 
i podmiotów na rynku, firmy audytorskie uzyskają systemową, rynkową zdolność do 
samoregulacji oraz eliminowania błędów oraz patologii, jeżeli takie się pojawią. 

f) W przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o powołaniu Polską Agencję 
Nadzoru Audytowego, proponujemy, aby funkcje kontrolne wobec firm małych, czyli 
ok. 1500 podmiotów spośród 1600 obecnych na rynku, pozostały w kompetencjach 
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Nowa instytucja powinna w 100% odpowiadać za 
nadzór, który ma znaczenie systemowe. Organy takie jak Krajowy Sąd Dyscyplinarny, 
Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny i inne powinny pozostać w PIBR.  

g) Zwracamy także uwagę na konieczność ograniczenia zakresu kompetencji nowej 
instytucji wyłącznie do tych funkcji, które dotyczą usług audytorskich. 

h) Zwracamy także uwagę na konieczność określenia nie tylko kompetencji Rady i Zarządu 
nowo powoływanej Agencji, ale przede wszystkim jej pracowników, w tym przede 
wszystkim ich przygotowania zawodowego do pełnienia funkcji nadzorczych nad 
rynkiem finansowym. Obowiązkowe dla pracowników tego typu instytucji publicznej 
powinno być wykształcenie kierunkowe w zakresie finansów i rachunkowości, poparte 
stałym podnoszeniem kwalifikacji np. poprzez udział w studiach podyplomowych, czy 
egzaminach typu ACCA. 

12 Związek 
Przedsiębiorców i 

Pracodawców 

System nadzoru nad firmami audytorskimi jest zagadnieniem kluczowym z punktu 
widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Nowy model w tym zakresie ukształtował 
się w połowie 2017 roku, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W ramach nowych regulacji, stworzono 
dwustopniowy system nadzoru. Komisja Nadzoru Audytowego, tj. organ nadzoru 
publicznego, któremu powierzono m.in. zadania w zakresie nadzoru publicznego nad 
firmami audytorskimi przeprowadzającymi badania ustawowe jednostek zainteresowania 
publicznego. Jednocześnie, Krajowa Komisja Nadzoru, jako organ Polskiej Izby Biegłych 
Rewidentów, sprawuje kontrolę nad działalnością podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz przestrzeganiem przepisów i procedur związanych z 
wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów. W pewnym 
uproszczeniu można stwierdzić, ze w ramach omawianego systemu KNA sprawuje nadzór 
przede wszystkim nad firmami audytorskimi badającymi jednostki zainteresowania 

Poszczególne zagadnienia poruszone 
w uwadze zostały wyjaśnione w 
dalszej części tabeli (por. także 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli) 
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publicznego, w zakresie tychże badan, podczas gdy KKN zajmuje się nadzorem nad 
pozostałymi firmami. W ramach przedmiotowego projektu ustawy, projektodawca 
proponuje wprowadzenie nowego systemu, opartego o całkowite wyeliminowanie 
samorządowego organu nadzorczego i stworzenie nowego, państwowego podmiotu - 
Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego - który miałby kontrolować wszystkie firmy 
audytorskie. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców stoi na stanowisku, ze tak daleko 
idące zmiany, przeprowadzane w ciągu tak krótkiego czasu od ostatniej dużej nowelizacji 
ustawy o biegłych rewidentach, rugujące z przestrzeni nadzoru nad firmami audytorskimi 
samorząd, stanowią krok w złą stronę i apeluje, by w ramach nowego systemu uwzględnić 
rolę samorządu zawodowego biegłych rewidentów. 
Projektodawca tłumaczy potrzebę stworzenia nowego systemu "niewystarczającą 
aktywnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie sprawowanego przez siebie 
nadzoru publicznego". Trzeba nadmienić jednak, ze od momentu wejścia w życie ostatniej 
dużej nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, minęło zaledwie półtora roku - wydaje 
się, że to zdecydowanie zbyt krótko, by moc jednoznacznie ocenić skuteczność 
przeprowadzonych na podstawie nowych regulacji kontroli. Mając to na uwadze, trudno 
jest przekonująco uzasadnić potrzebę wprowadzania do systemu nadzoru nad firmami 
audytorskimi tak daleko idących zmian. A o tym, ze implementacja postulatów zawartych 
w projekcie stanowiłaby naprawdę głęboką ingerencję w systemu nadzoru nad firmami 
audytorskimi, pisze sam ustawodawca, wprost wskazując, że w nowym systemie nadzoru 
publicznego, Polska Izba Biegłych Rewidentów będzie realizowała zadania w ramach 
nadzoru publicznego sprawowanego przez organ nadzoru, w bardzo ograniczonym 
zakresie, a za realizację tych zadań, odpowiedzialność będzie ponosiła nowa instytucja 
nadzoru, tj. Polska Agencja Nadzoru Audytowego. W związku ponadto z uchyleniem art. 
56 ustawy, istnieje niebezpieczeństwo, że firmy audytorskie nie badające jednostek 
zainteresowania publicznego (czyli przeważnie podmioty z sektora MŚP) będą zmuszone 
do uiszczania wyższych opłat z tytułu nadzoru, co istotnie wpłynie na wzrost kosztów 
prowadzenia ich działalności (warto zaznaczyć, że ten czynnik kumuluje się z innymi, 
takimi jak choćby wzrost wynagrodzeń w gospodarce). 
Reasumując, projektowane zmiany doprowadzą do pozbawienia samorządu zawodowego 
faktycznych kompetencji w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi, przekazując 
wszystkie w ręce publicznego, centralnego podmiotu, a ponadto wiązać się będą ze 
wzrostem kosztów dla najmniejszych firm - a to wszystko bez wyraźnego uzasadnienia, 
ponieważ projektodawca nie jest w stanie przeprowadzić odpowiedniej ewaluacji skutków 
funkcjonowania zmian w ustawie obowiązujących od połowy 2017 roku, ponieważ minęło 
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od tamtej pory za mato czasu. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców stoi na stanowisku, 
że tam, gdzie branże są w stanie rozwiązywać swoje problemy w drodze samoregulacji, czy 
też za pomocą skutecznego samorządu zawodowego, tam instytucje publiczne nie powinny 
poszerzać zakresu swoich kompetencji. Wydaje się ponadto, ze po stronie samorządu 
biegłych rewidentów istnieje duża otwartość na dyskusję o nowym systemie nadzoru nad 
firmami audytorskimi, tak by był on sprawowany możliwie najefektywniej. Tym samym, 
rekomendowanym przez nas rozwiązaniem, byłoby powierzenie nowo powstałej PANA 
całkowitego nadzoru nad tymi firmami audytorskimi, które wykonały choć jedna usługę 
rewizji finansowej dla jednostki zainteresowania publicznego, oraz pozostawienie pod 
nadzorem KKN firm mniejszych, przy jednoczesnym stałym ewaluowaniu rezultatów 
zmian systemu i wdrażaniu – po konsultacjach i w porozumieniu z branżą - ewentualnych 
działań naprawczych. 

Art. 1 pkt 2 projektu 
13 Najwyższa Izba 

Kontroli 
Dodatkowo wskazać należy, iż nowelizowana ustawa nie zawiera wymienionego w art. 1 
pkt. 2 projektu przepisu art. 2 pkt. 2 lit. b, co przemawia za korektą aktu w tej części. 

Uwaga uwzględniona 

14 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

Nie we wszystkich przepisach uwzględniono zmiany KNA na Agencję (lub Radę/Prezesa 
Agencji) – np. obecny art. 103 ust. 1, 4, art. 104 ust. 1 

Uwaga niezasadna – odpowiednie 
zmiany w art. 103 ust. 1 i 4 oraz art. 
104 ust. 1 zostały ujęte w projekcie 
(por. art. 1 pkt 50 projektu) 

15 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

Wyliczenie powinno uwzględniać art. 2 pkt 22 lit. b Uwaga uwzględniona 

16 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
Poznaniu 

Zmiana zapisu: użyte w art. 2 w pkt 2 w lit. b na zapis: użyte w art. 2 w pkt 22 w lit. b. Brak 
jest jednostki redakcyjnej podanej w projekcie ustawy zmieniającej, natomiast wyrazy 
„Komisja Nadzoru Audytowego” użyte są w art. 2 pkt 22 lit. b) zmienianej ustawy, co 
uzasadnia proponowaną zmianę. 

Uwaga uwzględniona 

17 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
Poznaniu 

Zmiana zapisu: w art. 55 w ust. 4, 5, 7, 8 i 10 na zapis: w art. 55 w ust. 4, 5, 7, 8 pkt 2 i 10. 
Wyrazy „Komisja Nadzoru Audytowego” użyte są w art. 55 ust. 8 pkt 2 ustawy, co 
uzasadnia proponowaną zmianę. 

Uwaga uwzględniona 

Art. 1 pkt 4 projektu 
18 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy pozostawienie tego przepisu z pozostawieniem wskazania na KKN, tj.: Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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Art. 11.4. W skład Komisji nie może być powołana osoba będąca członkiem organu Polskiej 
Izby Biegłych Rewidentów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2-6, Prezesem Agencji, 
Zastępcą Prezesa Agencji lub członkiem Rady Agencji. 
 
Zmiana powiązana z propozycją utrzymania w strukturze PIBR KKN. 

Art. 1 pkt 7 projektu 
19 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
W ust. 6 proponuje się skreślenie wyrazów „oraz wysokości opłaty, o której mowa w ust. 
3”  Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, „wniosek o wpis do rejestru 
podlega opłacie”. Zbędne jest zatem zwielokrotnienie nadania KRBR kompetencji do 
wydawania uchwał w sprawie wysokości opłaty o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o 
biegłych rewidentach dwukrotnie, tj. zarówno w art. 17 ust. 6 jak i w art. 30 ust. 2 pkt. 3) 
lit. g) ustawy o biegłych rewidentach. 

Uwaga nieuwzględniona - wydaje 
się, że poprawność legislacyjna 
wymaga ujęcia tego zapisu w obu 
artykułach – jest to kwestia do 
ostatecznego rozstrzygnięcia na 
etapie Komisji Prawniczej. 

Art. 1 pkt 8 projektu 
20 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy następujące brzmienie przepisu: 
Art. 18.4 Jeżeli przeciwko biegłemu rewidentowi, który złożył oświadczenie o wystąpieniu 
z samorządu biegłych rewidentów, jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne w sprawie 
przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z wykonywaniem czynności rewizji 
finansowej, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może podjąć uchwałę o skreśleniu 
biegłego rewidenta z rejestru po uzgodnieniu z Agencją. 
 
Propozycja w związku z nieobejmowaniem nadzorem usług atestacyjnych 
niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów oraz usług pokrewnych. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 9 projektu 
21 Prokuratoria 

Generalna 
Projektowany rozdział 2a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: u.b.r.) określa status prawny Agencji. O ile 
projektowane przepisy określają zadania poszczególnych organów Agencji, czyli Prezesa 
(zob. projektowany art. 21c ust. 2 u.b.r.) i Rady Agencji (zob. projektowany art. 21h ust. 1 
u.b.r.), o tyle przepisy te nie wskazują na zadania samej Agencji (jako państwowej osoby 
prawnej). 
W związku z powyższym projekt ustawy wymaga uzupełnienia o precyzyjne określenie 
zadań Agencji, niezależenie od zadań poszczególnych jej organów (Prezesa i Rady 
Agencji). 

Uwaga nieuwzględniona - katalog 
zadań Agencji jest określony w art. 
90 ustawy. 

22 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

W zakresie art. 21a należy dodać: „Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz 
statutu”. 

Uwaga uwzględniona 
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Ponadto należy dodać ust. zawierający następujące zdanie: „Polska Agencja Nadzoru 
Audytowego jest państwową osobą prawną, wyznaczoną jako właściwy organ w rozumieniu 
dyrektywy 2006/43/WE oraz rozporządzenia UE nr 537/2014, sprawujący nadzór publiczny 
nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w Polsce” (skreślić należy zatem art. 88 
ust. 2).  
 
Do rozważenia czy tytuł rozdziału 2a nie powinien brzmieć: „Polska Agencja Nadzoru 
Audytowego”, a rozdział ten w stopniu podstawowym i syntetycznym mógłby opisywać 
organizację i zadania agencji. 

Uwaga nieuwzględniona – jej 
przyjęcie spowodowałoby 
sprzeczność z zapisami dyrektywy i 
rozporządzenia, które przewidują 
system kilku organów sprawujących 
nadzór. 
Uwaga nieuwzględniona – zmiany 
ustawy mają ograniczać się do 
minimum, a przyjęcie propozycji 
oznaczałoby konieczność 
przeniesienia zapisów rozdziału 7 
obecnej ustawy do rozdziału 2a. 

23 Prokuratoria 
Generalna 

Ponadto projektowany art. 21c ust. 3 u.b.r. wskazuje, że „w razie nieobecności Prezesa jego 
zadania wykonuje Zastępca Prezesa”. Wydaje się jednak, że Prezes powinien mieć 
możliwość wykonywania swoich zadań przy pomocy Zastępcy Prezesa nie tylko w 
wypadku swojej nieobecności, ale w każdej sytuacji, celem zapewnienia możliwości 
prawidłowego wykonywania zadań przez Agencję. 
W związku z powyższym należy zaproponować zmianę ww. przepisu przez nadanie mu 
treści, że Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Prezesa. 

Uwaga uwzględniona – zostanie 
dodany zapis, że Prezes wykonuje 
zadania Agencji przy pomocy 
Zastępcy Prezesa. 

24 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

(Dotyczy art. 21c ust. 3) W ust. 3 stwierdza się, że w razie nieobecności Prezesa jego 
zadania wykonuje Zastępca Prezesa. W związku z tym, czy kompetencje Zastępcy Prezesa 
ograniczą się tylko do zastępowania Prezesa, czy nastąpi między nimi jakiś podział zadań? 
Przyjęcie drugiego rozwiązania daje możliwość wprowadzenie uregulowania, iż zadania 
Zastępcy zostaną określone w statucie Agencji, o którym mowa w art. 21 w ustawy 

Uwaga uwzględniona – zostanie 
dodany zapis, że Prezes wykonuje 
zadania Agencji przy pomocy 
Zastępcy Prezesa. 

25 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

(Dotyczy art. 21d ust. 2 wz. z art. 21f ust. 1) Proponowane przepisy ustanawiają czteroletnią 
kadencję Prezesa i zastępcy Prezesa, ale nie wskazują, czy w razie powołania osób na 
wskazane stanowiska w okresie przerwanej kadencji poprzedników (np. z powodu 
odwołania lub śmierci) ta pierwsza kadencja kończy się w terminie pierwotnie ustalonej 
kadencji dla poprzedników (jak w art. 21l ust. 2 w przypadku członków Rady Agencji), czy 
jest liczona od dnia powołania. Wymaga doprecyzowania, np. przez odesłanie do zasad 
kadencyjności członków Rady, albo ustanowienie odrębnej reguły. 

Uwaga nieuwzględniona – przepis 
jasno wskazuje, że Prezesa i Zastępcę 
Prezesa powołuje Minister Finansów 
na 4-letnią kadencję (zatem nie ma 
znaczenia czy poprzednik osoby 
powoływanej sprawował urząd przez 
pełną kadencję czy nie). Niezasadne 
jest przyjęcie rozwiązania 
analogicznego jak dla członków 
Rady Agencji, ponieważ Prezes i 
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Zastępca Prezesa nie są organem 
kolegialnym. 

26 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Art. 1 pkt 9 — dodawany art. 21d ustawy - należy odnotować, że członkowie organów 
PANA (Prezes, Zastępca Prezesa oraz członkowie Rady Agencji) w okresie co najmniej 3 
lata przed powołaniem nie mogą być w istocie aktywni zawodowo (nie mogą mieć również 
pośrednich powiązań z firmą audytorską), co z jednej strony jest zrozumiałe jako element 
mający zagwarantować obiektywizm, jednak może powodować ryzyko oderwania od 
szybko zmieniających się realiów wykonywania zawodu biegłego rewidenta. 

Uwaga nieuwzględniona – zapisy w 
projekcie wynikają bezpośrednio z 
wymogów unijnych (por. art. 21 
rozporządzenia 537/2014). 

27 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 21d ust. 3) Proponuje się dodanie do obecnie proponowanego brzmienia art. 
21d ust. 3 punktu 7, w brzmieniu: 
7) posiada tytuł biegłego rewidenta oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w badaniu 
sprawozdań finansowych w roli kluczowego biegłego rewidenta, 
 
jak również dodanie pkt 8, w brzmieniu: 
8) jest niezależna od kontrolowanych firm audytorskich w rozumieniu art. 69 i 71, co 
stwierdza stosownym oświadczeniem. 
 
Skoro Prezes i Zastępca Prezesa co najmniej trzy lata przed powołaniem oraz w trakcie 
trwania kadencji nie może wykonywać czynności rewizji finansowej (art. 21d ust. 4 
projektu), to zakłada się, że posiadają oni kwalifikacje biegłego rewidenta, nawet jeśli nie 
wykonują czynności rewizji finansowej. Oznacza to, że doprecyzowaniu powinien ulec art. 
21d ust. 3, przy czym nie chodzi o wykreślenie jego pkt 6, ale wyraźne doprecyzowanie, że 
poza warunkiem wynikającym z tego punktu, Prezes oraz Zastępca Prezesa muszą mieć 
uprawnienia zawodowe biegłego rewidenta i 5-letnie doświadczenie jako kluczowy biegły 
rewident. Niewprowadzenie takiej zmiany będzie wywoływało kontrowersje co do 
wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci na te stanowiska, co z kolei będzie uwikłane 
w normatywny kontekst relacji art. 21d ust. 3 pkt 6 do ust. 4. 
Konieczne wydawałoby się doprecyzowanie, że członkowie PANA muszą być niezależni 
od kontrolowanych firm audytorskich w rozumieniu art. 69 i art. 71 ustawy. 

Uwaga nieuwzględniona – 
założeniem jest, że Prezes/Zastępca 
Prezesa mogą być biegłymi 
rewidentami, ale nie jest to warunek 
konieczny – przyjęcie ww. 
propozycji stanowiłoby zbyt duże 
ograniczenie. 

28 PKF Consult  niezrozumiałym jest określenie jako wymóg dla Prezesa Agencji posiadania 
kompetencji tylko w zakresie czynności rewizji finansowej jeśli organ ten ma 
zajmować się kontrolą nad wszystkimi usługami atestacyjnymi oraz pokrewnymi, 

 opis kompetencji Prezesa, „posiadanie doświadczenia w zakresie istotnym dla 
czynności rewizji finansowej”, jest także niezrozumiały. Proponujemy 
doprecyzowanie jakie kompetencje powinien posiadać w zakresie 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
brzmienie w pkt 6 zostanie 
przeformułowane na „w zakresie 
istotnym dla nadzoru nad 
wykonywaniem zawodu biegłego 
rewidenta, (…)”. 
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standardów wykonywania zawodu, 
standardów rachunkowości oraz regulacji dotyczących zadań realizowanych 
przez organ, 

 w opisie kompetencji brak jest znajomości języków obcych, w tym co najmniej 
jednego języka, w którym tworzone są regulacje unijne. 

29 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

(Dotyczy art. 21e pkt 1) Wskazanie na zakaz wykonywania „innych zajęć zawodowych” 
jest nieprecyzyjne – może rodzić wątpliwości interpretacyjne, o jakie zajęcia zawodowe 
chodzi. Czy przyjęcie takiego rozwiązania obejmuje pełnienie np. funkcji członka rady 
nadzorczej w spółkach handlowych lub członka rady? Nie znając intencji projektodawcy, 
trudno wskazać na właściwe określenie tej normy. 
 
 
 
 
Ponadto, wskazanie na „szkołę wyższą” rodzi wątpliwość, o jaką jednostkę szkolnictwa 
wyższego chodzi. Sugerowane wskazanie na „uczelnie” lub na wszystkie jednostki, 
wymienione w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w 
art. 7 ust. 1, jako że w wykazie z art. 21e pkt. 1 pominięto np. instytuty naukowe PAN, czy 
chociażby Polską Akademię Umiejętności, ale wskazano na instytuty badawcze, o których 
w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce się już nie prawi. 

Uwaga nieuwzględniona – zapisy 
wzorowane są na rozwiązaniu 
przyjętym dla Rzecznika 
Finansowego. Ww. ograniczenia 
dotyczą Prezesa i Zastępcy Prezesa, 
którzy pełnią swoje funkcje „na 
etacie”. Ograniczenia te nie dotyczą 
już członków Rady Agencji. 
 
Uwaga uwzględniona 

30 Porozumienie 
Zielonogórskie 

(Dotyczy art. 21f. ust. 1 pkt 2) 
Zmiana w art. 1 pkt 9) wprowadzająca nowy art. 21f w pkt 2) mówi: "utraty zdolności do 
pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 
6 miesięcy potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;" - należy doprecyzować rodzaj 
orzeczenia, przez kogo wydanego i odpłatność za orzeczenie. 

Uwaga nieuwzględniona – instytucja 
orzeczenia lekarskiego powszechnie 
występuje w prawodawstwie w wielu 
aktach prawnych  brak zatem 
konieczności jej dookreślania, 

31 Prokuratoria 
Generalna 

Zmiany wymaga projektowany art. 21g ust. 1 u.b.r. o treści: „Agencja zapewnia obsługę 
Prezesa i Rady Agencji”. Należy zwrócić uwagę, że Prezes i Rada Agencji nie są odrębnymi 
organami administracji, które wykonują swoje zadania przy pomocy specjalnego urzędu (w 
tym wypadku Agencji), ale są organami wewnętrznymi państwowej osoby prawnej 
(Agencja), który to podmiot (a nie jego organy wewnętrzne) wykonuje określone ustawą 
zadania. 
W związku z powyższym zmiany wymaga stylizacja (treść) projektowanego art. 21g ust. 1 
u.b.r. 

Uwaga uwzględniona poprzez 
wykreślenie przedmiotowego 
przepisu. 
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32 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

(Dotyczy art. 21h pkt 5) Projektodawca nie precyzuje o jakie plany chodzi, proponuje się 
następujący zapis: „okresowe monitorowanie wykonywania rocznego planu działania 
Agencji;”. 

Uwaga uwzględniona 

33 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

(Dotyczy art. 21h pkt 8) Powtórzona numeracja punktów 8. 
 
Chodzi o punkt dający Radzie Agencji kompetencję w zakresie „zaskarżania do sądu 
administracyjnego uchwał organów Polskiej Izby Rewidentów w przypadkach określonych 
ustawą”. Moim zdaniem, takie zadanie o charakterze legitymacji procesowej nie może być 
powierzone ciału kolegialnemu, jakim jest Rada. To raczej zadanie Prezesa Agencji, który 
może (to powinien określić statut Agencji - vide art. 21w) upoważnić do tego pracownika 
Agencji. Stąd, proponuję napisać: „(9) podejmowanie uchwał w zakresie zaskarżania do 
sądu administracyjnego uchwał organów Polskiej Izby Rewidentów w przypadkach 
określonych ustawą” lub lepiej: „(9) wnioskowanie do Prezesa Agencji w trybie uchwał o 
zaskarżanie do sądu administracyjnego uchwał organów Polskiej Izby Rewidentów w 
przypadkach określonych ustawą”. 

Uwaga uwzględniona 
 
Uwaga nieuwzględniona – w 
projekcie przyjęto pewien 
tematyczny i merytoryczny podział 
zadań między Prezesem i Radą. 
Skutkiem zaproponowanej w uwadze 
koncepcji byłoby wprowadzenie 
odrębnej procedury. 

34 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

(Dotyczy art. 21i ust. 2 pkt 1) 
„1) 2 przedstawicieli (…)” zastąpić: „1) dwóch przedstawicieli (…).” 

Uwaga nieuwzględniona – w obecnej 
ustawie dla określenia liczby 
przedstawicieli posłużono się 
cyframi (por. art. 92 ust. 1).  

35 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Art. 1 pkt 9 — dodawany art. 21i oraz art. 21k oraz art. 18 projektu — Komisja Nadzoru 
Finansowego rekomenduje 2 kandydatów na członków Rady Nadzoru Agencji, jednak do 
rady minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje tylko jednego spośród 
tych kandydatów. Obecnie natomiast, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w skład 
Komisji Nadzoru Audytowego (która zgodnie z projektowanymi przepisami ma zostać 
zastąpiona Radą Nadzoru Agencji) wchodzi m.in.: 2 przedstawicieli Komisji Nadzoru 
Finansowego, z których jeden pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Taka zmiana nie 
znajduje oparcia w zakresie zadań, jakie ma realizować Rada Nadzoru Agencji, a ponadto 
jest sprzeczna z uzasadnieniem projektu, gdzie wskazano, że „zasady dotyczące zgłaszania 
kandydatów do Rady Agencji, ich powoływania oraz warunków jakie muszą oni spełniać, 
a także zasady odwoływania członków Rady Agencji pozostają analogiczne do tych jakie 
obowiązują obecnie w odniesieniu do członków KNA.". 

Uwaga nieuwzględniona – należy 
wskazać, iż organ nadzoru będzie 
teraz odrębną instytucją 
nadzorowaną przez Ministra 
Finansów. Musi więc on mieć 
odpowiednią reprezentację osób w 
tym organie. To wymusza 
zmniejszenie reprezentacji 
przedstawicieli innych instytucji w 
Radzie Agencji. 
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36 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 21i ust. 2 pkt 4)) Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 21i.2. Członkami Rady Agencji są: 
(…) 
4) 2 przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów rekomendowanych przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów; 
 
Dotychczasowa liczba przedstawicieli PIBR (2) spada (do 1), pomimo, że trudno mówić o 
wpływie środowiska na organ nadzoru przy 2 osobach w łącznej liczbie 9 członków. 
Obecna liczba przedstawicieli PIBR w KNA nie wpływa na niezależność regulatora od 
kontrolowanych biegłych rewidentów i firm audytorskich. 

Uwaga nieuwzględniona – 
przewidziane w projekcie zawężenie 
zakresu zadań realizowanych przez 
samorząd w ramach nadzoru 
publicznego uzasadnia zmniejszenie 
liczby jego reprezentantów w organie 
nadzoru publicznego. 

37 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

(Dotyczy art. 21j) Należy rozważyć czy nie zasadne byłoby, aby do kadencyjności 
członków Rady Agencji miał zastosowanie odpowiednio przepis art. 21d ust. 5, mówiący o 
tym, że ta sama osoba nie może być członkiem Rady Agencji dłużej niż przez dwie kolejne 
kadencje – zachowana byłaby wtedy równowaga oraz większa transparentność wszystkich 
(dwóch) organów Agencji. 

Uwaga uwzględniona 

38 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 21j) Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 21j. Członkiem Rady Agencji może być osoba spełniająca warunki, o których mowa 
w art. 21d ust. 3 pkt 1–4 i 6-7 i ust. 4. Osoba pełniąca tą funkcję jest niezależna od 
kontrolowanych firm audytorskich w rozumieniu art. 69 i 71, co stwierdza stosownym 
oświadczeniem. 
Członkowie PANA również muszą być niezależni od kontrolowanych firm audytorskich w 
rozumieniu art. 69 i art. 71 ustawy. 

Uwaga nieuwzględniona – 
niezależność członka Rady Agencji 
od kontrolowanej firmy audytorskiej 
zapewniona jest poprzez 
zastosowanie art. 21d ust. 4 (tj. 
spełnienie warunków, o których 
mowa w art. 21 rozporządzenia 
537/2014). 

39 Prokuratoria 
Generalna 

Projektowana ustawa nieprecyzyjnie określa, jaki podmiot (organ) jest uprawniony do 
podejmowania czynności władczych, w szczególności wydawania decyzji 
administracyjnych lub postanowień. 
Z jednej strony projektowany art. 21m ust. 1 u.b.r. wskazuje, że to Rada Agencji wydaje 
decyzje administracyjne (a nie Agencja), z drugiej zaś np. projektowany art. 21o u.b.r. daje 
możliwość upoważnienia przez Agencję (a nie Radę Agencji) pracowników Agencji do 
podejmowania działań w zakresie właściwości Agencji (a nie Rady Agencji), w tym 
wydawania decyzji administracyjnych. Także inne projektowane przepisy wskazują, że 
decyzje są wydawane przez Agencję, a nie Radę Agencji (zob. np. projektowany art. 61 ust. 
11 czy art. 63 ust. 2 u.b.r.). Podobna uwaga dotyczy kompetencji do wydawania 
postanowień. 

Uwaga uwzględniona – należy 
wskazać, że co do zasady decyzje 
wydaje Agencja reprezentowana 
przez Prezesa. Natomiast w ustawie 
wskazane zostały szczególne 
przypadki, kiedy decyzje wydaje 
inny organ niż Prezes (tj. Rada 
Agencji). Niemniej jednak w 
projekcie zostanie doprecyzowane, 
że w przypadkach przewidzianych w 
ustawie Rada Agencji wydaje 
decyzje i postanowienia. 
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Zdaniem Prokuratorii Generalnej, kwestia ta wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia na 
gruncie projektowanych przepisów, np. przez uściślenie, że decyzje administracyjne 
(postanowienia) wydawane są przez Agencję, którą wówczas reprezentuje organ w postaci 
Rady Agencji. 

40 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

(Dotyczy art. 21m ust. 2) Zgodnie z projektowanym przepisem Rada Agencji podejmuje 
uchwały większością głosów, a w przypadku równej liczby rozstrzyga głos Prezesa. 
Wątpliwości budzi sytuacja równej liczby głosów przy jednoczesnej nieobecności Prezesa. 
W art. 21m ust 2 proponuje się uzupełnienie jak ma to brzmienie w obecnej ustawie 
rozstrzygnięcie równej liczby głosów głosem zastępcy Prezesa w przypadku nieobecności 
Prezesa: „Rada Agencji podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym, w 
obecności co najmniej 4 członków oraz Prezesa lub jego Zastępcy. W przypadku równej 
liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępcy”. 

Uwaga uwzględniona poprzez 
doprecyzowanie art. 21c, który 
będzie określał kompetencje 
Zastępcy Prezesa. 

41 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

(Dotyczy art. 21m ust. 3) Proponuje się przeredagowanie przepisu w następującym 
brzmieniu: „Uchwały Rady Agencji podpisuje Prezes w imieniu Rady Agencji” – uwaga 
redakcyjna. 
 
Przepis przewiduje, że uchwały Rady podpisuje Prezes. Wydaje się, że stanowi on wyłączną 
kompetencję Prezesa, która nie może być przeniesiona na inna osobę. Zatem w sytuacji 
konieczności zastąpienia Prezesa, brzmienie art. 21c ust. 3 (Zastępca Prezesa wykonuje 
zadania w razie nieobecności Prezesa) może być niewystarczający (tak w zakresie 
zwoływania posiedzeń (art.21ł) jak i podpisywania uchwał). 

Uwaga uwzględniona 
 
 
 
Uwaga uwzględniona poprzez 
doprecyzowanie art. 21c, który 
będzie określał kompetencje 
Zastępcy Prezesa. 

42 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy dodanie do art. 21n ust. 1a w brzmieniu: 
Art. 21n.1a. Prezes oraz zastępca Prezesa Agencji otrzymują miesięczne wynagrodzenie 
określone przez Ministra Finansów – na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wynagrodzenie 
miesięczne tych osób nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 
W projekcie powinno się unormować zasady wynagradzania Prezesa oraz Zastępcy Prezesa 
PANA, choćby przez odesłanie do określonych przepisów płacowych. Określenie tego w 
uzasadnieniu do projektu (str. 6) nie jest wiążące i gdyby przyjąć, że do osób sprawujących 
te funkcje zastosowanie znalazłaby ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1252 ze zm.) to 
maksymalne ich wynagrodzenie mogłoby wynosić około 21-krotność przeciętnego 

Uwaga nieuwzględniona – nie ma 
potrzeby regulowania kwestii 
wynagrodzenia Prezesa i jego 
zastępcy w projekcie, ponieważ w 
tym zakresie będą miały 
zastosowanie bezpośrednio i 
obowiązkowo przepisy ustawy o 
wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi. 
Art. 1 pkt 8 tej ustawy wskazuje, że 
ma ona zastosowanie do agencji 
państwowych bez względu na ich 
formę organizacyjno-prawną, a taką 
agencją będzie nowo tworzony organ 
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wynagrodzenia w sferze przedsiębiorstw, czyli prawie 100 tys. zł miesięcznie. Byłoby to 
dość kontrowersyjne rozwiązanie biorąc pod uwagę, że miałoby być ono finansowane 
głównie z opłat z tytułu nadzoru. 

nadzoru audytowego. Z kolei art. 2 
pkt 1 i 2 tej ustawy wskazuje, że ma 
ona zastosowanie odpowiednio do 
kierowników jednostek 
organizacyjnych wymienionych w 
art. 1 pkt 8 (w szczególności 
dyrektorów, prezesów (…)) oraz 
zastępców kierowników jednostek 
organizacyjnych wymienionych w 
art. 1 pkt 8 (w szczególności 
zastępców dyrektorów i 
wiceprezesów). Natomiast art. 5 tej 
ustawy określa, iż osobom, o których 
mowa w art. 2, niezależnie od 
podstawy nawiązania stosunku pracy 
lub rodzaju umowy cywilnoprawnej 
stanowiącej podstawę zatrudnienia, 
przysługuje (…) wyłącznie 
wynagrodzenie miesięczne. 
Jednocześnie art. 8 pkt 5 lit. a) 
ustawy wskazuje, że maksymalna 
wysokość wynagrodzenia 
miesięcznego dla osób 
zatrudnionych w podmiotach, o 
których mowa w art. 1 pkt 8–10, 
utworzonych lub nadzorowanych 
przez ministra lub centralny organ 
administracji rządowej nie może 
przekroczyć sześciokrotności 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 
zysku w czwartym kwartale roku 
poprzedniego, ogłoszonego przez 



Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji 
 

Strona 21 z 141 

Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego 

43 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

(Dotyczy art. 21n ust. 2) W zakresie uregulowania zwrotu kosztów podróży członków 
Rady, proponuję się następującą redakcję: 
„Członkowi Rady Agencji przysługuje zwrot kosztów z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju dokonywany na warunkach i w trybie określonych w przepisach wewnętrznych 
Agencji.”  Skreśleniu podlegają ust. 3 oraz ust. 4. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
poprzez wykreślenie ust. 3 i 4. W 
odniesieniu do propozycji ustalania 
zasad zwrotu kosztów w przepisach 
wewnętrznych Agencji należy 
wskazać, iż w przepisach 
regulujących działalność innych 
agencji (np. Polska Agencja 
Antydopingowa, Narodowa Agencja 
Wymiany Akademickiej) zawarte są 
analogiczne do zaproponowanych w 
projekcie regulacje odwołujące się 
do ww. rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej – 
nieuzasadnione jest ustanawianie 
wyjątku w tym zakresie dla Agencji. 

44 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

(Dotyczy art. 21r) Niezrozumiałe jest czemu do przychodów Agencji nie włącza się 
przychodów z tytułu pieniężnych kar administracyjnych. Pozostawienie art. 189 ust.2, 
zgodnie z którym kwoty te stanowią dochód budżetu państwa, wydaje się niekonsekwentne 
w kontekście utworzenia samodzielnej osoby prawnej i odejścia, co do zasady, od koncepcji 
budżetowego finansowania działalności Agencji (i w konsekwencji odprowadzania 
dochodów do budżetu). Ponadto, należy zauważyć, że obecnie w sytuacji nakładania kar 
przez PIBR, kary te są przychodem PIBR. 
Analogiczne uwagi dotyczą przychodów z tytułu kar nakładanych w postępowaniu 
dyscyplinarnym (art. 179 ustawy), jak również kar nakładanych przez Agencję na PIBR 
(art. 127 ). 
Przychody z ww. tytułów powinny zostać uwzględnione przy wyliczaniu przychodów 
Agencji. 

Uwaga nieuwzględniona – 
zaproponowane rozwiązanie ma na 
celu uniknięcie konfliktu interesu 
między wysokością kary a faktem, że 
byłaby ona przychodem organu 
nakładającego karę. Ponadto 
podobne rozwiązanie zostało 
przyjęte w odniesieniu do Komisji 
Nadzoru Finansowego. 

45 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy usunięcie (…) przepisu art. 21r pkt 2. 
 
Zmiana powiązana z (…) propozycją (dotyczącą art. 30 ust. 2 lit. h)) 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
51 tabeli). 
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46 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponuje się (…) zastąpić proponowany art. 21u ustawy propozycją w brzmieniu: 
Art. 21u. 1. Prezes PANA przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania 
oraz opinią Rady Agencji. 
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza roczne sprawozdanie 
finansowe Agencji. 
 
Nie jest możliwe rozwiązanie przyjęte w art. 5 projektu. NIK nie ma bowiem kompetencji 
do badania sprawdzania finansowego PANA (co najwyżej może skontrolować jej 
działalność, a wyniki kontroli przestawić ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych).  
Należy zauważyć, że uprawnienie do badania sprawozdań finansowych przysługuje 
wyłącznie biegłym rewidentom (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy) – i to wyłącznie w imieniu firmy 
audytorskiej (art. 3 ust. 3 ustawy). 

Uwaga nieuwzględniona – 
wprowadzone w projekcie 
rozwiązanie, by sprawozdanie 
finansowe Agencji badała NIK (tj. 
zatrudnionej w niej osoby z 
uprawnieniami biegłego rewidenta) 
stanowi wyjątek od ogólnej zasady 
badania sprawozdań finansowych 
przez firmy audytorskie. Przyjęto je z 
uwagi na fakt, że Agencja nadzoruje 
wszystkie działające na polskim 
rynku firmy audytorskie, zatem 
przeprowadzanie badania 
sprawozdania finansowego Agencji 
przez którąkolwiek z nich rodziłoby 
konflikt interesów i brak 
niezależności. Wprowadzany 
projektem zapis nadaje zatem NIK 
uprawnienie do badania sprawozdań 
finansowych Agencji. 

Art. 1 pkt 10 lit. a) projektu 
47 Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
Poznaniu 

Zmiana zapisu: w pkt 2 po wyrazach „wykonywania zawodu” dodaje się wyrazy 
„krajowych standardów kontroli jakości” na zapis: w pkt 2 po wyrazach „wykonywania 
zawodu” dodaje się przecinek oraz wyrazy „krajowych standardów kontroli jakości”. 
Rozdzielenie przecinkiem wyrazów: wykonywania zawodu oraz wyrazów: krajowych 
standardów kontroli jakości ma walor porządkujący. 

Uwaga uwzględniona 

48 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

Dodano, w pkt. 2 art. 25 ustawy o biegłych rewidentach, po wyrazach „wykonywania 
zawodu”, wyrazy „krajowych standardów kontroli jakości”. Należy zaznaczyć, że 
pomiędzy ww. wyrazami powinien znajdować się przecinek, tak aby zmieniany akapit 
brzmiał następująco: „do zadań PIBR należy w szczególności ustanawianie krajowych 
standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki 
zawodowej". 

Uwaga uwzględniona 

49 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy następujące brzmienie przepisu: 
Art. 25.1. Do zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów należy w szczególności:  
1) reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych;  

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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2) ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów 
kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej;  
3) wykonywanie zadań w zakresie należytego wykonywania zawodu i przestrzegania zasad 
etyki zawodowej przez członków Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz przestrzegania 
przepisów prawa, procedur i standardów przez firmy audytorskie, w tym:  
a) przeprowadzanie kontroli czynności rewizji finansowej przeprowadzonych przez firmy 
audytorskie niewykonujące czynności rewizji finansowej na rzecz jednostek 
zainteresowania publicznego,  
b) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom 
przeprowadzającym czynności rewizji finansowej w imieniu firm audytorskich 
nieprzeprowadzających czynności rewizji finansowej na rzecz jednostek zainteresowania 
publicznego, 
c) nakładanie kar administracyjnych na firmy audytorskie nieprzeprowadzające czynności 
rewizji finansowej na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, 
4) współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej;  
5) opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów.  
 
Propozycja w związku z pozostawieniem zadań KKN, o których mowa na początku 
niniejszej tabeli. 

Art. 1 pkt 10 lit. b) projektu 
50 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy następujące brzmienie przepisu: 
Art. 25.2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powierza się Polskiej Izbie Biegłych 
Rewidentów do realizacji w ramach nadzoru publicznego sprawowanego przez Agencję. 
 
Propozycja w związku z pozostawieniem zadań KKN, o których mowa na początku 
niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 14 projektu 
51 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy następujące brzmienie przepisu: 
Art. 30.2. Do kompetencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów należą wszystkie sprawy 
niezastrzeżone przepisami ustawy dla innych organów, w szczególności: 

(…); 
3) podejmowanie uchwał w sprawach: 

(…) 
n) nakładania kar administracyjnych na firmy audytorskie - w przypadkach 
przewidzianych w niniejszej ustawie; 

 
Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
3 tabeli). 
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(…). 
4a. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów sporządza plan kosztów realizacji zadań, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3, prognozowanych do poniesienia w danym i następnym roku 
kalendarzowym, przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów i przekazuje go do Agencji. 
(…) 
5. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów sporządza roczne sprawozdanie z działalności, 
zawierające w szczególności informacje o poniesionych w danym roku kalendarzowym, 
przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, kosztach zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 2 i 3, które przekazuje Agencji w terminie do dnia 31 marca następnego roku. 
 
Propozycja w związku z pozostawieniem zadań KKN, o których mowa na początku 
niniejszej tabeli. 
 
Ponadto (w zakresie lit. h-i) proponujemy powrócić do obecnie funkcjonujących zapisów 
w tym względzie, czyli: 
„3) podejmowanie uchwał w sprawach:  
(…) 
h) wysokości opłaty za wpis na listę, 
i) wpisu i skreślenia z rejestru lub listy,”. 
 
Sprzeciwiamy się przeniesieniu tej kompetencji do PANA. Do chwili obecnej KNA nie 
wskazywała na jakiekolwiek problemy w związku z prowadzeniem listy przez PIBR. Zapis 
ten – w połączeniu ze wzrostem (z obecnych 2.000 zł do planowanych 5.000 zł plus 
coroczna rewaloryzacja) opłaty za procedowaniu wniosku o wpis na listę (dodatkowo 
obecnie PIBR pobiera opłatę "za wpis", a nie – jak wskazuje już projekt – "za rozpatrzenie 
wniosku") – jest dla nas niezrozumiały i sprawia wrażenia, że w rzeczywistości sprowadza 
się do zapewnienia PANA dodatkowego źródła dochodu. 
Liczba wpisów na listę w 2017 r. wyniosła ok. 70 i zapewne podobny będzie poziom 
wpisów na listę w kolejnych latach. Uwzględniając ww. koszt takiego wpisu, roczny 
przychód PANA z tego tytułu wynosić będzie ok. 350 tys. zł. Warto zauważyć, że czynność 
ta – w zestawieniu chociażby z wpisami do rejestrów instytucji finansowych, jak np. 
ubezpieczycieli – jest czynnością wystandaryzowaną i nieskomplikowaną, a roczne koszty 
wpisów firm audytorskich w PIBR nie przekraczają przychodów z tego tytułu. Warto 
również zauważyć, że PIBR poniósł (i w dalszym ciągu ponosi) znaczące koszty dotyczące 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). Ponadto należy wskazać, że 
firmy audytorskie nie są członkami 
samorządu, więc on nie sprawuje nad 
nimi nadzoru, zatem wskazane jest 
przeniesienie tego zadania na rzecz 
nowej instytucji, która kompleksowo 
będzie zajmowała się wszystkimi 
aspektami nadzoru nad działalnością 
firm audytorskich. 
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stworzenia specjalistycznego oprogramowania (EWIDENCJA), którego jednym z 
modułów jest właśnie moduł dotyczący listy firm audytorskich. 

52 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy zmianę przepisu na następujący: 
Art. 30.2. Do kompetencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów należą wszystkie sprawy 
niezastrzeżone przepisami ustawy dla innych organów, w szczególności: 

(…); 
3) podejmowanie uchwał w sprawach: 

(…) 
h) wysokości opłaty, o której mowa w art. 60 ust. 1, za wpis na listę, o której mowa 
w art. 57 ust. 1, 
i) wpisu i skreślenia z rejestru lub listy, o której mowa w art. 57 ust. 1, 
(…); 

5) prowadzenie rejestru i listy, o której mowa w art. 57 ust. 1; 
(…) 
Sprzeciwiamy się przeniesieniu tej kompetencji do PANA. Do chwili obecnej KNA nie 
wskazywała na jakiekolwiek problemy w związku z prowadzeniem listy przez PIBR. Zapis 
ten – w połączeniu ze wzrostem (z obecnych 2.000 zł do planowanych 5.000 zł plus 
coroczna rewaloryzacja) opłaty za procedowaniu wniosku o wpis na listę (dodatkowo 
obecnie PIBR pobiera opłatę "za wpis", a nie – jak wskazuje już projekt – "za rozpatrzenie 
wniosku") – jest dla nas niezrozumiały i sprawia wrażenia, że w rzeczywistości sprowadza 
się do zapewnienia PANA dodatkowego źródła dochodu. 
Liczba wpisów na listę w 2017 r. wyniosła ok. 70 i zapewne podobny będzie poziom 
wpisów na listę w kolejnych latach. Uwzględniając ww. koszt takiego wpisu, roczny 
przychód PANA z tego tytułu wynosić będzie ok. 350 tys. zł. Warto zauważyć, że czynność 
ta – w zestawieniu chociażby z wpisami do rejestrów instytucji finansowych, jak np. 
ubezpieczycieli – jest czynnością wystandaryzowaną i nieskomplikowaną, a roczne koszty 
wpisów firm audytorskich w PIBR nie przekraczają przychodów z tego tytułu. Warto 
również zauważyć, że PIBR poniósł (i w dalszym ciągu ponosi) znaczące koszty dotyczące 
stworzenia specjalistycznego oprogramowania (EWIDENCJA), którego jednym z 
modułów jest właśnie moduł dotyczący listy firm audytorskich. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
51 tabeli). 

Art. 1 pkt 19 projektu 
53 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy następujące brzmienie przepisu: 
Art. 35.1. W skład Krajowej Komisji Nadzoru wchodzi 3 członków. Krajowa Komisja 
Nadzoru wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.  

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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2. Członek Krajowej Komisji Nadzoru podlega wyłączeniu z rozpatrywania spraw 
dotyczących kontroli firmy audytorskiej, którą prowadzi lub prowadził lub w której jest lub 
był pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym 
członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego, lub członkiem rady nadzorczej lub 
innego organu nadzorczego, lub z którą był w inny sposób powiązany w okresie 3 lat 
poprzedzających rozpoczęcie kontroli.  
3. Krajowa Komisja Nadzoru sporządza roczne sprawozdanie z działalności zawierające 
informacje o funkcjonowaniu systemu zapewniania jakości w odniesieniu do czynności 
rewizji finansowej wykonanych przez firmy audytorskie niewykonujące czynności rewizji 
finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, w tym informacje dotyczące 
wykonania planów kontroli, o których mowa w art. 36 ust. 3, a także informacje na temat 
przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 39, w zakresie niezbędnym do 
opracowania rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 90 ust. 5, które przedkłada 
Agencji oraz Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów w terminie do dnia 31 marca 
następnego roku. 
 
Art. 36.1. Do zadań Krajowej Komisji Nadzoru należy przeprowadzanie kontroli 
przestrzegania przepisów prawa, procedur i standardów przez biegłych rewidentów i firmy 
audytorskie w zakresie czynności rewizji finansowej wykonanych przez firmy audytorskie 
niewykonujące czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. 
2. Częstotliwość kontroli, o których mowa w ust. 1, jest uzależniona od wyników analizy 
ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w czynnościach rewizji finansowej, o których mowa 
w ust. 1, jednakże kontrola jest przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 6 lat.  
3. Krajowa Komisja Nadzoru opracowuje roczne plany kontroli, o których mowa w ust. 1. 
Roczny plan kontroli jest przekazywany Agencji w celu zatwierdzenia. Zatwierdzony 
roczny plan kontroli jest publikowany na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych 
Rewidentów. 
 
Art. 37.1. Kontrole, o których mowa w art. 36 ust. 1, przeprowadzają kontrolerzy Krajowej 
Komisji Nadzoru.  
2. Kontrolerem Krajowej Komisji Nadzoru może być osoba, która:  
1) korzysta z pełni praw publicznych;  
2) ma nieposzlakowaną opinię;  
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;  
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4) posiada uprawnienia biegłego rewidenta i doświadczenie w zakresie wykonywania 
czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności badań sprawozdań finansowych.  
3. Przed przystąpieniem do kontroli kontroler Krajowej Komisji Nadzoru składa 
oświadczenie, że w okresie 3 lat poprzedzających rozpoczęcie kontroli nie prowadził lub 
nie prowadzi kontrolowanej firmy audytorskiej oraz nie był lub nie jest zatrudniony w 
kontrolowanej firmie audytorskiej ani w inny sposób z nią powiązany oraz że nie występuje 
konflikt interesu między nim a kontrolowaną firmą audytorską i biegłymi rewidentami 
działającymi w jej imieniu.  
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, jest składane 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 złożenie fałszywego oświadczenia.  
5. Przed przystąpieniem do pierwszej kontroli kontroler Krajowej Komisji Nadzoru 
przechodzi przeszkolenie w zakresie przeprowadzania kontroli zapewniania jakości w 
firmach audytorskich.  
6. W kontrolach mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów, z prawem dostępu do 
wszelkich dokumentów, pracownicy Agencji upoważnieni przez Agencję. 
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, protokół kontroli, o którym mowa w art. 119 ust. 
1, sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręcza się 
kontrolowanemu i obserwatorowi.  
8. Krajowa Komisja Nadzoru wykonuje wydane przez Agencję zalecenia i instrukcje 
dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli.  
9. Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 111 ust. 3 oraz art. 112-120 i art. 122.  
10. Opracowując procedury kontroli, Krajowa Komisja Nadzoru bierze pod uwagę skalę i 
złożoność działalności kontrolowanej firmy audytorskiej. Procedury kontroli firmy 
audytorskiej uwzględniają obowiązywanie zasady proporcjonalności przy stosowaniu 
krajowych standardów wykonywania zawodu wykonywanych w jednostkach innych niż 
duże jednostki. 
 
Art. 39.1. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w przeprowadzaniu 
czynności rewizji finansowej w firmach audytorskich niewykonujących czynności rewizji 
finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, Krajowa Komisja Nadzoru może 
przeprowadzić kontrolę wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności 
firmy audytorskiej przeprowadzającej te badania, zwaną dalej "kontrolą doraźną KKN".  
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2. W przypadku wystąpienia przez Komisję Nadzoru Audytowego z wnioskiem, o którym 
mowa w art. 90 ust. 3, lub otrzymania zlecenia, o którym mowa w art. 202 ust. 1, Krajowa 
Komisja Nadzoru przeprowadza kontrolę doraźną KKN.  
3. Kontrola doraźna KKN jest prowadzona przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru 
na podstawie imiennego upoważnienia.  
4. Kontrola doraźna KKN może być przeprowadzona w zakresie wszystkich lub wybranych 
zagadnień określonych w art. 112 ust. 1.  
5. Firma audytorska jest obowiązana do udzielania wszelkich żądanych informacji i 
wyjaśnień, w tym przekazania dokumentów, w zakresie objętym kontrolą doraźną KKN, w 
wyznaczonej postaci i wyznaczonym terminie. Jeżeli może to usprawnić prowadzenie 
kontroli, kontrola doraźna KKN może być prowadzona w siedzibie Krajowej Komisji 
Nadzoru. Przepis art. 114 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
6. Do kontroli doraźnych KKN przepisy art. 37 ust. 3, art. 111 ust. 3 oraz art. 112-120 i art. 
122 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 40.1. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podjęcie kontroli 
doraźnej KKN, Krajowa Komisja Nadzoru niezwłocznie informuje o tym Agencję.  
2. W kontrolach doraźnych KKN mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów, z 
prawem dostępu do wszelkich dokumentów, pracownicy Agencji upoważnieni przez 
Agencję. W takim przypadku protokół kontroli doraźnej KKN sporządza się w 3 
jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręcza się kontrolowanemu i 
obserwatorowi.  
3. Krajowa Komisja Nadzoru wykonuje wydane przez Agencję zalecenia i instrukcje 
dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli doraźnych KKN. 
 
Art. 41.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, o której mowa w 
art. 36 ust. 1 lub art. 39, Krajowa Komisja Nadzoru:  
1) kieruje do firmy audytorskiej zalecenia wraz z określeniem odpowiedniego terminu 
umożliwiającego ich realizację;  
2) składa, jeżeli istnieją do tego podstawy:  
a) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego do Krajowego 
Rzecznika Dyscyplinarnego, b) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach, o 
których mowa w art. 182 ust. 1, Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.  
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kontrolerzy Krajowej Komisji Nadzoru 
dokonują weryfikacji realizacji zaleceń, której ustalenia są ujmowane w raporcie z realizacji 
zaleceń.  
3. Przepisy ust. 1 pkt 2 lit. a lub b stosuje się również w przypadku niewykonania zaleceń, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1.  
4. Krajowa Komisja Nadzoru przekazuje niezwłocznie Agencji informacje o wynikach 
kontroli, o których mowa w ust. 1, przeprowadzonych w firmach audytorskich oraz 
skierowanych zaleceniach. 
 
Art. 42. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do kontroli, o których mowa 
w art. 36 ust. 1 oraz art. 39, stosuje się odpowiednio przepisy art. 6-16, art. 32-34, art. 39-
60, art. 67-88a, z tym że termin wskazany w art. 79 § 1 wynosi 3 dni, i art. 123-126 oraz 
art. 141-144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 
 
Art. 43. Krajowa Komisja Nadzoru określa, w formie uchwał, zatwierdzanych przez Radę 
Agencji: 
1) procedurę wyboru kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru do przeprowadzania kontroli, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 i art. 39;  
2) zasady doskonalenia zawodowego kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru;  
3) wzór protokołu kontroli przeprowadzanych przez kontrolerów Krajowej Komisji 
Nadzoru;  
4) procedury przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 36 ust. 1 oraz art. 39. 
 
Propozycja w związku z pozostawieniem (mniejszej liczby) zadań KKN, o których mowa 
na początku niniejszej tabeli (w kwestii ust. 1 uzasadnienie znajduje się w dalszej części 
uwag w niniejszej tabeli). 

Art. 1 pkt 20 projektu 
54 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy następujące brzmienie przepisu: 
Art. 48.4. W stosunku do podwykonawców, Krajowej Komisji Nadzoru lub Agencji 
przysługują uprawnienia kontrolne, o których mowa w art. 36-39, art. 41, art. 106 i art. 124, 
w zakresie wykonywanych w związku z badaniem czynności na rzecz firmy audytorskiej 
oraz sporządzanych w związku z tymi czynnościami dokumentów. 
 
Propozycja w związku z pozostawieniem zadań KKN, o których mowa na początku 
niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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Art. 1 pkt 21 lit. a) projektu 
55 Deloitte Audyt Propozycja zawarta w projekcie ustawy wprowadza konieczność sporządzenia 

dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości w języku polskim.  
 
Proponujemy zrezygnowanie z wymogu dotyczącego sporządzenia dokumentacji  w języku 
polskim, lub alternatywnie, doprecyzowania zakresu dokumentacyjnego objętego tym 
wymogiem poprzez wskazanie, iż chodzi o dokumentację polityk i procedur objętych art. 
64 ust. 1 ustawy, pozostawiając możliwość wykorzystania w tym zakresie rozwiązań 
organizacyjnych oraz systemów i zasobów sieciowych (opartych głównie o rozwiązania IT) 
opracowanych i funkcjonujących w języku angielskim. 
 
Uzasadnienie 
System kontroli jakości o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy obejmuje wiele elementów 
które szczegółowo zdefiniowane są w Standardzie Kontroli Jakości oraz bezpośrednio w  
ustawie w art. 64 ust.1. 
Definicja „sieci” zawarta w art. 2 pkt 14 obowiązującej Ustawy, a pochodząca z Dyrektywy 
43 określa, że przez sieć należy rozumieć „strukturę (..) która posiada wspólny system 
kontroli lub wspólne zarządzanie, lub która posiada wspólną politykę i procedury kontroli 
jakości (…)”.  Podobnie obowiązujący nas Standard Kontroli Jakości w ust. 54 wskazuje, 
że firmy audytorskie działające w ramach sieci w celu zachowania spójności mogą 
zastosować niektóre lub wszystkie procedury nadzorcze na zasadach sieciowych. Wymogi 
stawiane firmie audytorskiej w ramach systemu kontroli jakości, służą przede wszystkim 
wysokiej jakości świadczonych usług i powinny uwzględniać potrzeby tak firmy 
audytorskiej  jak i jej klientów. To firma audytorska korzysta z tego systemu zapewniając 
jednolitość traktowania swoich klientów prowadzących w wielu przypadkach działalność 
międzynarodową i w konsekwencji obsługiwanych w wielu lokalizacjach na całym świecie.  
W tym kontekście wymóg posiadania dokumentacji kontroli jakości w języku polskim 
wydaje nam się niezgodny z celem zmian, i w żaden sposób nie wpływa na wzrost jakości 
usług czy wzmocnienie nadzoru. Uważamy w konsekwencji w/w propozycję zmian za 
nieuzasadnioną w szczególności z punktu widzenia firm audytorskich o charakterze 
sieciowym. 
 
Chcieliśmy jednocześnie jasno podkreślić, że w sytuacji postepowań dyscyplinarnych czy 
administracyjnych, jest bezsprzecznym, że wszystkie wymagane dowody zostają 
przedstawione w wymaganej prawem formie na koszt firmy audytorskiej jak wynika to 

Uwaga nieuwzględniona – 
obowiązek sporządzania 
dokumentacji systemu wewnętrznej 
kontroli jakości w języku polskim 
jest niezbędny dla potrzeb 
przeprowadzania kontroli firm 
audytorskich. 
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jednoznacznie z obowiązującego dzisiaj prawa. W praktyce materiał dowodowy, aby 
jednoznacznie wykluczyć rozbieżności interpretacyjne, będzie musiał być oparty o 
tłumaczenia przysięgłe, co w praktyce jest stosowane przez firmy sieciowe i z pełną 
świadomością w zakresie w jakim dotyczy to materiału dowodowego konkretnego 
postepowania, zawsze to firma audytorska ponosi pełne zobowiązanie, tak do dostarczenia 
tłumaczenia jak i poniesienia jego kosztów. W tym zakresie nie widzimy nawet 
przeciwskazań aby tego rodzaju regulacje uwzględnić bezpośrednio w Ustawie. 
 
Mając jednakże na względzie zwiększenie operacyjności w zakresie inspekcji, widzimy 
także możliwość alternatywnego podejścia w powyższym zakresie, poprzez 
doprecyzowanie wymogów zakresu dokumentacji jaka musi być opracowana w języku 
polskim. System wewnętrznej kontroli jakości to zbiory polityk i procedur jakie firma 
audytorska powinna opracować i wdrożyć, które co do zasady szczegółowo przedstawione 
są Standardzie Kontroli Jakości jak i art. 64 ust. 1 ustawy, ale także rozwiązania 
organizacyjne, systemy i zasoby które w większości przypadków oparte są o narzędzia IT, 
a w firmach audytorskich o charakterze sieciowym są to rozwiązania sieciowe. O ile 
utrzymywanie w języku polskim zbioru polityk i procedur opracowanych w ramach 
systemu kontroli jakości danego podmiotu jest uzasadnione, o tyle zasoby i systemy 
sieciowe wykorzystywane w procesach kontroli jakości w firmach audytorskich o 
charakterze sieciowym mają charakter ponad krajowy i wykorzystywane są przez sieć jako 
całość. Opracowanie i oparcie ich funkcjonalności na języku obcym (język angielski) ma 
wymiar czysto praktyczny, umożliwiający ich efektywne wykorzystanie i skuteczność 
systemu jako całości. Przekształcenie tych systemów do wersji polskojęzycznej jest często 
niewykonalne w praktyce, w wielu przypadkach tylko i wyłącznie z uwagi na 
uwarunkowania techniczne. Z drugiej strony obecny kształt i zaprojektowanie tych 
systemów jest podyktowany przez wymogi prawa – świadcząc usługi audytorskie np. na 
rzecz polskiego podmiotu prowadzącego międzynarodową działalność biegły rewident jest 
zobowiązany zachować niezależność w stosunku do wszystkich podmiotów grupy 
kapitałowej powyższego klienta i w zakresie swojej sieci jako całości. Brak systemu 
sieciowego w tym zakresie podważy zasady posiadania przez firmę audytorską 
odpowiedniego, dla tego typu klienta,  systemu kontroli jakości. Dodajmy nadto, że 
posługiwanie się narzędziami opartymi na jednolitym języku ma tutaj wymiar czysto 
praktyczny umożliwiający sprawną i bezpośrednią komunikację, jak również korzystanie z 
zasobów tych systemów – w przykładzie powyżej, dzięki istnieniu takiego systemu, polski 
biegły rewident może się w sposób bezpośredni i w zasadzie w każdym czasie, upewnić co 
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do niezależności swoich kolegów biegłych badających np. jednostkę zależną zlokalizowaną 
w innym państwie i vice versa. 
W konsekwencji uważamy, że doprecyzowanie projektu w tym zakresie ma swoje 
praktyczne uzasadnienie, jednocześnie pozwalając firmom sieciowym na korzystanie z ich 
zasobów i systemów  w ich obecnej formie, zapewniając jednocześnie istnienie bazowych 
polityk i procedur w języku polskim. 

56 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponuje się odstąpienie od wprowadzania zmiany. 
Obowiązek opracowania i stosowania systemu wewnętrznej kontroli jakości wynikający z 
dotychczasowych wymogów i praktyki wzmocniony obowiązującym od 2017 roku art. 50 
ustawy służy firmie audytorskiej w celu zapewnienia świadczenia usług atestacyjnych 
wysokiej jakości. To firma audytorska korzysta z tego systemu i jego forma oraz język 
powinien uwzględniać potrzeby firmy audytorskiej w tym zakresie oraz wymagania 
klientów, na rzecz których świadczy usługi profesjonalne. Ważne jest to szczególnie w 
przypadku firm audytorskich działających w sieci, gdzie polityki, procedury w zakresie 
systemy kontroli jakości, zachowania niezależności czy metodologii badania są 
opracowywane na poziomie sieci w celu zagwarantowania jednolitej wysokiej jakości usług 
bez względu na kraj, w którym usługa jest świadczona przez poszczególne podmioty 
działające w danej sieci. Jest to istotne również dla usług świadczonych na rzecz klientów 
międzynarodowych, gdzie spełnienie warunków ustawowych świadczenia takich usług 
wymaga uzgodnień z innymi biegłymi rewidentami, weryfikacji zasad niezależności i 
monitorowania usług zakazanych w wymiarze ponad krajowym. Z tego względu firmy 
audytorskie działające w sieci, opracowują i polegają na systemach kontroli jakości, 
opracowanych procedurach, ale takie systemach IT, które te procesy wspierają i są 
rozwiązaniami sieciowymi. Tego rodzaju rozwiązania zapewniają jednolitość działania 
oraz efektywną komunikację. 
Definicja „sieci” zawarta w art. 2 pkt 14 Ustawy, a pochodząca z Dyrektywy 43 określa, że 
przez sieć należy rozumieć „strukturę ( .. ) która posiada wspólny system kontroli lub 
wspólne zarządzanie, lub która posiada wspólną politykę i procedury kontroli jakośc ( ... )”. 
Tak więc, naszym zdaniem, żądanie od firm audytorskich, aby dokumentowały system 
kontroli jakości w sposób odmienny od reszty firm należących do sieci jest sprzeczny z 
definicją zawarta w Dyrektywie i Ustawie. 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi Deloitte 
Audyt w pkt 55 tabeli. 

57 PwC Proponuje się odstąpienie od wprowadzania zmiany. 
Obowiązek opracowania i stosowania systemu wewnętrznej kontroli jakości wynikający z 
dotychczasowych wymogów i praktyki wzmocniony obowiązującym od 2017 roku art. 50 
Ustawy służy zapewnieniu świadczenia usług atestacyjnych wysokiej jakości przez firmy 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi Deloitte 
Audyt w pkt 55 tabeli. 
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audytorskie. To firma audytorska korzysta z tego systemu i jego zakres, forma oraz język 
powinien uwzględniać potrzeby firmy audytorskiej w tym zakresie. 
Ważne jest to szczególnie w przypadku firm audytorskich działających w sieci, gdzie 
podstawowe polityki w zakresie systemy kontroli jakości, zachowania niezależności czy 
metodologii badania są opracowywane na poziome sieci, a nie przez poszczególne firmy 
audytorskie działające w danej sieci. Definicja „sieci” zawarta w art. 2 pkt 14 Ustaw, a 
pochodząca z Dyrektywy 43 określa, że przez sieć należy rozumieć „strukturę (..) która 
posiada wspólny system kontroli lub wspólne zarządzanie, lub która posiada wspólną 
politykę i procedury kontroli jakości (…)”.  Tak więc, naszym zdaniem, żądanie od firm 
audytorskich aby dokumentowały system kontroli jakości w sposób odmienny od 
pozostałych firm należących do sieci nie jest spójny z definicją zawartą w Dyrektywie i 
Ustawie. 
Jak rozumiemy wymóg udokumentowania systemu wewnętrznej kontroli jakości w języku 
polskim wynika z potrzeb nadzoru i kontroli. Utrzymywanie dwóch równoległych 
systemów – jednego zgodnie z wymogami sieci i drugiego wyłącznie na potrzeby nadzoru 
uważamy za rozwiązanie niepraktyczne i dlatego wnosimy o niewprowadzanie 
proponowanych zapisów. Zawsze jesteśmy gotowi zapewnić tłumaczenie na język polski 
dowolnie wybranych przez kontrolerów fragmentów dokumentacji systemu kontroli 
jakości. 

58 KPMG Audyt Proponujemy odstąpienie od wprowadzania zmiany. 
Uzasadnienie: 
Obowiązek opracowania i stosowania systemu wewnętrznej kontroli jakości wynikający z 
dotychczasowych wymogów i praktyki wzmocniony obowiązującym od czerwca 2017 roku 
art. 50 ustawy służy zapewnieniu wysokiej jakości usług. W przypadku sieci, ważne 
również jest aby system kontroli jakości na poziomie firmy audytorskiej zapewniał spójność 
wykonywanych usług bez względu na kraj świadczenia usług. 
Zgodnie z definicją sieci wyrażoną w art. 2 pkt 14 ustawy, spójną z definicją określoną w 
Dyrektywie 2006/43,  poprzez „sieć” należy rozumieć strukturę, której celem jest 
współpraca i do której należy firma audytorska oraz której celem jest podział zysków lub 
kosztów lub która funkcjonuje w ramach wspólnych powiązań właścicielskich, lub która 
posiada wspólny system kontroli wewnętrznej lub która posiada wspólną politykę i 
procedury kontroli jakości lub która posiada wspólną strategię gospodarczą lub korzysta ze 
wspólnego oznaczenia lub znaczącej części zasobów.  
Jak wynika z powyżej wskazanych przepisów prawa europejskiego oraz implementujących 
je przepisów prawa krajowego, sieć do której należy firma audytorska może posiadać 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi Deloitte 
Audyt w pkt 55 tabeli. 
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„wspólną politykę i procedury kontroli jakości”. W naszej ocenie poprzez cechę 
„wspólności” należy rozumieć nie tylko tę samą treść tych dokumentów, ale również ich 
jednolitą wersję językową. Gdyby przyjąć odmienne podejście prowadziłoby to do sytuacji, 
w której w ramach tej samej sieci polityka i procedury kontroli jakości byłyby wspólne 
jedynie w teorii, podczas gdy w praktyce funkcjonowałyby równolegle ich różne „krajowe” 
wersje. Stanowiłoby to zaprzeczenie spójnej „wspólnej” polityki i procedur i 
uniemożliwiało przeprowadzanie skutecznych wewnętrznych kontroli jakości w ramach 
danej sieci. 
Ten aspekt ‘wspólności” jest istotny także dla usług świadczonych na rzecz klientów 
międzynarodowych, gdzie spełnienie warunków ustawowych świadczenia takich usług 
wymaga uzgodnień z innymi biegłymi rewidentami, weryfikacji zasad niezależności i 
monitorowania usług zakazanych w wymiarze ponad krajowym. Z tego względu firmy 
audytorskie działające w sieci opracowują i polegają na systemach kontroli jakości, 
opracowanych procedurach ale także systemach IT, które te procesy wspierają i są 
rozwiązaniami stosowanymi w całej sieci. Takie rozwiązania zapewniają jednolitość 
działania, efektywną komunikację przy zachowaniu zgodności z wymogami 
obowiązujących regulacji. 
Pragniemy także zauważyć, że zgodnie z  informacją uzyskaną przez nas od firm będących 
członkami naszej sieci w innych krajach Unii Europejskiej, nie występuje praktyka żądania 
przez organy nadzoru tłumaczenia opisów systemów i wykorzystywanych narzędzi na 
języki krajowe - praktycznie w całej Unii Europejskiej organy nadzoru sprawdzają 
funkcjonowanie  systemów wewnętrznej kontroli jakości w oparciu o dokumentację 
sporządzoną w języku angielskim i nie żądają sporządzania ich tłumaczeń. 
Według naszych szacunków przetłumaczenie opisu systemu to proces, który w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości, powinien trwać co najmniej 8-10 miesięcy. Ponadto, 
tłumaczenie dokumentacji opisu systemu wiąże się z ogromnym kosztem (całkowity koszt 
tłumaczenia to kwota nie mniejsza niż 1 milion złotych). Do tego dochodzi koszt stałego 
równoległego utrzymywania dokumentacji całego systemu i stosowanych w jego ramach 
narzędzi w dwóch językach. 
W naszym przekonaniu wprowadzenie obowiązku sporządzania dokumentacji systemu w 
języku polskim dla ujednolicenia zasad i usprawnienia procesu kontroli, jak przedstawiono 
w uzasadnieniu do projektu ustawy, nie jest wystarczającym powodem do wprowadzenia 
zmiany i nie jest spójne z celem podnoszenia jakości wykonywanych usług i wzmacnianiem 
nadzoru publicznego. Stanowić będzie jedynie ogromne kolejne obciążenie dla firm 
audytorskich funkcjonujących w sieci. 
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Mając powyższe na uwadze prosimy o odstąpienie od proponowanej w projekcie zmiany i 
wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez firmę audytorską tłumaczenia wskazanych 
przez osoby kontrolujące  fragmentów dokumentacji systemu/polityk/procedur/ narzędzi 
dla celów kontroli a także wtedy, gdy tłumaczenie jest potrzebne dla celów dowodowych. 

59 Konfederacja 
Lewiatan 

Obowiązek sporządzania dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości w 
języku polskim 
Obowiązek opracowania i stosowania systemu wewnętrznej kontroli jakości wynikający 
z dotychczasowych wymogów i praktyki wzmocniony obowiązującym od czerwca 2017 
roku art. 50 ustawy służy zapewnieniu wysokiej jakości usług. W przypadku sieci, ważne 
również jest aby system kontroli jakości na poziomie firmy audytorskiej zapewniał 
spójność wykonywanych usług bez względu na kraj świadczenia usług. 
Zgodnie z definicją sieci wyrażoną w art. 2 pkt 14 ustawy, spójną z definicją określoną w 
Dyrektywie 2006/43,  poprzez „sieć” należy rozumieć strukturę, której celem jest 
współpraca, i do której należy firma audytorska której: 
a) celem jest podział zysków lub kosztów, lub 
b) która funkcjonuje w ramach wspólnych powiązań właścicielskich, lub 
c) która posiada wspólny system kontroli wewnętrznej, lub 
d) która posiada wspólną politykę i procedury kontroli jakości, lub 
e) posiada wspólną strategię gospodarczą, lub  
f) korzysta ze wspólnego oznaczenia lub znaczącej części zasobów.  
Jak wynika z powyżej wskazanych przepisów prawa europejskiego oraz implementujących 
je przepisów prawa krajowego, sieć do której należy firma audytorska może posiadać 
„wspólną politykę i procedury kontroli jakości”. W naszej ocenie poprzez cechę 
„wspólności” należy rozumieć nie tylko tę samą treść tych dokumentów, ale również ich 
jednolitą wersję językową. Gdyby przyjąć odmienne podejście prowadziłoby to do 
sytuacji, w której w ramach tej samej sieci polityka i procedury kontroli jakości byłyby 
wspólne jedynie w teorii, podczas gdy w praktyce funkcjonowałyby równolegle ich różne 
„krajowe” wersje. Stanowiłoby to zaprzeczenie spójnej „wspólnej” polityki i procedur i 
uniemożliwiało przeprowadzanie skutecznych wewnętrznych kontroli jakości w ramach 
danej sieci. 
Ten aspekt „wspólności” jest istotny także dla usług świadczonych na rzecz klientów 
międzynarodowych, gdzie spełnienie warunków ustawowych świadczenia takich usług 
wymaga uzgodnień z innymi biegłymi rewidentami, weryfikacji zasad niezależności i 
monitorowania usług zakazanych w wymiarze ponad krajowym. Z tego względu firmy 
audytorskie działające w sieci opracowują i polegają na systemach kontroli jakości, 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi Deloitte 
Audyt w pkt 55 tabeli. 
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opracowanych procedurach ale także systemach IT, które te procesy wspierają i są 
rozwiązaniami stosowanymi w całej sieci. Takie rozwiązania zapewniają jednolitość 
działania, efektywną komunikację przy zachowaniu zgodności z wymogami 
obowiązujących regulacji.   
Pragniemy także zauważyć, że zgodnie z  informacją uzyskaną przez nas od firm będących 
członkami sieci w innych krajach Unii Europejskiej, nie występuje praktyka żądania przez 
organy nadzoru tłumaczenia opisów systemów i wykorzystywanych narzędzi na języki 
krajowe - praktycznie w całej Unii Europejskiej organy nadzoru sprawdzają 
funkcjonowanie systemów wewnętrznej kontroli jakości w oparciu o dokumentację 
sporządzoną w języku angielskim i nie żądają sporządzania ich tłumaczeń. 
Według naszych szacunków przetłumaczenie opisu systemu to proces, który w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości, powinien trwać co najmniej 8-10 miesięcy. Ponadto, 
tłumaczenie dokumentacji opisu systemu, który liczy 2-6 tys. stron w zależności od 
wielkości firmy należącej do sieci, wiąże się z ogromnym kosztem (całkowity koszt 
tłumaczenia to kwota nie mniejsza niż 1 milion złotych). Do tego dochodzi koszt stałego 
równoległego utrzymywania dokumentacji całego systemu i stosowanych w jego ramach 
narzędzi w dwóch językach. 
Stoimy na stanowisku, że wprowadzenie obowiązku sporządzania dokumentacji systemu 
w języku polskim dla ujednolicenia zasad i usprawnienia procesu kontroli, jak 
przedstawiono w uzasadnieniu do projektu ustawy, nie jest wystarczającym powodem do 
wprowadzenia zmiany i nie jest spójne z celem podnoszenia jakości wykonywanych usług 
i wzmacnianiem nadzoru publicznego. Stanowić będzie jedynie ogromne kolejne 
obciążenie dla firm audytorskich funkcjonujących w sieci. 
Mając powyższe na uwadze postulujemy o odstąpienie od proponowanej w projekcie 
zmiany i wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez firmę audytorską tłumaczenia 
wskazanych przez osoby kontrolujące fragmentów dokumentacji 
systemu/polityk/procedur/ narzędzi dla celów kontroli, a także wtedy gdy tłumaczenie jest 
potrzebne dla celów dowodowych.  Założenie, że cała dokumentacja ma stanowić/może 
stanowić materiał dowodowy oznaczałoby, że całość systemu firmy zostanie 
zakwestionowana w trakcie kontroli, co jest mało prawdopodobne w przypadku dużych i 
średnich firm. 

60 Pracodawcy RP II. Obowiązek sporządzania dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości w 
języku polskim. 
Obowiązek opracowania i stosowania systemu wewnętrznej kontroli jakości wynikający z 
dotychczasowych wymogów i praktyki wzmocniony obowiązującym od czerwca 2017 roku 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi Deloitte 
Audyt w pkt 55 tabeli. 
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art. 50 ustawy służy zapewnieniu wysokiej jakości usług. W przypadku sieci, ważne 
również jest, aby system kontroli jakości na poziomie firmy audytorskiej zapewniał 
spójność wykonywanych usług bez względu na kraj świadczenia usług. 
Zgodnie z definicją sieci wyrażoną w art. 2 pkt 14 ustawy, spójną z definicją określoną w 
Dyrektywie 2006/43, poprzez „sieć" należy rozumieć strukturę, której celem jest 
współpraca i do której należy firma audytorska oraz której celem jest podział zysków lub 
kosztów, lub która funkcjonuje w ramach wspólnych powiązań właścicielskich, lub która 
posiada wspólny system kontroli wewnętrznej lub która posiada wspólną politykę i 
procedury kontroli jakości, lub która posiada wspólną strategię gospodarczą lub korzysta 
ze wspólnego oznaczenia lub znaczącej części zasobów. 
Jak wynika z powyżej wskazanych przepisów prawa europejskiego oraz implementujących 
je przepisów prawa krajowego, sieć do której należy firma audytorska może posiadać 
„wspólną politykę i procedury kontroli jakości". W naszej ocenie poprzez cechę 
„wspólności" należy rozumieć nie tylko tę samą treść tych dokumentów, ale również ich 
jednolitą wersję językową. Gdyby przyjąć odmienne podejście prowadziłoby to do sytuacji, 
w której w ramach tej samej sieci polityka i procedury kontroli jakości byłyby wspólne 
jedynie w teorii, podczas gdy w praktyce funkcjonowałyby równolegle ich różne „krajowe" 
wersje. Stanowiłoby to zaprzeczenie spójnej „wspólnej" polityki i procedur i 
uniemożliwiało przeprowadzanie skutecznych wewnętrznych kontroli jakości w ramach 
danej sieci. 
Ten aspekt „wspólności" jest istotny także dla usług świadczonych na rzecz klientów 
międzynarodowych, gdzie spełnienie warunków ustawowych świadczenia takich usług 
wymaga uzgodnień z innymi biegłymi rewidentami, weryfikacji zasad niezależności i 
monitorowania usług zakazanych w wymiarze ponad krajowym. Z tego względu firmy 
audytorskie działające w sieci opracowują i polegają na systemach kontroli jakości, 
opracowanych procedurach, ale także systemach IT, które te procesy wspierają i są 
rozwiązaniami stosowanymi w całej sieci. Takie rozwiązania zapewniają jednolitość 
działania, efektywną komunikację przy zachowaniu zgodności z wymogami 
obowiązujących regulacji. 
Według szacunków przetłumaczenie opisu systemu to proces, który w celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości, powinien trwać co najmniej 8-10 miesięcy. Ponadto, tłumaczenie 
dokumentacji opisu systemu, który liczy 2-6 tys. stron w zależności od wielkości firmy 
należącej do sieci, wiąże się z ogromnym kosztem (całkowity koszt tłumaczenia to kwota 
nie mniejsza niż 1 milion złotych). Do tego dochodzi koszt stałego równoległego 
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utrzymywania dokumentacji całego systemu i stosowanych w jego ramach narzędzi w 
dwóch językach. 
Tym samym wprowadzenie obowiązku sporządzania dokumentacji systemu w języku 
polskim dla ujednolicenia zasad i usprawnienia procesu kontroli, jak przedstawiono w 
uzasadnieniu do projektu ustawy, nie jest wystarczającym powodem do wprowadzenia 
zmiany i nie jest spójne z celem podnoszenia jakości wykonywanych usług i wzmacnianiem 
nadzoru publicznego. Stanowić będzie jedynie ogromne kolejne obciążenie dla firm 
audytorskich funkcjonujących w sieci. 
Mając powyższe na uwadze za zasadne należy uznać odstąpienie od proponowanej w 
projekcie zmiany i wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez firmę audytorską 
tłumaczenia wskazanych przez osoby kontrolujące fragmentów dokumentacji 
systemu/polityk/procedur/ narzędzi dla celów kontroli, a także wtedy, gdy tłumaczenie jest 
potrzebne dla celów dowodowych. Założenie, że cała dokumentacja ma stanowić/może 
stanowić materiał dowodowy oznaczałoby, że całość systemu firmy zostanie 
zakwestionowana w trakcie kontroli, co jest mało prawdopodobne w przypadku dużych i 
średnich firm. 

61 ACCA 3. Konieczność prowadzenia wewnętrznej dokumentacji kontroli jakości w języku 
polskim 
a) Proponujemy, aby zrezygnować z wymogu dotyczącego sporządzania dokumentacji w 

języku polskim. Dla wielu firm, w tym – zgodnie z definicją przedstawioną w projekcie 
ustawy – „sieci”, jest to dodatkowe zadanie, podnoszące nie tylko koszty, ale przede 
wszystkim wymagające prowadzenia podwójnej dokumentacji. 

b) Ze względu na oczywiste umiędzynarodowienie gospodarki i świadczenie usług ponad 
granicznych – dokumentacja kontrolna, przede wszystkim w dużych 
międzynarodowych firmach, prowadzona jest w języku angielskim. Warto zwrócić 
uwagę także na fakt, że jest ona często przygotowywana z udziałem pracowników 
pracujących w firmach lokujących swoje centra usług w Polsce (obecnie ponad 280 000 
pracowników w sektorze SSC w Polsce). Służy to uwspólnianiu zasad kontroli 
wewnętrznej, podnoszeniu jej jakości i zapewnieniu spójności kontroli w ramach firmy. 
Warto zwrócić także uwagę w tym miejscu, że często wymóg przygotowania 
dokumentacji w jęz. angielskim nie wynika wyłącznie z sieciowego charakteru firmy 
audytorskiej, ale także wymagań klienta.  

c) Wydaje się, że przy projektowaniu nowej instytucji nadzorczej, wnioskodawca 
powinien wziąć pod uwagę realia rynkowe i raczej wyposażyć pracowników 
wykonujących w imieniu nowej instytucji funkcje kontrole w odpowiednie kompetencje 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi Deloitte 
Audyt w pkt 55 tabeli. 
Ponadto należy zwrócić uwagę, że 
wprowadzenie obowiązku 
sporządzania dokumentacji w języku 
polskim nie wynika z kwestii braku 
znajomości języków obcych przez 
pracowników organu nadzoru, ale 
podyktowane jest potrzebą 
zapewnienia, że dokumentacja taka 
może być wykorzystana do celów 
dowodowych w ewentualnych 
postępowaniach administracyjnych 
czy dyscyplinarnych. 
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i kwalifikacje językowe, niż dodatkowo, ponad już proponowany wzrost składki, 
wymuszać na firmach wzrost kosztów oraz de facto – prowadzenie dwóch dokumentacji 
– standardowej oraz krajowej – ze względu na, wydaje się, niepotrzebne, wymagania 
biurokratyczne, które nie przełożą się na wzrost jakości świadczonych usług 
audytorskich.  

d) To, co Wnioskodawca mógłby rozważyć jako rozwiązanie alternatywne, to 
zdefiniowanie pewnego ograniczonego zakresu dokumentacji w zakresie kontroli 
wewnętrznej, która obowiązkowo musiałaby być przygotowywana w jęz. polskim z 
założeniem, że nie dotyczy to całości, a jedynie wybranych istotnych z punktu widzenia 
instytucji nadzorującej obszarów. 

Art. 1 pkt 22 projektu 
62 PwC Proponuje się odstąpienie od wprowadzenia pkt.1 w ust.1. 

 
Proponowane rozwiązanie jest znacznym rozszerzeniem obowiązków informacyjnych w 
stosunku do poprzedniej ustawy i wpływa na zwiększenie obowiązków administracyjnych, 
a co za tym idzie kosztów funkcjonowania firm audytorskich. Z uwagi, że zgodnie z art. 51 
ust.1 pkt. 3 będzie istnieć wymóg podania przychodów z badań ustawowych, innych usług 
atestacyjnych i usług pokrewnych nie wydaje się konieczne raportowanie szczegółów 
każdej wykonanej usługi. 

Uwaga nieuwzględniona – należy 
wskazać, iż takie rozwiązania 
funkcjonują w obecnych przepisach. 
Dane w takim zakresie są niezbędne 
dla monitorowania rynku firm 
audytorskich (do czego organ 
nadzoru jest zobowiązany na mocy 
przepisów unijnych – art. 27 
rozporządzenia 537/2014) i 
pozycjonowania danej firmy w 
odniesieniu do całości rynku. 
Pozwoli to m.in. na określanie 
istotności działalności danej firmy 
audytorskiej. Ponadto posiadanie 
informacji o usługach świadczonych 
przez firmy audytorskie jest 
niezbędne do sprawowania nadzoru, 
w tym planowania kontroli w 
firmach audytorskich, ponieważ 
nadzorem objęta jest działalność firm 
audytorskich, tj. usługi, które one 
świadczą i produkty tych usług, czyli 
np. opinie z badania. Z uwagi, iż 
wymagane informacje dotyczą 
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podmiotów nadzorowanych (firm 
audytorskich) oraz usług przez nie 
świadczonych (w tym rodzajów 
wydanych opinii z badania 
sprawozdania finansowego), 
nieuniknione jest to, że informacje te 
dotyczą też podmiotów, na rzecz 
których są świadczone dane usługi. 

63 KPMG Audyt Proponujemy odstąpienie od wprowadzania pkt.1 w ust.1. 
Uzasadnienie: 
Proponowane rozwiązanie jest znacznym rozszerzeniem obowiązków informacyjnych w 
stosunku do obecnej ustawy i wpływa na zwiększenie obowiązków administracyjnych, a co 
za tym idzie kosztów funkcjonowania firm audytorskich. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 
51 ust.1 pkt. 3 będzie istnieć wymóg podania przychodów z badań ustawowych, innych 
usług atestacyjnych i usług pokrewnych, wprowadzanie obowiązku raportowania każdej 
wykonanej usługi nie wydaje się konieczne. 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi PwC w pkt 62 
tabeli. 

Art. 1 pkt 24 projektu 
64 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

(Dotyczy lit. a), b), d) i f)) Proponujemy następujące brzmienie przepisu: 
Art. 55.1. Firma audytorska osiągająca przychód z tytułu wykonywania czynności rewizji 
finansowej w danym roku kalendarzowym, jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru 
za dany rok kalendarzowy w wysokości nie wyższej niż 4% tych przychodów, jednak nie 
mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.  
2. Firma audytorska, o której mowa w art. 58, jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu 
nadzoru za dany rok kalendarzowy, w wysokości będącej iloczynem stawki procentowej na 
dany rok kalendarzowy oraz rocznych przychodów z tytułu czynności rewizji finansowej 
przeprowadzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osiągniętych przez tę firmę w 
danym roku kalendarzowym. 
2a. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 i 2, obowiązująca w danym roku 
kalendarzowym nie może być wyższa niż 4%. 
(…) 
10a. Agencja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
informacje niezbędne do wyliczenia stawki procentowej, o której mowa w ust. 1 i 2, 
obowiązującej w danym roku kalendarzowym i służącej wyliczeniu wysokości opłat z 
tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy. 

 
Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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10b. Firmy audytorskie przekazują do Agencji informację o przychodach firm audytorskich 
z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, prognozowanych do osiągnięcia w 
danym oraz w następnym roku kalendarzowym. 
(…)  
12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób wyliczenia stawki procentowej opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, 
2) sposób i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, 
2a) zakres, sposób i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 10a i 
10b, 
3) sposób i terminy rozliczenia opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz ze wzorem 
rocznego rozliczenia opłat 

– uwzględniając prognozowany koszt nadzoru sprawowanego przez Agencję, w tym 
niedobory lub nadwyżki opłat z tytułu nadzoru z lat poprzednich oraz konieczność 
zapewnienia skuteczności nadzoru, a także prognozowane przychody firm audytorskich z 
tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. 
 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie opłaty rocznej z tytułu nadzoru, o których 
mowa na początku niniejszej tabeli. 
 
Obecna opłata z tytułu nadzoru sprawowanego w imieniu KNA przez KKN wynosi 
maksymalnie 1,5 % (1,43% w 2018 r.), a zakres tego nadzoru zgodnie z art. 36 ustawy 
obejmuje badania ustawowe jednostek innych niż JZP oraz usługi objęte krajowymi 
standardami wykonywania zawodu inne niż badania ustawowe (świadczone zarówno na 
rzecz JZP jak i nie JZP). Dla tej części usług proponowany jest nie tylko wzrost podstawy, 
ale również wzrost maksymalnej stawki procentowej. Szacunki wskazują, że opłata z tytułu 
nadzoru wzrośnie nawet czterokrotnie (w zależności od udziału JZP w przychodach ogółem 
firm audytorskich). Jest to poważne obciążenie, które wpłynie na możliwości rozwoju firm 
audytorskich w Polsce i pozyskiwania do zawodu osób o wysokich kwalifikacjach, jak 
również specjalistów i ekspertów niezbędnych do zapewnienia i utrzymywania wysokiej 
jakości świadczonych usług. W dłuższej perspektywie przyczyni się do utraty 
konkurencyjności wobec firm audytorskich działających w innych krajach, które nie są 
obciążone aż tak dużymi kosztami funkcjonowania na rynku audytorskim. Pragniemy 
zauważyć, że proponowana w projekcie podstawa naliczania składki obejmująca wszystkie 
usługi atestacyjne oraz usługi pokrewne nie wynika ze zmiany zakresu nadzoru 
sprawowanego przez PANA (jak wskazano powyżej nadzór sprawowany przez KNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona – jak 
wskazano w uzasadnieniu do 
projektu rozszerzenie obecnej 
podstawy naliczania ww. opłaty do 
przychodów z tytułu usług 
atestacyjnych i usług pokrewnych 
jest konsekwencją rozszerzenia 
zakresu usług świadczonych przez 
firmy audytorskie podlegających 
nadzorowi publicznemu. To z kolei 
wynika bezpośrednio z konieczności 
szerszego kontrolowania 
działalności firm audytorskich w 
zakresie innych usług niż badanie 
ustawowe sprawozdań finansowych, 
w tym przede wszystkim usług 
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bezpośrednio i pośrednio przez KKN obejmuje zarówno badania ustawowe JZP i nie JZP, 
jak również wszystkie inne usługi świadczone przez firmy audytorskie objęte krajowymi 
standardami), a zgodnie z propozycją zmiany brzmienia art. 112 ust 3 czynności rewizji 
finansowej inne niż badania jedynie mogą podlegać kontrolom, ale nie muszą. 

związanych z funkcjonowaniem 
rynku kapitałowego (czego dowiódł 
przypadek firmy GetBack i 
świadczącej na jej rzecz usługi firmy 
audytorskiej). Zatem prawdą jest, że 
ze względu na konieczność 
wzmocnienia organu nadzoru i jego 
dodatkowe zadania nastąpi wzrost 
kosztów nadzoru. Te zwiększone 
koszty muszą zostać sfinansowane. 
W projekcie zaproponowano 
rozwiązanie, które traktuje wszystkie 
firmy audytorskie na równi (bowiem 
podstawę opłaty stanowią przychody 
z tytułu usług podlegających 
nadzorowi). Natomiast propozycja, 
by podstawę opłaty rocznej z tytułu 
nadzoru nadal stanowiły przychody z 
wykonania czynności rewizji 
finansowej oznacza, że w celu 
sfinansowania zwiększonych 
kosztów nadzoru stawka procentowa 
ww. opłaty musiałaby ulec 
zdecydowanemu podwyższeniu. 
Ponadto taki model zdecydowanie 
preferowałby firmy audytorskie 
świadczące w przeważającej mierze 
usługi niebędące czynnościami 
rewizji finansowej kosztem firm 
audytorskich, w których przewagę 
świadczonych usług stanowią 
czynności rewizji finansowej, co 
należy uznać za rozwiązanie 
niesprawiedliwe, które mogłoby 
zostać zakwestionowane jako 
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sprzeczne z zasadą równego 
traktowania wszystkich podmiotów. 
Wydaje się, że takie rozwiązanie 
uderzałoby głównie w mniejsze 
firmy audytorskie. Jednocześnie 
należy zauważyć, że wskazana w 
projekcie, obniżona z 5,5% do 4% 
opłata z tytułu nadzoru ma charakter 
stawki maksymalnej. Efektywnie z 
rynku zbierana będzie opłata mająca 
pokryć rzeczywiste koszty nadzoru. 
Opłata uzależniona będzie od 
wielkości przychodów, więc będzie 
równomiernie rozłożona pomiędzy 
firmy audytorskie w zależności od 
skali prowadzonej przez nie 
działalności. 
Jednocześnie należy jednoznacznie 
podkreślić, że wzrost podstawy 
naliczania opłaty z tytułu nadzoru 
wynika z rozszerzenia zakresu usług 
objętych nadzorem - będą nim objęte 
wszystkie usługi atestacyjne i 
pokrewne objęte standardami 
wykonywania zawodu, zaś użycia 
sformułowania „może” nie należy 
interpretować jako dowodu na to, że 
organ nadzoru nie będzie 
kontrolował takich usług. 

65 PKF Consult Rozszerzenie podstawy opłaty z tytułu nadzoru jest nadmiernym obciążeniem firm 
audytorskich i powodować będzie wzrost cen usług świadczonych przez te firmy. 
W praktyce taka sytuacja przekładać się będzie także na uniemożliwienie firmom 
audytorskim dokonywania inwestycji niezbędnych do świadczenia usług na niezmiennie 
wysokim poziomie i konkurowanie z firmami audytorskimi z innych krajów. W zakresie 
usług niezastrzeżonych dla biegłego rewidenta będących usługami atestacyjnymi 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
64 tabeli. 
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i pokrewnymi, firmy audytorskie nie będą konkurencyjne na rynku, co wydaje się być 
nierównym traktowaniem podmiotów na rynku. 

66 PwC (Dotyczy lit. a) i b)) Proponuje się odstąpienie od wprowadzania zmiany podstawy 
naliczania opłaty z tytułu nadzoru i pozostawienie jako podstawy przychody uzyskane ze 
świadczenia czynności rewizji finansowej. 
 
Zmiana podstawy naliczania opłaty z tytułu nadzoru, która ma obejmować wszystkie usługi 
atestacyjne i pokrewne spowoduje znaczny wzrost kosztów działalności firm audytorskich, 
a w konsekwencji kosztów badania ponoszonych przez badane podmioty. Dotychczas 
opłata z tytułu usług świadczonych na rzecz jednostek innych niż JZP wynosiła do 1,5 % 
przychodów z tytułu czynności rewizji finansowej. Dla tej części usług proponowany jest 
nie tylko wzrost podstawy, ale również wzrost stawki procentowej. Szacunki firm 
audytorskich wskazują, że opłata z tytułu nadzoru wzroście czterokrotnie. Podkreślamy, że 
opłata w zasadzie jest podatkiem obrotowym od świadczonych usług. 
 
Proponowana podstawa naliczania składki obejmująca wszystkie usługi atestacyjne i 
pokrewne nie wynika ze zmiany zakresu nadzoru sprawowanego przez PANA, gdyż 
zgodnie z nowym brzmieniem art. 112 ust 3 kontrolom jedynie mogą, a nie muszą podlegać 
usługi atestacyjne inne niż badania oraz usługi pokrewne.  
 
Poza tym częstotliwość kontroli w cyklu trzyletnim dotyczyć będzie jedynie firm 
audytorskich badających duże JZP, a nie jak dotychczas wszystkich JZP. 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
64 tabeli. 
Ponadto w odniesieniu do 
twierdzenia, że częstotliwość 
kontroli w cyklu trzyletnim dotyczyć 
będzie jedynie firm audytorskich 
badających duże JZP, a nie jak 
dotychczas wszystkich JZP, należy 
wskazać, że projektowane przepisy 
nie wprowadzają żadnych zmian w 
cykliczności kontroli (kontrole firm 
audytorskich badających jzp inne niż 
duże w chwili obecnej muszą być 
przeprowadzane nie rzadziej niż raz 
na 6 lat). Jednocześnie należy 
podkreślić, że wskazane terminy 
określają maksymalny graniczny 
termin kiedy dana kontrola musi 
mieć miejsce, jednakże 
podstawowym kryterium 
determinującym częstotliwość 
wszystkich kontroli jest analiza 
ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości w świadczonych 
usługach. Dotychczasowa praktyka 
organu nadzoru wskazuje, że firmy 
audytorskie badające istotne 
systemowo jzp (jak np. jednostki z 
sektora finansowego czy rynku 
kapitałowego) kontrolowane są 
corocznie lub co dwa lata. 
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67 Deloitte Audyt Według propozycji opłata z tytułu nadzoru oparta jest na wielkości rocznych przychodów 
z tytułu wykonywania usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych oraz stawce procentowej 
nie wyższej niż 4%. 
Proponuje się odstąpienie od wprowadzania ujednoliconej stawki procentowej i oparciu 
opłaty na stawkach uzależnionych od rodzaju usług i charakteru nadzoru, w tym 
częstotliwości inspekcji. Równocześnie uważamy iż poziom stawki maksymalnej także 
powinien zostać obniżony. 
Uzasadnienie 
Naliczenie opłaty na bazie przychodów ze wszystkich usług atestacyjnych i pokrewnych 
spowoduje bardzo wysoki wzrost kosztów działalności firm audytorskich. O ile projekt 
ustawy zakłada konsolidację nadzoru, o tyle utrzymuje częstotliwość inspekcji w zależności 
od rodzaju obsługiwanych przez daną firmę audytorską klientów (JZP, nie-JZP) i nie 
precyzuje zasad według których poszczególne usługi byłyby objęte okresowymi 
inspekcjami. Obecnie istniejący w ramach wykonywania nadzoru podział podmiotowy 
różnicuje opłaty za nadzór. Opłata z tytułu nadzoru wnoszona do KKN wynosi 
maksymalnie 1,5 %, a zakres usług objętych nadzorem pokrywa badania ustawowe 
jednostek innych niż JZP oraz usługi objęte krajowymi standardami wykonywania zawodu 
inne niż badania ustawowe świadczone tak na rzecz JZP jak i nie JZP.  W konsekwencji w 
projekcie zmian, ta część usług obarczona jest nie tylko wzrostem samej podstawy 
naliczania opłaty, ale także wzrostem maksymalnej stawki procentowej. Według naszych 
zgrubnych szacunków oznacza to, że opłata ponoszona przez naszą firmę wzrośnie trzy-, 
czterokrotnie, co jest poważnym obciążeniem. 
O ile rozumiemy konieczność wzmocnienia nadzoru w zakresie usług świadczonych na 
rzecz JZP, o tyle wzrost opłaty dla pozostałych jednostek i usług na ich rzecz świadczonych 
jest całkowicie nieuzasadniony. Wzrost kosztów z tego tytułu będzie miał poważny wpływ 
na możliwość rozwoju firm audytorskich, w tym głównie możliwości pozyskiwania 
odpowiedniej kadry specjalistów i ekspertów, co z pewnością może mieć wpływ na 
zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości usług.  
Obawiamy się że w dłuższej perspektywie wpłynie to negatywnie na całość rynku tych 
usług i bezpośrednio na ich jakość. 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
64 tabeli. Jednocześnie należy 
podkreślić, że ostatnie wydarzenia 
(przypadek firmy GetBack) 
wskazują, iż ryzyko dotyczy także 
rynku usług na rzecz nie-jzp. 

68 KPMG Audyt (Dotyczy lit. a) i b)) Proponujemy odstąpienie od wprowadzania zmiany podstawy 
naliczania opłaty z tytułu nadzoru oraz pozostawienie jako podstawy przychodów 
uzyskanych ze świadczenia czynności rewizji finansowej. 
 
Uzasadnienie: 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
64 tabeli. 
Dodatkowo odnosząc się do 
propozycji quasi kosztowej formuły 
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Stawka maksymalna określona na poziomie 4% oznacza prawie trzykrotny wzrost w 
porównaniu do obecnie obowiązującej stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru 
sprawowanego w imieniu KNA przez KKN (max 1,5 % przychodów z tytułu czynności 
rewizji finansowej na rzecz nie-JZP) a trzeba wskazać, że zakres tego nadzoru zgodnie z 
art. 36 obecnej ustawy obejmuje już usługi, nad którymi nowy organ sprawowałby nadzór, 
tj. obejmuje zarówno badania ustawowe jednostek innych niż JZP jak i usługi objęte 
krajowymi standardami wykonywania zawodu inne niż badania ustawowe (świadczone 
zarówno na rzecz JZP jak i nie JZP), tj. usługi atestacyjne i pokrewne. 
Według naszych szacunków w kategoriach bezwzględnych, biorąc pod uwagę oprócz 
zmiany stawki również zmianę podstawy naliczania opłaty, opłata ponoszona przez nasze 
firmy audytorskie wzrośnie ponad trzykrotnie. Stanowić to będzie poważne obciążenie, 
które wpłynie na naszą możliwość rozwoju i pozyskiwania do zawodu osób o wysokich 
kwalifikacjach, jak również specjalistów i ekspertów niezbędnych do zapewnienia i 
utrzymywania wysokiej jakości świadczonych usług. W dłuższej perspektywie przyczyni 
się to do utraty naszej konkurencyjności wobec firm audytorskich działających w innych 
krajach, które nie są obciążone aż tak dużymi kosztami funkcjonowania.  
Proponowana nowa podstawa naliczania składki obejmująca wszystkie usługi atestacyjne i 
pokrewne nie wynika ze zmiany zakresu nadzoru sprawowanego przez PANA (jak 
wskazano powyżej nadzór sprawowany przez KNA bezpośrednio i pośrednio przez KKN 
obejmuje zarówno badania ustawowe JZP i nie-JZP, jak również wszystkie inne usługi 
świadczone przez firmy audytorskie objęte krajowymi standardami) a zgodnie z propozycją 
zmiany brzmienia art. 112 ust 3 usługi atestacyjne inne niż badania oraz usługi pokrewne  
jedynie mogą podlegać kontrolom, ale nie muszą.  
Należy zauważyć, iż proponowanemu wzrostowi opłaty (poprzez rozszerzenie podstawy) 
nie towarzyszy zwiększenie częstotliwości kontroli firm audytorskich badających 
ustawowe sprawozdania JZP i nie-JZP.   
Ponadto, liniowy charakter opłaty z tytułu nadzoru ma znamiona podatku obrotowego i w 
żadnej mierze nie odzwierciedla faktycznych kosztów nadzoru nad poszczególnymi 
firmami audytorskimi.  
Naszym zdaniem, podobnie jak wskazywaliśmy w trakcie prac nad założeniami do projektu 
zmian ustawy o biegłych rewidentach w 2015 r., rozwiązaniem właściwym i 
sprawiedliwym byłby postulowany podmiotowy podział nadzoru oraz quasi kosztowa 
formuła ustalania wysokości opłaty z tytułu nadzoru, tj. oparcie jej o planowane bądź 
rzeczywiste koszty nadzoru publicznego odnoszące się do konkretnej firmy audytorskiej. 
Jesteśmy świadomi, że czysta formuła kosztowa spowodowałaby znaczny wzrost kosztów 

ustalania wysokości opłaty z tytułu 
nadzoru, należy wskazać, iż 
rozwiązanie to miałoby swoje zalety, 
jednocześnie jednak zachodzi 
obawa, iż generowałoby ono bardzo 
wysokie koszty administracyjne 
związane z rozliczeniem kosztów 
poszczególnych kontroli. Ponadto 
należy zwrócić uwagę, że firmy 
audytorskie o większej skali 
działalności (czyli te które zgodnie z 
proponowanym w projekcie 
systemem płaciłyby więcej) będą 
podlegały częstszym kontrolom (ze 
względu na większe ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowości) – 
zatem można założyć, że rzeczywiste 
koszty ich kontroli byłyby 
porównywalne do wysokości opłaty 
z tytułu nadzoru płaconej zgodnie z 
proponowanym w projekcie 
systemem. 
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funkcjonowania małych i średnich firm audytorskich, dlatego też proponujemy 
uwzględnienie w formule kosztowej innych elementów, mających wpływ na wielkość 
próby i częstotliwości przeprowadzanych kontroli, jak chociażby liczba zatrudnionych 
biegłych rewidentów, liczba zbadanych sprawozdań finansowych, liczba innych niż 
badanie usług.       
Stosowanie formuły kosztowej ma miejsce w kilku krajach Unii Europejskiej, np. w 
Niemczech, Wielkiej Brytanii. 

69 Konfederacja 
Lewiatan 

Projekt zakłada wzrost stawki % opłaty oraz rozszerzenie podstawy jej naliczania (iloczyn 
stawki procentowej oraz rocznych przychodów z tytułu wykonywania usług atestacyjnych 
oraz usług pokrewnych). Obecnie opłata naliczana jest od przychodów z tytułu rewizji 
finansowej (kategoria węższa niż proponowane usługi atestacyjne i pokrewne) i wynosi 
max. 5,5% dla jednostek zainteresowania publicznego (dalej: JZP) (na rok 2018-3,8%) oraz 
1,5% dla nie-JZP (na rok 2018- 1,43%). 
Biorąc pod uwagę fakt, iż zakres nadzoru sprawowanego obecnie przez Krajową Komisję 
Nadzoru (dalej: KKN) w imieniu Komisji Nadzoru Audytowego (dalej: KNA), którego 
koszty pokrywane są właśnie przez tę opłatę, zgodnie z art. 36 obecnej ustawy obejmuje 
już te wszystkie usługi, nad którymi nowy organ ma sprawować nadzór, tzn. obejmuje 
zarówno badania ustawowe jednostek innych niż JZP jak i usługi atestacyjne i pokrewne 
objęte krajowymi standardami wykonywania zawodu inne niż badania ustawowe 
(świadczone zarówno na rzecz JZP jak i nie JZP), nowa maksymalna stawka określona na 
poziomie 4% oznacza prawie trzykrotny wzrost. 
Stanowić to będzie poważne obciążenie, które wpłynie na możliwość firm audytorskich do 
rozwoju i pozyskiwania do zawodu osób o wysokich kwalifikacjach, jak również 
specjalistów i ekspertów niezbędnych do zapewnienia i utrzymywania wysokiej jakości 
świadczonych usług. W dłuższej perspektywie przyczyni się to do utraty konkurencyjności 
firm działających w Polsce wobec firm audytorskich działających w innych krajach, które 
nie są obciążone aż tak dużymi kosztami funkcjonowania. Należy zauważyć, iż możliwość 
„przerzucenia” tego kosztu na klientów jest bardzo ograniczona ze względu na dużą 
konkurencyjność na rynku usług audytorskich w Polsce. 
Proponowana nowa podstawa naliczania składki obejmująca wszystkie usługi atestacyjne 
i pokrewne nie wynika ze zmiany zakresu nadzoru sprawowanego przez Polską Agencję 
Nadzoru Audytowego (dalej: PANA) - jak wskazano powyżej nadzór sprawowany przez 
KNA bezpośrednio i pośrednio przez KKN obejmuje zarówno badania ustawowe JZP i 
nie-JZP, jak również wszystkie inne usługi świadczone przez firmy audytorskie objęte 
krajowymi standardami, a zgodnie z propozycją zmiany brzmienia art. 112 ust 3 usługi 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi KPMG w pkt 
68 tabeli. 
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atestacyjne inne niż badania oraz usługi pokrewne jedynie mogą podlegać kontrolom, ale 
nie muszą.  
Należy także zauważyć, iż proponowanemu wzrostowi opłaty (poprzez rozszerzenie 
podstawy) nie towarzyszy propozycja zwiększenia częstotliwości kontroli firm 
audytorskich. Warte podkreślenia jest także to, że liniowy charakter opłaty z tytułu nadzoru 
ma znamiona podatku obrotowego i w żadnej mierze nie odzwierciedla faktycznych 
kosztów nadzoru nad poszczególnymi firmami audytorskimi. Zakładany wzrost kosztów 
nadzoru (wg OSR – ok. 11 mln zł), sfinansowany przez firmy audytorskie poprzez wzrost 
opłaty, w szczególny sposób uderzy w duże firmy audytorskie, których obciążenia z tego 
tytułu sięgają już w tej chwili kilku milionów złotych w skali roku. Według naszych 
szacunków wzrosną one trzykrotnie/czterokrotnie po wprowadzeniu proponowanych 
zmian (!). Taki poziom opłat jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do kosztów 
nadzorowania działalności takich firm.  
W ocenie Konfederacji Lewiatan rozwiązaniem właściwym i sprawiedliwym byłaby quasi 
kosztowa formuła ustalania wysokości opłaty z tytułu nadzoru, tj. oparcie jej o planowane 
bądź rzeczywiste koszty nadzoru publicznego odnoszące się do konkretnej firmy 
audytorskiej, albo co najmniej uwzględniająca fakt, że kontrola jednej dużej firmy 
audytorskiej nie może kosztować kilka milionów złotych każdego roku. Zdajemy sobie 
sprawę, że czysta formuła kosztowa spowodowałaby znaczny wzrost kosztów 
funkcjonowania małych i średnich firm audytorskich, dlatego też proponujemy 
uwzględnienie w formule kosztowej innych elementów, mających wpływ na wielkość 
próby i częstotliwości przeprowadzanych kontroli, jak chociażby liczba zatrudnionych 
biegłych rewidentów, liczba zbadanych sprawozdań finansowych, liczba innych niż 
badanie usług.       
Stosowanie formuły kosztowej ma miejsce w kilku krajach Unii Europejskiej, np. w 
Niemczech, Wielkiej Brytanii. 

70 Pracodawcy RP I. Wzrost opłat z tytułu nadzoru ponoszonych przez firmy audytorskie. 
Przedmiotowy Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym zakłada wzrost stawki procentowej opłaty oraz 
rozszerzenie podstawy jej naliczania (iloczyn stawki procentowej oraz rocznych  
przychodów z tytułu wykonywania usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych).0becnie 
opłata naliczana jest od przychodów z tytułu rewizji finansowej (kategoria węższa niż 
proponowane usługi atestacyjne i pokrewne) i wynosi maks. 5,5% dla JZP (na rok 2018-
3,8%) oraz 1,5% dla nie- JZP (na rok 2018- 1,43%). 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi KPMG w pkt 
68 tabeli. 
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Mając na uwadze fakt, iż zakres nadzoru sprawowanego obecnie przez Krajową Komisję 
Nadzoru (dalej: „KKN") w imieniu Komisji Nadzoru Audytowego (dalej: „KNA"), którego 
koszty pokrywane są właśnie przez tę opłatę, zgodnie z art. 36 ustawy w jej obecnie 
obowiązującym brzmieniu, obejmuje już te wszystkie usługi, nad którymi nowy organ ma 
sprawować nadzór, tzn. obejmuje zarówno badania ustawowe jednostek innych niż JZP, jak 
i usługi atestacyjne i pokrewne objęte krajowymi standardami wykonywania zawodu inne 
niż badania ustawowe (świadczone zarówno na rzecz JZP jak i nie JZP). Tym samym nowa 
maksymalna stawka określona na poziomie 4% oznacza prawie trzykrotny wzrost. 
Stanowić to będzie poważne obciążenie, które wpłynie na możliwość rozwoju i 
pozyskiwania do zawodu biegłego rewidenta osób o wysokich kwalifikacjach, jak również 
specjalistów i ekspertów niezbędnych do zapewnienia i utrzymywania wysokiej jakości 
świadczonych usług. W dłuższej perspektywie przyczyni się to do utraty konkurencyjności 
wobec firm audytorskich działających w innych krajach, które nie są obciążone aż tak 
dużymi kosztami funkcjonowania. Należy zauważyć, iż możliwość przerzucenia tego 
kosztu na klientów jest bardzo ograniczona ze względu na dużą konkurencyjność na rynku 
usług audytorskich w Polsce. 
Proponowana nowa podstawa naliczania składki obejmująca wszystkie usługi atestacyjne i 
pokrewne nie wynika ze zmiany zakresu nadzoru sprawowanego przez Polską Agencję 
Nadzoru Audytowego (dalej: „PANA") - jak wskazano powyżej nadzór sprawowany przez 
KNA bezpośrednio i pośrednio przez KKN obejmuje zarówno badania ustawowe JZP i nie-
JZP, jak również wszystkie inne usługi świadczone przez firmy audytorskie objęte 
krajowymi standardami - a zgodnie z propozycją zmiany brzmienia art. 112 ust 3 usługi 
atestacyjne inne niż badania oraz usługi pokrewne jedynie mogą podlegać kontrolom, ale 
nie muszą. 
Należy także zauważyć, iż proponowanemu wzrostowi opłaty (poprzez rozszerzenie 
podstawy) nie towarzyszy propozycja zwiększenia częstotliwości kontroli firm 
audytorskich. 
Warte podkreślenia jest także to, że liniowy charakter opłaty z tytułu nadzoru ma znamiona 
podatku obrotowego i w żadnej mierze nie odzwierciedla faktycznych kosztów nadzoru nad 
poszczególnymi firmami audytorskimi. Zakładany wzrost kosztów nadzoru (wg OSR — 
ok. 11 mln zł), sfinansowany przez firmy audytorskie poprzez wzrost opłaty, w szczególny 
sposób uderzy w duże firmy audytorskie, których obciążenia z tego tytułu sięgają już w tej 
chwili kilku milionów złotych w skali roku. Według naszych szacunków wzrosną one 
trzykrotnie/czterokrotnie po wprowadzeniu proponowanych zmian. Taki poziom opłat jest 
niewspółmiernie wysoki w stosunku do kosztów nadzorowania działalności takich firm. 
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Podobnie jak było to podnoszone w trakcie prac nad założeniami do projektu zmian ustawy 
o biegłych rewidentach w 2015 r., rozwiązaniem właściwym i sprawiedliwym byłaby quasi 
kosztowa formuła ustalania wysokości opłaty z tytułu nadzoru, tj. oparcie jej o planowane 
bądź rzeczywiste koszty nadzoru publicznego odnoszące się do konkretnej firmy 
audytorskiej, albo co najmniej uwzględniająca fakt, że kontrola jednej dużej firmy 
audytorskiej nie może kosztować kilka milionów złotych każdego roku. Mając 
świadomość, że czysta formuła kosztowa spowodowałaby znaczny wzrost kosztów 
funkcjonowania małych i średnich firm audytorskich, proponuje się uwzględnienie w 
formule kosztowej innych elementów mających wpływ na wielkość próby i częstotliwości 
przeprowadzanych kontroli, jak chociażby liczba zatrudnionych biegłych rewidentów, 
liczba zbadanych sprawozdań finansowych, liczba innych niż badanie usług. 
Stosowanie formuły kosztowej ma miejsce w kilku krajach Unii Europejskiej, np. w 
Niemczech, Wielkiej Brytanii. 

71 ACCA 2. Wzrost obciążeń finansowych dla firm audytorskich działających w Polsce 

a) Przedstawiony przez wnioskodawcę projekt ustawy zakłada wzrost stawki procentowej 
opłaty oraz rozszerzenie podstawy jej naliczania. Już obecne przepisy definiują sposób 
finansowania KKN z opłaty ponoszonej przez firmy audytorskie. Biorąc pod uwagę, że 
nowa instytucja będzie powielać zadania przewidziane dla Krajowej Komisji Nadzoru, 
w odniesieniu zarówno do jednostek zaufania publicznego, jak i nie JZP, to wzrost 
kosztów utrzymania instytucji nadzorczych będzie prawie 3x wyższa (dla nie JZP). 

b) Największy koszt związany z proponowanym finansowaniem PANA zostanie 
poniesiony przez duże firmy audytorskie i często będzie niewspółmierny do 
rzeczywistych kosztów realizacji zadań nadzorczych wobec tych podmiotów. 

c) Ewentualnym rozwiązaniem, stosowanym m.in. w Wielkiej Brytanii przez nadzór 
finansowy, jest formuła, która oparta jest na wycenie realnych kosztów nadzoru nad 
poszczególnymi podmiotami działającymi na rynku usług audytorskich. Powinna być 
tak opracowana i obliczona, by również małe firmy nie zostały nadmiernie obciążone 
dodatkowymi kosztami, tak, aby możliwy był ich rozwój, pozyskiwanie dobrych 
pracowników i świadczenie najwyższej jakości usług. 

d) Zwracamy także uwagę, że firmy audytorskie już obecnie ponoszą wysokie koszty 
funkcjonowania. Dodatkowe zwiększenie tych obciążeń, spowoduje potencjalnie 
obniżenie konkurencyjności poprzez wyeliminowanie części firm (i to nie najsłabszych, 
ale średnich) z rynku.  

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi KPMG w pkt 
68 tabeli. 
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e) Ewentualne próby przenoszenia kosztów funkcjonowania na klientów spowodują, że 
podmioty nie podlegające obowiązkowi audytowemu – przede wszystkim małe i średnie 
firmy, nie będą zainteresowane jego przeprowadzeniem. To oznacza nie tylko brak 
realnego systemu kontroli, ale także brak możliwości rozszerzania świadomości 
polskich przedsiębiorców dotyczących funkcjonowania finansowego firm. Wydaje się, 
że celem Wnioskodawcy powinna być promocja audytu jako skutecznej metody badania 
sytuacji finansowej i zarządczej firm w Polsce, w tym przede wszystkim tych 
drobniejszych, które pomimo niewielkiej skali działalności, poprzez swoją liczbę, 
generują 50% PKB. 

Art. 1 pkt 24 lit. d) projektu 
72 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
(Dotyczy art. 55 ust. 10b) Należy dokonać zmian redakcyjnych: „(…) informację o 
przychodach z tytułu wykonywania usług atestacyjnych (…)”. W zdaniu jest zbędne 
wskazanie na przychody firm audytorskich z tytułu …. 

Uwaga uwzględniona 

Art. 1 pkt 25 projektu 
73 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Zgodnie z art. 55a ust. 1 na zadania powierzone PIBR Agencja będzie przekazywać środki 
w wys. nie większej niż 10% prognozowanych kosztów nadzoru Agencji w danym roku. 
Kwotę tę zalicza się do kosztów nadzoru sprawowanego przez Agencję. W związku z tym: 

 zasadne byłoby wyodrębnienie tej pozycji kosztów i doprecyzowanie w ślad za 
przychodami co składa się na koszty, 

 w uzasadnieniu stwierdza się, że przekazywana kwota stanowić będzie składnik 
ogólnych kosztów sprawowanego przez Agencję nadzoru, pokrywanych z opłat z 
tytułu nadzoru. W proponowanym przepisie brak takiego doprecyzowania, w 
związku z tym należałoby go odpowiednio zmienić. Z obecnego brzmienia tego art. 
można wnioskować, iż kwoty te będą naliczane od wszystkich przychodów (nie 
tylko opłaty z tytułu nadzoru), 

 
W 2020 r. funkcjonowanie PANA ma być finansowane też z dotacji. Czy w związku z tym 
10% dla PIBR oblicza się wówczas od całej kwoty kosztów wraz z dotacją? Zastanowić się 
należy, czy dotacje powinny być uwzględniane, bo służą one „rozruchowi” Agencji i 
działalności samej Agencji, a nie wykonywaniu zadań przez PIBR. 

Uwaga nieuwzględniona – treść 
zapisów zostanie przeredagowana, 
jednakże bez precyzowania listy 
kosztów, ponieważ niesie to ze sobą 
ryzyko pominięcia jakiś kosztów, 
które de facto będą musiały być 
ponoszone, ale nie będzie tytułu 
prawnego do ich ponoszenia. 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona – dotacja 
dla Agencji w 2020 r. nie będzie 
stanowić kosztu, tylko zostanie 
odniesiona na fundusz podstawowy 
Agencji. 

74 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy następujące brzmienie przepisu: 
Art. 55a. 1. Agencja przekazuje Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, na realizację zadań, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3, w danym roku kalendarzowym, kwotę w 

Uwaga nieuwzględniona – 
przewidziane przez projekt 
ograniczone zadania PIBR 



Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji 
 

Strona 52 z 141 

wysokości nie większej niż 25% prognozowanych kosztów nadzoru Agencji w danym roku 
kalendarzowym. Kwotę tę zalicza się do kosztów nadzoru sprawowanego przez Agencję. 
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób wyliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, 
2) sposób i terminy przekazywania i rozliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, 
3) wzór rocznego rozliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1 
- uwzględniając prognozowany koszt nadzoru Agencji, koszt realizacji zadań, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3, poniesiony przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w 
poprzednim roku kalendarzowym i prognozowany do poniesienia w danym i następnym 
roku kalendarzowym, przedstawiony w sprawozdaniu i planie, o których mowa 
odpowiednio w art. 30 ust. 4a i 5, niedobory lub nadwyżki kwoty, o której mowa w ust. 1, 
z lat poprzednich oraz konieczność zapewnienia skuteczności realizacji zadań, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3. 
 
Proponowany w projekcie limit 10% jest dalece niewystarczający nawet na pierwotnie 
proponowane przez projektodawcę ograniczone zadania z zakresu nadzoru publicznego. 
Proponujemy wprowadzenie limitu 25%, co umożliwiłoby w praktyce wykonywanie przez 
PIBR zadań z zakresu nadzoru publicznego. Zwracamy uwagę, że faktyczna kwota 
przekazywanych środków byłyby uzależniona od zatwierdzonych przez PANA prognoz 
PIBR na realizację tych zadań (co nie oznacza kierowanie ich automatycznie w kwocie 
maksymalnej przewidzianej przez ustawę). 

realizowane w ramach nadzoru 
publicznego nie uzasadniają 
przekazywania do samorządu 
środków w proponowanej wysokości 
25% kosztów Agencji. Przewidziany 
w projekcie 10% limit został 
oszacowany na podstawie danych 
finansowych dotyczących kosztów 
poszczególnych zadań nadzoru 
realizowanych obecnie przez PIBR. 

Art. 1 pkt 27 projektu 
75 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
 
Art. 57.1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi listę firm audytorskich, zwaną 
dalej "listą". 
(…) 
3. Firma audytorska zgłasza Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów zmiany danych 
podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia. 
(…) 
6. Wpis na listę uważa się za dokonany, jeżeli Rada Agencji, w terminie 45 dni od dnia 
otrzymania uchwały o wpisie na listę, nie wyrazi sprzeciwu w formie decyzji 
administracyjnej.  
7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, podmiotowi wnioskującemu o wpis na listę służy 
skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji.  

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
51 tabeli). 
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8. Lista jest prowadzona w postaci elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej 
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 
 
Sprzeciwiamy się przeniesieniu tej kompetencji do PANA. Do chwili obecnej KNA nie 
wskazywała na jakiekolwiek problemy w związku z prowadzeniem listy przez PIBR. Zapis 
ten – w połączeniu ze wzrostem (z obecnych 2.000 zł do planowanych 5.000 zł plus 
coroczna rewaloryzacja) opłaty za procedowaniu wniosku o wpis na listę (dodatkowo 
obecnie PIBR pobiera opłatę "za wpis", a nie – jak wskazuje już projekt – "za rozpatrzenie 
wniosku") – jest dla nas niezrozumiały i sprawia wrażenia, że w rzeczywistości sprowadza 
się do zapewnienia PANA dodatkowego źródła dochodu. 
Liczba wpisów na listę w 2017 r. wyniosła ok. 70 i zapewne podobny będzie poziom 
wpisów na listę w kolejnych latach. Uwzględniając ww. koszt takiego wpisu, roczny 
przychód PANA z tego tytułu wynosić będzie ok. 350 tys. zł. Warto zauważyć, że czynność 
ta – w zestawieniu chociażby z wpisami do rejestrów instytucji finansowych, jak np. 
ubezpieczycieli – jest czynnością wystandaryzowaną i nieskomplikowaną, a roczne koszty 
wpisów firm audytorskich w PIBR nie przekraczają przychodów z tego tytułu. Warto 
również zauważyć, że PIBR poniósł (i w dalszym ciągu ponosi) znaczące koszty dotyczące 
stworzenia specjalistycznego oprogramowania (EWIDENCJA), którego jednym z 
modułów jest właśnie moduł dotyczący listy firm audytorskich. 

Art. 1 pkt 28 projektu 
76 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapis w brzmieniu: 
Art. 58.2. Firma audytorska zamierzająca wykonywać badanie ustawowe występuje do 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z wnioskiem o wpis na listę. 
 
Sprzeciwiamy się przeniesieniu tej kompetencji do PANA. Do chwili obecnej KNA nie 
wskazywała na jakiekolwiek problemy w związku z prowadzeniem listy przez PIBR. Zapis 
ten – w połączeniu ze wzrostem (z obecnych 2.000 zł do planowanych 5.000 zł plus 
coroczna rewaloryzacja) opłaty za procedowaniu wniosku o wpis na listę (dodatkowo 
obecnie PIBR pobiera opłatę "za wpis", a nie – jak wskazuje już projekt – "za rozpatrzenie 
wniosku") – jest dla nas niezrozumiały i sprawia wrażenia, że w rzeczywistości sprowadza 
się do zapewnienia PANA dodatkowego źródła dochodu. 
Liczba wpisów na listę w 2017 r. wyniosła ok. 70 i zapewne podobny będzie poziom 
wpisów na listę w kolejnych latach. Uwzględniając ww. koszt takiego wpisu, roczny 
przychód PANA z tego tytułu wynosić będzie ok. 350 tys. zł. Warto zauważyć, że czynność 
ta – w zestawieniu chociażby z wpisami do rejestrów instytucji finansowych, jak np. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
51 tabeli). 
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ubezpieczycieli – jest czynnością wystandaryzowaną i nieskomplikowaną, a roczne koszty 
wpisów firm audytorskich w PIBR nie przekraczają przychodów z tego tytułu. Warto 
również zauważyć, że PIBR poniósł (i w dalszym ciągu ponosi) znaczące koszty dotyczące 
stworzenia specjalistycznego oprogramowania (EWIDENCJA), którego jednym z 
modułów jest właśnie moduł dotyczący listy firm audytorskich. 

Art. 1 pkt 29 projektu 
77 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 59.1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje Agencję o wpisie firmy 
audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej 
na listę.  
2. Agencja przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, właściwemu organowi 
zatwierdzającemu z państwa członkowskiego pochodzenia. 
 
Sprzeciwiamy się przeniesieniu tej kompetencji do PANA. Do chwili obecnej KNA nie 
wskazywała na jakiekolwiek problemy w związku z prowadzeniem listy przez PIBR. Zapis 
ten – w połączeniu ze wzrostem (z obecnych 2.000 zł do planowanych 5.000 zł plus 
coroczna rewaloryzacja) opłaty za procedowaniu wniosku o wpis na listę (dodatkowo 
obecnie PIBR pobiera opłatę "za wpis", a nie – jak wskazuje już projekt – "za rozpatrzenie 
wniosku") – jest dla nas niezrozumiały i sprawia wrażenia, że w rzeczywistości sprowadza 
się do zapewnienia PANA dodatkowego źródła dochodu. 
Liczba wpisów na listę w 2017 r. wyniosła ok. 70 i zapewne podobny będzie poziom 
wpisów na listę w kolejnych latach. Uwzględniając ww. koszt takiego wpisu, roczny 
przychód PANA z tego tytułu wynosić będzie ok. 350 tys. zł. Warto zauważyć, że czynność 
ta – w zestawieniu chociażby z wpisami do rejestrów instytucji finansowych, jak np. 
ubezpieczycieli – jest czynnością wystandaryzowaną i nieskomplikowaną, a roczne koszty 
wpisów firm audytorskich w PIBR nie przekraczają przychodów z tego tytułu. Warto 
również zauważyć, że PIBR poniósł (i w dalszym ciągu ponosi) znaczące koszty dotyczące 
stworzenia specjalistycznego oprogramowania (EWIDENCJA), którego jednym z 
modułów jest właśnie moduł dotyczący listy firm audytorskich. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
51 tabeli). 

Art. 1 pkt 30 projektu 
78 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Proponuje się dodanie do art. 60 ust. 1 wyrazów: „z zastrzeżeniem ust.3”. Przyjęcie redakcji 
zaproponowanej przez projektodawcę może powodować mylne przekonanie, że opłata za 
wpis wynosi 5000 zł i jej wysokość nie podlega zmianom. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja jest sprzeczna z zasadami 
techniki legislacyjnej. 
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79 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 60.1. Firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę, z tytułu wpisu na listę, w 
wysokości nie wyższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok 
kalendarzowy.  
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, określa, w formie uchwały, Krajowa Rada 
Biegłych Rewidentów. Opłata stanowi przychód Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 
 
Sprzeciwiamy się przeniesieniu tej kompetencji do PANA. Do chwili obecnej KNA nie 
wskazywała na jakiekolwiek problemy w związku z prowadzeniem listy przez PIBR. Zapis 
ten – w połączeniu ze wzrostem (z obecnych 2.000 zł do planowanych 5.000 zł plus 
coroczna rewaloryzacja) opłaty za procedowaniu wniosku o wpis na listę (dodatkowo 
obecnie PIBR pobiera opłatę "za wpis", a nie – jak wskazuje już projekt – "za rozpatrzenie 
wniosku") – jest dla nas niezrozumiały i sprawia wrażenia, że w rzeczywistości sprowadza 
się do zapewnienia PANA dodatkowego źródła dochodu. 
Liczba wpisów na listę w 2017 r. wyniosła ok. 70 i zapewne podobny będzie poziom 
wpisów na listę w kolejnych latach. Uwzględniając ww. koszt takiego wpisu, roczny 
przychód PANA z tego tytułu wynosić będzie ok. 350 tys. zł. Warto zauważyć, że czynność 
ta – w zestawieniu chociażby z wpisami do rejestrów instytucji finansowych, jak np. 
ubezpieczycieli – jest czynnością wystandaryzowaną i nieskomplikowaną, a roczne koszty 
wpisów firm audytorskich w PIBR nie przekraczają przychodów z tego tytułu. Warto 
również zauważyć, że PIBR poniósł (i w dalszym ciągu ponosi) znaczące koszty dotyczące 
stworzenia specjalistycznego oprogramowania (EWIDENCJA), którego jednym z 
modułów jest właśnie moduł dotyczący listy firm audytorskich. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
51 tabeli). 

Art. 1 pkt 31 projektu 
80 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy następujące brzmienie przepisu: 
Art. 61.1. Skreślenie firmy audytorskiej z listy następuje w przypadku:  
(…) 
3) niepoddania się kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 1, art. 39, art. 106 ust. 1, art. 123 
ust. 1 lub art. 124 ust. 1; 
(…) 
7) ostatecznego rozstrzygnięcia Agencji lub Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
nakładającego na firmę audytorską karę administracyjną, o której mowa w art. 183 ust. 1 
pkt 7. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, Krajowa Rada Biegłych 
Rewidentów podejmuje uchwałę o skreśleniu firmy audytorskiej z listy.  

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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(…) 
7. Firma audytorska jest obowiązana przekazać Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów 
akta zleceń czynności rewizji finansowej przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat i 
dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości, w przypadku gdy:  
(…) 
4) biegły rewident prowadzący działalność w formie określonej w art. 46 ust. 1 został 
skreślony z rejestru. 
8. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 lub 3, obowiązek 
przekazania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów akt zleceń czynności rewizji 
finansowej, o których mowa w ust. 7, w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym 
rozstrzygnięcie o skreśleniu firmy audytorskiej z listy stało się ostateczne, ciąży solidarnie 
na:  
1) biegłych rewidentach, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 – w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, o której mowa w tym przepisie, 
(…) 
9. W przypadku nieprzekazania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów akt zleceń 
czynności rewizji finansowej, o których mowa w ust. 7, w terminie 2 miesięcy od dnia, w 
którym rozstrzygnięcie o skreśleniu firmy audytorskiej z listy stało się ostateczne, Krajowa 
Rada Biegłych Rewidentów nakłada na biegłych rewidentów lub firmy audytorskie karę 
pieniężną.  
(…) 
11. Odwołanie od uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 9, 
wnosi się do Agencji, za pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 
14 dni od dnia jej doręczenia.  
(…) 
 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 
 
W kwestii propozycji dot. art. 61 ust. 8 pkt 1 ustawy: obecny zapis ustawy powoduje, że 
każdy biegły rewident i każda firma audytorska powinien przechowywać „swój” pełny 
egzemplarz akt badań przez obowiązkowy czas przechowywania wskazany w ustawie (ze 
względu, iż nie mogą mieć pewności co do tego jak w przyszłości (w okresie kolejnych 5 
lat) będzie funkcjonowała firma audytorska). Stoi to w sprzeczności z zasadami 
przechowywania dokumentacji wskazanymi w ustawie, jak i faktem, iż akta badania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona poprzez 
zmianę redakcji pkt 1 w ust. 8. 
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stanowią własność firmy audytorskiej, a nie poszczególnych kluczowych biegłych 
rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej w jej imieniu. 
 
Dodatkowo proponuje się usunięcie przedmiotowych przepisów ust. 14-19. Niepokojąca 
jest zmiana w projekcie zakładająca możliwość tzw. „analizy”, która wydaje się zwykłą 
kontrolą firmy audytorskiej. Sposób zdefiniowania tej „analizy” może spowodować, że 
PANA będzie mogła przeprowadzać kontrole w tej formie bez uwzględniania postanowień 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zmianami) w 
zakresie ograniczeń co do zakresu prowadzenia, częstotliwości i czasu trwania kontroli 
działalności przedsiębiorcy jakim jest firma audytorska, w określonym czasie. Dlatego też 
postulujemy o usunięcie w przedstawionym projekcie zmian odnoszących się do 
przedmiotowej „analizy” 

 
 
 
Uwaga nieuwzględniona – ww. 
przepisy już obowiązują na mocy 
obecnej ustawy a ich zmiana ma 
jedynie charakter dostosowujący w 
związku z faktem, że organ nadzoru 
publicznego przejmie nadzór nad 
wszystkimi firmami audytorskimi. 

Art. 1 pkt 31 lit c) projektu 
81 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Proponuje się dodanie wyrazów „na wezwanie Agencji”, co ma ograniczyć koszty 
funkcjonowania agencji w zakresie w szczególności przejmowania dokumentacji, jej 
magazynowania i archiwizowania do niezbędnych potrzeb sprawowania nadzoru 
publicznego.  Propozycja brzmienia: „Firma audytorska jest obowiązana na wezwanie 
Agencji przekazać Agencji zarchiwizowane akta zleceń usług atestacyjnych i akta zleceń 
usług pokrewnych przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat i dokumentację systemu 
wewnętrznej kontroli jakości, w przypadku gdy:” 
 
 
 
 
 
Do rozważenia czy przy skreśleniu z listy firma audytorska nie powinna składać bieżącej 
informacji w zakresie art. 51 ustawy, czy też rozliczenia w zakresie opłaty z tytułu nadzoru 
proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku. 
 
Można również rozważyć umożliwienie stosowania ustawy wobec biegłych rewidentów 
skreślonych z rejestru lub firm audytorskich skreślonych z listy w związku z koniecznością 
wykonania różnego rodzaju obowiązków sprawozdawczych oraz związanych z 
wnoszeniem i rozliczeniem opłat, w przypadku gdy obowiązki te zostały przewidziane do 
realizacji. 

Uwaga nieuwzględniona ze względu 
na fakt braku możliwości 
wyegzekwowania proponowanego 
rozwiązania przekazania 
dokumentacji na wezwanie od firmy 
audytorskiej skreślonej z listy 
(podmiotu już nieistniejącego). 
Niemniej jednak w zapisach projektu 
zostanie doprecyzowane, że 
przekazana dokumentacja ma być w 
formie zdygitalizowanej. 
 
Uwaga uwzględniona w zakresie 
przekazywania informacji 
wymaganych art. 51. 
 
Uwaga uwzględniona – zostanie 
wprowadzony rozwiązanie 
przewidujące, że firma audytorska 
będzie płacić opłatę z tytułu nadzoru 
od przychodów wygenerowanych do 
momentu skreślenia z listy. 
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82 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego w 
Poznaniu 

(Dotyczy tiret trzecie) Zmiana zapisu: dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 4) biegły rewident 
prowadzący działalność w formie określonej w art. 46 ust. 1 został skreślony z rejestru.”, 
na zapis:  dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 4) biegły rewident prowadzący działalność w formie 
określonej w art. 46 pkt 1 został skreślony z rejestru.” W treści art. 46 zmienianej ustawy 
ustawodawca wymienia formy działalności audytorskiej w punktach, co czyni zasadną 
proponowaną zmianę. 

Uwaga uwzględniona 

Art. 1 pkt 32 projektu 
83 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Obecnie ustawa nie określa trybu informowania o skreśleniu z rejestru w celu wykreślenia 
z listy. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami listę prowadzić ma Agencja, określenia 
wymaga więc, jak ma być przez PIBR informowana oraz kiedy i w jakim trybie następuje 
skreślenie firmy audytorskiej z listy. Proponuje się by KRBR informowała niezwłocznie 
Agencję o ostatecznym skreśleniu biegłego rewidenta, który prowadził działalność w 
formie określonej w art. 46 pkt 1. 

Uwaga nieuwzględniona – uchwały 
KRBR o skreśleniu biegłego 
rewidenta z rejestru będą 
przekazywane do Agencji w celu 
zgłoszenia przez nią ewentualnego 
sprzeciwu do nich, zatem Agencja 
będzie miała wiedzę o skreśleniu 
danego biegłego rewidenta. 

84 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 62.1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje Agencję o każdym przypadku 
skreślenia z listy firmy audytorskiej posiadającej numer w rejestrze, o którym mowa w art. 
57 ust. 2 pkt 10, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu z 
listy wraz z podaniem przyczyny skreślenia.  
2. Agencja przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, organowi rejestrującemu 
państwa, w którym firma audytorska jest także zarejestrowana.  
3. W przypadku poinformowania Agencji przez organ rejestrujący lub organ nadzoru z 
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej o skreśleniu firmy 
audytorskiej zatwierdzonej w Rzeczypospolitej Polskiej z listy prowadzonej w tym 
państwie, Agencja przekazuje otrzymaną informację Krajowej Radzie Biegłych 
Rewidentów. 
 
Sprzeciwiamy się przeniesieniu tej kompetencji do PANA. Do chwili obecnej KNA nie 
wskazywała na jakiekolwiek problemy w związku z prowadzeniem listy przez PIBR. Zapis 
ten – w połączeniu ze wzrostem (z obecnych 2.000 zł do planowanych 5.000 zł plus 
coroczna rewaloryzacja) opłaty za procedowaniu wniosku o wpis na listę (dodatkowo 
obecnie PIBR pobiera opłatę "za wpis", a nie – jak wskazuje już projekt – "za rozpatrzenie 
wniosku") – jest dla nas niezrozumiały i sprawia wrażenia, że w rzeczywistości sprowadza 
się do zapewnienia PANA dodatkowego źródła dochodu. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
51 tabeli). 
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Liczba wpisów na listę w 2017 r. wyniosła ok. 70 i zapewne podobny będzie poziom 
wpisów na listę w kolejnych latach. Uwzględniając ww. koszt takiego wpisu, roczny 
przychód PANA z tego tytułu wynosić będzie ok. 350 tys. zł. Warto zauważyć, że czynność 
ta – w zestawieniu chociażby z wpisami do rejestrów instytucji finansowych, jak np. 
ubezpieczycieli – jest czynnością wystandaryzowaną i nieskomplikowaną, a roczne koszty 
wpisów firm audytorskich w PIBR nie przekraczają przychodów z tego tytułu. Warto 
również zauważyć, że PIBR poniósł (i w dalszym ciągu ponosi) znaczące koszty dotyczące 
stworzenia specjalistycznego oprogramowania (EWIDENCJA), którego jednym z 
modułów jest właśnie moduł dotyczący listy firm audytorskich. 

Art. 1 pkt 33 projektu 
85 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 63.1. Do uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie wpisu na listę 
lub skreślenia z listy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego.  
2. Odwołanie od uchwały, o której mowa w ust. 1, wnosi się do Agencji, za pośrednictwem 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
Sprzeciwiamy się przeniesieniu tej kompetencji do PANA. Do chwili obecnej KNA nie 
wskazywała na jakiekolwiek problemy w związku z prowadzeniem listy przez PIBR. Zapis 
ten – w połączeniu ze wzrostem (z obecnych 2.000 zł do planowanych 5.000 zł plus 
coroczna rewaloryzacja) opłaty za procedowaniu wniosku o wpis na listę (dodatkowo 
obecnie PIBR pobiera opłatę "za wpis", a nie – jak wskazuje już projekt – "za rozpatrzenie 
wniosku") – jest dla nas niezrozumiały i sprawia wrażenia, że w rzeczywistości sprowadza 
się do zapewnienia PANA dodatkowego źródła dochodu. 
Liczba wpisów na listę w 2017 r. wyniosła ok. 70 i zapewne podobny będzie poziom 
wpisów na listę w kolejnych latach. Uwzględniając ww. koszt takiego wpisu, roczny 
przychód PANA z tego tytułu wynosić będzie ok. 350 tys. zł. Warto zauważyć, że czynność 
ta – w zestawieniu chociażby z wpisami do rejestrów instytucji finansowych, jak np. 
ubezpieczycieli – jest czynnością wystandaryzowaną i nieskomplikowaną, a roczne koszty 
wpisów firm audytorskich w PIBR nie przekraczają przychodów z tego tytułu. Warto 
również zauważyć, że PIBR poniósł (i w dalszym ciągu ponosi) znaczące koszty dotyczące 
stworzenia specjalistycznego oprogramowania (EWIDENCJA), którego jednym z 
modułów jest właśnie moduł dotyczący listy firm audytorskich. 
 
 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
51 tabeli). 
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Art. 1 pkt 35 lit. b) projektu 
86 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 65.2. Firma audytorska wykazuje, na żądanie Agencji lub właściwych organów 
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, że stosowane przez nią polityki, procedury, 
rozwiązania organizacyjne i mechanizmy wewnętrznej kontroli jakości są odpowiednie do 
skali i stopnia złożoności czynności wykonywanych przez firmę audytorską, biegłych 
rewidentów lub podwykonawców działających w jej imieniu i na jej rzecz. 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
3 tabeli). 

Art. 1 pkt 36 lit. a) projektu 
87 PwC Proponuje się odstąpienie od wprowadzania pkt 4a). 

 
Proponowane rozwiązanie jest znacznym rozszerzeniem obowiązków dokumentacyjnych 
w stosunku do poprzedniej ustawy, a co za tym idzie kosztów funkcjonowania firm 
audytorskich. Generalnie firmy audytorskie posiadają niezbędne informacje konieczne do 
wykonania usług atestacyjnych innych niż badanie oraz zleceń usług pokrewnych i brak 
jest uzasadnienia aby wymogi określane były w drodze ustawy. 
 
Poza tym brak jest przepisów określających zawartość akt zleceń usług atestacyjnych 
innych niż badanie oraz zleceń usług pokrewnych. (art 67 ust 4 nie został rozszerzony). 

Uwaga nieuwzględniona – zapisy 
projektu wynikają bezpośrednio z 
faktu rozszerzenia nadzoru na 
wszystkie usługi atestacyjne i 
pokrewne. 
Dodatkowo zakłada się, że zawartość 
akt zleceń będzie zgodna ze 
standardami wykonywania danej 
usługi. Co do zasady standardy te 
wymagają np. dokumentacji 
potwierdzającej wydaną opinię. 

Art. 1 pkt 36 lit. b) projektu 
88 PKF Consult Prowadzenie dokumentacji w języku polskim jest nieracjonalne w świetle  ustawy z dnia 

7 października 1999 r. o języku polskim oraz stanowić będzie ograniczenie 
konkurencyjności polskich firm audytorskich na rynkach krajów Unii Europejskiej 
oraz państw trzecich, nawet przy obsługiwaniu krajowych jednostek. Natomiast 
praktycznym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie wymogu posiadania 
znajomości jezyków obcych przez osoby wchodzące w skład organu nadzoru publicznego 
oraz jego pracowników. 

Uwaga nieuwzględniona - należy 
zwrócić uwagę, że wprowadzenie 
obowiązku sporządzania 
dokumentacji w języku polskim nie 
wynika z kwestii braku znajomości 
języków obcych przez członków 
organu nadzoru publicznego czy jego 
pracowników, ale podyktowane jest 
potrzebą zapewnienia, że 
dokumentacja taka może być 
wykorzystana do celów 
dowodowych w ewentualnych 
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postępowaniach administracyjnych 
czy dyscyplinarnych. 
Jednocześnie por. uzasadnienie do 
uwagi PwC w pkt 110 tabeli. 

89 PwC Proponuje się odstąpienie od wprowadzania obowiązku sporządzania dokumentacji w 
języku polskim lub ewentualnie zastąpienia tego wymogu obowiązkiem zapewnienia 
pisemnego tłumaczenia na język polski.  
 
Jeżeli powyższe nie spotka się z akceptacją proponuje się dodać do zdania drugiego ust 3 
punkt 4a): 
 
W przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4a oraz ust. 4 pkt 7, 10 i 13, może 
być ona sporządzona w języku obcym, jednakże na potrzeby kontroli firma audytorska 
zapewnia ich pisemne tłumaczenie na język polski.” 
 
Proponowane rozwiązanie jest znacznym rozszerzeniem obowiązków dokumentacyjnych 
w stosunku do poprzedniej ustawy, a co za tym idzie kosztów funkcjonowania firm 
audytorskich. Generalnie firmy audytorskie posiadają niezbędne informacje konieczne do 
wykonania usług atestacyjnych innych niż badanie oraz zleceń usług pokrewnych i brak 
jest uzasadnienia aby wymogi określane były w drodze ustawy. 
 
Poza tym brak jest przepisów określających zawartość akt zleceń usług atestacyjnych 
innych niż badanie oraz zleceń usług pokrewnych. (art 67 ust 4 nie został rozszerzony). 
 
Poza tym, skoro PANA jedynie może przeprowadzać kontrole wykonywania usług 
atestacyjnych innych niż badanie i usług pokrewnych obowiązek sporządzania tych akt z 
podaniem w jakim języku mają być sporządzane wydaje się być nadmierny. 

Uwaga uwzględniona poprzez 
przyjęcie proponowanego 
uzupełnienia zdania drugiego w ust. 
3. 

90 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponuje się odstąpienie od wprowadzania obowiązku sporządzania dokumentacji w 
języku polskim lub ewentualnie zastąpienia tego wymogu obowiązkiem zapewnienia  
pisemnego tłumaczenia na język polski dokumentacji o której mowa w ust. 4 i 4a w sytuacji: 
 a) gdy w trakcie inspekcji na gruncie językowym powstają problemy interpretacyjne 
danego dokumentu; 
b) w sytuacji, w której dokument lub określona grupa dokumentów stanowi dowód w 
postępowaniu dowodowym. 

Uwaga uwzględniona poprzez 
przyjęcie proponowanego 
uzupełnienia zdania drugiego w ust. 
3. 
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Jeżeli powyższe nie spotka się z akceptacją proponuje się dodać do zdania drugiego ust. 4 
pkt 4a): 
„W przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4a oraz ust. 4 pkt 7, 10 i 13, może 
być ona sporządzona w języku obcym, jednakże na potrzeby kontroli firma audytorska 
zapewnia ich pisemne tłumaczenie na język polski.” 
 
Uzasadnienie jak w pkt 3. 
Poza tym, skoro PANA jedynie może przeprowadzać kontrole wykonywania usług 
atestacyjnych innych niż badanie i usług pokrewnych, obowiązek sporządzania tych akt w  
języku polskim wydaje się być nadmierny. 
Obowiązek utrzymania tej dokumentacji w języku polskim stanowić będzie kolejne 
obciążenie kosztowe po stronie firm audytorskich, ponoszone bez uzasadnienia. 
Ust. 3 ustawy odnosi się do dokumentacji klienta, natomiast ust. 4 do akt badania. Nie jest 
jasne w jakim stopniu użyte w nowelizacji słowo „dokumentacja” odnosi się do akt badania. 

91 Deloitte Audyt Zgodnie z projektem zmian dokumentacja klienta i akta badania powinny być sporządzone 
w języku polskim z wyjątkiem elementów wymienionych w art. 67  ust. 4 pkt 7, 10 i 13, 
które mogą być sporządzone w języku obcym, jednakże na potrzeby kontroli firma 
audytorska zapewnia ich pisemne tłumaczenie na język polski. 
Uwaga Deloitte 
1. Proponuje się odstąpienie od wprowadzania obowiązku sporządzania akt badania (art. 67 

ust.4) w języku polskim, przy jednoczesnym obowiązku zapewnienia przez firmę 
audytorską na jej koszt pisemnego tłumaczenia na język polski, w sytuacji: 
a) gdy w trakcie inspekcji  na gruncie językowym powstają problemy interpretacyjne 

związane z określonym dokumentem rewizyjnym lub/i zagadnieniem; 
b) w sytuacji, w której dokument rewizyjny lub określona grupa dokumentów 

rewizyjnych stanowi dowód w postępowaniu dowodowym w zakresie postepowania 
dyscyplinarnego lub administracyjnego. 

 
Alternatywnie pozostając przy zaproponowanych zmianach, uważamy, że możliwość 
sporządzenia akt badania w języku obcym powinien być rozszerzony - poza  pkt 7, 10 i 13 
ustępu 4 Ustawy, także na następujące punktu art. 67 ust. 4: 

a) pkt 1) – ocena niezależności  - z uwagi na fakt konieczności badania warunków 
niezależności z uwzględnieniem spółek międzynarodowych grup kapitałowych oraz 
podmiotów sieci do których należy firma audytorska 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
por. uzasadnienie do uwagi PwC w 
pkt 89 tabeli. 
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b) pkt 9) – sprawozdanie dla komitetu audytu – z uwagi na fakt, że w licznych 
przypadkach przygotowywane jest w języku angielskim z uwagi na zasiadające w 
organach osoby obcojęzyczne, 

c) pkt 11) – dokumentacja wykonanego przeglądu – w celu jednolitego podejścia. Skoro 
dokumentacja badania (ust. 4 pkt. 10) może być opracowana w języku obcym, 
dokumentacja z wykonanego przeglądu, jak również z każdej innej usługi, powinna 
być równorzędnie traktowana.  

2. Proponuje się także wprowadzenie zmian do ustawy o rachunkowości w zakresie 
uregulowania zasad współpracy kierownika jednostki z biegłym rewidentem (art. 67 
ustawy), nakładający obowiązek dostarczenia biegłemu rewidentowi na jego żądanie 
tłumaczenia na język polski określonych dokumentów, które biegły rewident powinien 
uwzględnić w dokumentacji z badania. 
 
Uzasadnienie 
Naszym zdaniem obowiązek sporządzania akt danej usługi w języku polskim z 
uwzględnieniem pewnych wyjątków, mógłby bez uszczerbku na całości ustawy zostać  
usunięty z zapewnieniem tłumaczenia w określonych sytuacjach jak wskazaliśmy to 
powyżej. W  większości przypadków forma dokumentowania uzależniona jest od 
charakteru klienta i charakteru usługi.  W konsekwencji uważamy, że nienarzucanie w tym 
względzie określonych reguł pozwoli na odpowiednie dostosowanie dokumentacji do 
określonej sytuacji a jednocześnie zapewni w określonych sytuacjach przetłumaczenie 
określonych dokumentów na język polski. 
Alternatywnie, przy pozostawieniu obecnej propozycji, uważamy, że powinna ona 
traktować elementy akt w porównywalny sposób i dopuszczać użycie języka obcego tam 
gdzie jego użycie wynika z praktyki lub charakteru. W tym zakresie widzimy powyżej 
przywołane trzy dodatkowe elementy które naszym zdaniem powinni zostać dodatkowo 
rozważone. 
Niezależnie od powyższych propozycji widzimy także konieczność uregulowania 
współpracy z kierownictwem podmiotu na rzecz którego świadczone są usługi w zakresie 
doprecyzowania jego odpowiedzialności za dostarczenie określonego dokumentu w wersji 
polskojęzycznej o ile będzie konieczne włączenie go do dokumentacji badania. Kwestia ta 
jest istotna z pespektywy kosztów a także odpowiedzialności związanej z ewentualnym 
tłumaczeniem dokumentu, będącego de facto dokumentem klienta, przez biegłego 
rewidenta np. na potrzeby inspekcji. 

 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona – firma 
audytorska może zapewnić sobie 
dokumenty w języku polskim 
poprzez odpowiednie zapisy umowy 
z klientem. 
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92 KPMG Audyt Proponujemy odstąpienie od wprowadzania obowiązku sporządzania dokumentacji w 
języku polskim lub ewentualnie zastąpienia tego wymogu obowiązkiem zapewnienia 
pisemnego tłumaczenia na język polski dokumentacji o której mowa w ust. 4 i 4a w sytuacji: 
 gdy w trakcie inspekcji  na gruncie językowym powstają problemy interpretacyjne 

danego dokumentu; 
 w sytuacji, w której dokument lub określona grupa dokumentów stanowi dowód w 

postępowaniu dowodowym.  
Jeżeli powyższe nie spotka się z akceptacją proponujemy dodać do zdania drugiego ust 3 
punkt 4a): 
„W przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4a oraz ust. 4 pkt 7, 10 i 13, może 
być ona sporządzona w języku obcym, jednakże na potrzeby kontroli firma audytorska 
zapewnia ich pisemne tłumaczenie na język polski.” 
 
Uzasadnienie: 
Obowiązek opracowania i stosowania systemu wewnętrznej kontroli jakości wynikający z 
dotychczasowych wymogów i praktyki wzmocniony obowiązującym od czerwca 2017 roku 
art. 50 ustawy służy zapewnieniu wysokiej jakości usług. W przypadku sieci, ważne 
również jest aby system kontroli jakości na poziomie firmy audytorskiej zapewniał spójność 
wykonywanych usług bez względu na kraj świadczenia usług. 
Zgodnie z definicją sieci wyrażoną w art. 2 pkt 14 ustawy, spójną z definicją określoną w 
Dyrektywie 2006/43,  poprzez „sieć” należy rozumieć strukturę, której celem jest 
współpraca i do której należy firma audytorska oraz której celem jest podział zysków lub 
kosztów lub która funkcjonuje w ramach wspólnych powiązań właścicielskich, lub która 
posiada wspólny system kontroli wewnętrznej lub która posiada wspólną politykę i 
procedury kontroli jakości lub która posiada wspólną strategię gospodarczą lub korzysta ze 
wspólnego oznaczenia lub znaczącej części zasobów.  
Jak wynika z powyżej wskazanych przepisów prawa europejskiego oraz implementujących 
je przepisów prawa krajowego, sieć do której należy firma audytorska może posiadać 
„wspólną politykę i procedury kontroli jakości”. W naszej ocenie poprzez cechę 
„wspólności” należy rozumieć nie tylko tę samą treść tych dokumentów, ale również ich 
jednolitą wersję językową. Gdyby przyjąć odmienne podejście prowadziłoby to do sytuacji, 
w której w ramach tej samej sieci polityka i procedury kontroli jakości byłyby wspólne 
jedynie w teorii, podczas gdy w praktyce funkcjonowałyby równolegle ich różne „krajowe” 
wersje. Stanowiłoby to zaprzeczenie spójnej „wspólnej” polityki i procedur i 

Uwaga uwzględniona poprzez 
przyjęcie proponowanego 
uzupełnienia zdania drugiego w ust. 
3. 
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uniemożliwiało przeprowadzanie skutecznych wewnętrznych kontroli jakości w ramach 
danej sieci. 
Ten aspekt ‘wspólności” jest istotny także dla usług świadczonych na rzecz klientów 
międzynarodowych, gdzie spełnienie warunków ustawowych świadczenia takich usług 
wymaga uzgodnień z innymi biegłymi rewidentami, weryfikacji zasad niezależności i 
monitorowania usług zakazanych w wymiarze ponad krajowym. Z tego względu firmy 
audytorskie działające w sieci opracowują i polegają na systemach kontroli jakości, 
opracowanych procedurach ale także systemach IT, które te procesy wspierają i są 
rozwiązaniami stosowanymi w całej sieci. Takie rozwiązania zapewniają jednolitość 
działania, efektywną komunikację przy zachowaniu zgodności z wymogami 
obowiązujących regulacji. 
Pragniemy także zauważyć, że zgodnie z  informacją uzyskaną przez nas od firm będących 
członkami naszej sieci w innych krajach Unii Europejskiej, nie występuje praktyka żądania 
przez organy nadzoru tłumaczenia opisów systemów i wykorzystywanych narzędzi na 
języki krajowe - praktycznie w całej Unii Europejskiej organy nadzoru sprawdzają 
funkcjonowanie  systemów wewnętrznej kontroli jakości w oparciu o dokumentację 
sporządzoną w języku angielskim i nie żądają sporządzania ich tłumaczeń. 
Według naszych szacunków przetłumaczenie opisu systemu to proces, który w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości, powinien trwać co najmniej 8-10 miesięcy. Ponadto, 
tłumaczenie dokumentacji opisu systemu wiąże się z ogromnym kosztem (całkowity koszt 
tłumaczenia to kwota nie mniejsza niż 1 milion złotych). Do tego dochodzi koszt stałego 
równoległego utrzymywania dokumentacji całego systemu i stosowanych w jego ramach 
narzędzi w dwóch językach. 
W naszym przekonaniu wprowadzenie obowiązku sporządzania dokumentacji systemu w 
języku polskim dla ujednolicenia zasad i usprawnienia procesu kontroli, jak przedstawiono 
w uzasadnieniu do projektu ustawy, nie jest wystarczającym powodem do wprowadzenia 
zmiany i nie jest spójne z celem podnoszenia jakości wykonywanych usług i wzmacnianiem 
nadzoru publicznego. Stanowić będzie jedynie ogromne kolejne obciążenie dla firm 
audytorskich funkcjonujących w sieci. 
Mając powyższe na uwadze prosimy o odstąpienie od proponowanej w projekcie zmiany i 
wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez firmę audytorską tłumaczenia wskazanych 
przez osoby kontrolujące  fragmentów dokumentacji systemu/polityk/procedur/ narzędzi 
dla celów kontroli a także wtedy, gdy tłumaczenie jest potrzebne dla celów dowodowych. 
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Poza tym, skoro PANA jedynie może przeprowadzać kontrole wykonywania usług 
atestacyjnych innych niż badanie i usług pokrewnych obowiązek sporządzania tych akt w 
języku polskim wydaje się być nadmierny. 
Obowiązek utrzymywania tej dokumentacji w języku polskim stanowić będzie kolejne 
obciążenie kosztowe po stronie firm audytorskich ponoszone bez uzasadnienia. 

Art. 1 pkt 36 projektu 
93 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
W art. 67 po ust. 8 dodać ust. 9 i 10 w brzmieniu: 
9. Podmiot skreślony z listy firm audytorskich lub podmiot będący następcą prawnym firmy 
audytorskiej lub podmiotu skreślonego z listy firm audytorskich obowiązany jest  do 
przechowywania dokumentacji przez okresy, o których mowa w ust. 1, 2 oraz od 5-8. 
10. Podmiot, o którym mowa w ust. 9 w razie wezwania przez Agencję obowiązany jest 
przekazać dokumentację, o której mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez Agencję.  
11. W przypadku nie wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 9 i 10, PANA 
może nałożyć na podmiot skreślony z listy firm audytorskich lub podmiot będący następcą 
prawnym firmy audytorskiej lub podmiotu skreślonego z listy firm audytorskich lub 
członków zarządu lub innego organu zarządzającego oraz członków rady nadzorczej lub 
innego organu nadzorczego tych podmiotów karę pieniężną, która nie może przekraczać 
250 000 zł. 
12. Do archiwizacji dokumentów stosuje się ustawę o Narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach z dnia 14 lipca 1984 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z poźn. zm.). 

Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi KNA w pkt 
81 tabeli. 

Art. 1 pkt 39 projektu 
94 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

(Dotyczy lit. b)) Proponujemy usunięcie z przedmiotowego przepisu słów „lub sądami”. 
Zapisy projektowanych zmian poprzez wprowadzenie zwolnienia z tajemnicy zawodowej 
przed sądami powodują ograniczenie prawa do ochrony danych klientów firm audytorskich. 
Biegły rewident będzie zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka w zakresie 
informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności zawodowych, podczas gdy w 
obowiązującym stanie prawnym biegły rewident jest zobowiązany do zachowania 
tajemnicy w postępowaniu cywilnym lub karnym, które przewiduje własny tryb zwolnienia 
z prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. 

Uwaga uwzględniona 

Art. 1 pkt 41 projektu 
95 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 81.6. Zebrane i opracowane przez firmę audytorską grupy akta badania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego mają umożliwić Agencji lub właściwemu 
organowi Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przeprowadzenie kontroli pracy firmy 
audytorskiej grupy. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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(…) 
8. W przypadku gdy firma audytorska grupy podlega kontroli zapewniania jakości lub 
kontroli doraźnej w zakresie przeprowadzonego przez siebie badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, której jednostka dominująca ma siedzibę w 
Rzeczypospolitej Polskiej, udostępnia ona Agencji lub Krajowej Komisji Nadzoru, na jej 
żądanie, posiadane przez siebie akta badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, w tym dokumentację badania oraz dokumentację pracy wykonanej dla celów 
badania grupy kapitałowej przez inną firmę audytorską i działających w jej imieniu biegłych 
rewidentów lub przez jednostkę audytorską pochodzącą z państwa trzeciego, lub biegłych 
rewidentów pochodzących z państwa trzeciego, w zakresie badania sprawozdań 
finansowych lub pakietów konsolidacyjnych jednostek wchodzących w skład grupy 
kapitałowej. 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Art. 1 pkt 42 projektu 
96 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 82.3. Zastępowana firma audytorska jest obowiązana wykazać, na żądanie Agencji lub 
odpowiednich organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, że informacje, o których 
mowa w ust. 1, zostały przekazane zastępującej firmie audytorskiej. 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 45 projektu 
97 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapis w brzmieniu: 
Art. 88.1. Agencja sprawuje nadzór publiczny nad: 

(…) 
3) działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w tym w zakresie wpisu do 
rejestru i na listę; 

(…) 
Sprzeciwiamy się przeniesieniu tej kompetencji do PANA. Do chwili obecnej KNA nie 
wskazywała na jakiekolwiek problemy w związku z prowadzeniem listy przez PIBR. Zapis 
ten – w połączeniu ze wzrostem (z obecnych 2.000 zł do planowanych 5.000 zł plus 
coroczna rewaloryzacja) opłaty za procedowaniu wniosku o wpis na listę (dodatkowo 
obecnie PIBR pobiera opłatę "za wpis", a nie – jak wskazuje już projekt – "za rozpatrzenie 
wniosku") – jest dla nas niezrozumiały i sprawia wrażenia, że w rzeczywistości sprowadza 
się do zapewnienia PANA dodatkowego źródła dochodu. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
51 tabeli). 
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Liczba wpisów na listę w 2017 r. wyniosła ok. 70 i zapewne podobny będzie poziom 
wpisów na listę w kolejnych latach. Uwzględniając ww. koszt takiego wpisu, roczny 
przychód PANA z tego tytułu wynosić będzie ok. 350 tys. zł. Warto zauważyć, że czynność 
ta – w zestawieniu chociażby z wpisami do rejestrów instytucji finansowych, jak np. 
ubezpieczycieli – jest czynnością wystandaryzowaną i nieskomplikowaną, a roczne koszty 
wpisów firm audytorskich w PIBR nie przekraczają przychodów z tego tytułu. Warto 
również zauważyć, że PIBR poniósł (i w dalszym ciągu ponosi) znaczące koszty dotyczące 
stworzenia specjalistycznego oprogramowania (EWIDENCJA), którego jednym z 
modułów jest właśnie moduł dotyczący listy firm audytorskich. 

Art. 1 pkt 46 projektu 
98 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

(Dotoczy lit. a), i c)) Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 90.1. Do zadań Agencji należy:  
(…) 
2) zatwierdzanie sporządzanych przez Krajową Komisję Nadzoru rocznych planów 
kontroli;  
3) przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 106 ust. 1, oraz uczestniczenie w 
kontrolach, o których mowa w art. 36 ust. 1 i art. 39;  
(…) 
6) prowadzenie postępowań wyjaśniających, dochodzeń dyscyplinarnych oraz 
występowanie jako oskarżyciel przed sądami w sprawach przewinień dyscyplinarnych 
popełnionych w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez firmy 
audytorskie wykonujące czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania 
publicznego;  
(…) 
2. Agencja może wydawać Krajowej Komisji Nadzoru zalecenia i instrukcje dotyczące 
sposobu przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 36 ust. 1 i art. 39.  
3. Agencja może wystąpić do Krajowej Komisji Nadzoru z wnioskiem o przeprowadzenie 
kontroli doraźnej KKN w związku z powzięciem informacji o nieprawidłowościach w 
przeprowadzaniu czynności rewizji finansowej przez firmy audytorskie nie wykonujące 
czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. 
(…) 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 
 
Ponadto proponuje się usunięcie zapisu ust. 1 pkt 7a. 

 
Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
3 tabeli). 
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Sprzeciwiamy się przeniesieniu tej kompetencji do PANA. Do chwili obecnej KNA nie 
wskazywała na jakiekolwiek problemy w związku z prowadzeniem listy przez PIBR. Zapis 
ten – w połączeniu ze wzrostem (z obecnych 2.000 zł do planowanych 5.000 zł plus 
coroczna rewaloryzacja) opłaty za procedowaniu wniosku o wpis na listę (dodatkowo 
obecnie PIBR pobiera opłatę "za wpis", a nie – jak wskazuje już projekt – "za rozpatrzenie 
wniosku") – jest dla nas niezrozumiały i sprawia wrażenia, że w rzeczywistości sprowadza 
się do zapewnienia PANA dodatkowego źródła dochodu. 
Liczba wpisów na listę w 2017 r. wyniosła ok. 70 i zapewne podobny będzie poziom 
wpisów na listę w kolejnych latach. Uwzględniając ww. koszt takiego wpisu, roczny 
przychód PANA z tego tytułu wynosić będzie ok. 350 tys. zł. Warto zauważyć, że czynność 
ta – w zestawieniu chociażby z wpisami do rejestrów instytucji finansowych, jak np. 
ubezpieczycieli – jest czynnością wystandaryzowaną i nieskomplikowaną, a roczne koszty 
wpisów firm audytorskich w PIBR nie przekraczają przychodów z tego tytułu. Warto 
również zauważyć, że PIBR poniósł (i w dalszym ciągu ponosi) znaczące koszty dotyczące 
stworzenia specjalistycznego oprogramowania (EWIDENCJA), którego jednym z 
modułów jest właśnie moduł dotyczący listy firm audytorskich. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
51 tabeli). 
 

Art. 1 pkt 46 lit. a) projektu 
99 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Uwaga redakcyjna: lit. a - w zakresie art. 90 ust. 1  pkt 11 ustawy - z pkt. tego należy 
wykreślić wyrażenie „lub wpisu firm audytorskich na listę” 

Uwaga uwzględniona 

100 Giełda Papierów 
Wartościowych 

Giełda proponuje, by art. 90 ust. 4 nadać następujące brzmienie: 
4. Agencja publikuje na stronie internetowej, do końca roku kalendarzowego, roczny plan 

działania zawierający informację dotyczącą planowanych na rok następny działań w 
zakresie nadzoru publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących 
nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi przeprowadzającymi badania 
ustawowe jednostek zainteresowania publicznego oraz emitentów papierów 
wartościowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, o którym mowa w 
art. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 
Alternatywnie, w przypadku uwzględnienia postulowanej zmiany w art. 106 ust. 2, 
brzmienie:  
4. Agencja publikuje na stronie internetowej, do końca roku kalendarzowego, roczny plan 

działania zawierający informację dotyczącą planowanych na rok następny działań w 
zakresie nadzoru publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących 
nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi przeprowadzającymi badania 

Uwaga częściowo uwzględniona 
poprzez doprecyzowanie w art. 106 
przesłanek przeprowadzania analizy 
ryzyka. 



Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji 
 

Strona 70 z 141 

ustawowe jednostek zainteresowania publicznego oraz jednostek, o których mowa w art. 
106 ust. 2 lit. b. 

Uzasadnienie: 
Proponujemy, aby w rocznym planie działania, o którym mowa w art. 90 ust. 4 Ustawy, 
uwzględnione zostały działania dotyczące nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami 
audytorskimi przeprowadzającymi badania ustawowe jednostek będących emitentami 
papierów wartościowych (akcji i obligacji) wprowadzonych do alternatywnego systemu 
obrotu. Dotychczasowe plany kontroli Krajowej Komisji Nadzoru, zamieszczane w 
raportach rocznych Krajowej Komisji Nadzoru, uwzględniały podmioty przeprowadzające 
badanie ustawowe u klienta, którego akcje notowane są na rynku NewConnect. 

Art. 1 pkt 48 lit. b) projektu 
101 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Należy rozważyć, czy prawidłowo został sformułowany art. 1 pkt. 48) projektu, w zakresie 
art. 95 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach, który w proponowanym brzmieniu stanowi iż 
„Prezes, Zastępca Prezesa oraz członkowie Rady Agencji mogą udostępniać dokumenty 
uzyskane w związku z ich uczestnictwem w pracach Agencji, w tym chronione na podstawie 
odrębnych przepisów, pracownikom podmiotów o których mowa w art. 21i ust. 2 pkt. 1-4 
(...)”. W art. 21i nie wymieniono podmiotów, tylko wyznaczonych przez nie 
przedstawicieli, tj. członków Rady Agencji. Proponuje się zatem doprecyzowanie, iż 
odniesienie do art. 21i dotyczy podmiotów wyznaczających członków Rady Agencji, o 
których mowa w art. 21i ust. 2 pkt. 1-4. 

Uwaga nieuwzględniona – obecnie 
obowiązująca ustawa zawiera 
analogiczny zapis, który nie budzi 
wątpliwości interpretacyjnych. 

Art. 1 pkt 48 lit. c) projektu 
102 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Art. 95 ust. 4a (pkt 48 zmiany ustawy) wydaje się zbędny z uwagi na art. 8 zmieniający art. 
17b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (str. 37). Są one tożsame pod względem 
przedmiotowym, wobec czego nie ma co powtarzać tej samej treści w dwu różnych art. i 
ustawach. Ponadto, dotychczas obowiązywał art. 17b ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym, nie było analogicznej regulacji w ustawie o biegłych rewidentach. 

Uwaga nieuwzględniona – wydaje 
się, że poprawność legislacyjna 
wymaga ujęcia tego zapisu w obu 
ustawach – jest to kwestia do 
ostatecznego rozstrzygnięcia na 
etapie Komisji Prawniczej. 

Art. 1 pkt 48 lit. d) projektu 
103 Komisja Nadzoru 

Finansowego 
art. 1 pkt 48 lit d — ponieważ obowiązujące przepisy przewidują dwóch przewodniczących 
Komitetu Stabilności Finansowej, tj. Ministra Finansów w zakresie praw związanych z 
zarządzaniem kryzysowym oraz Prezes NBP w zakresie nadzoru makroekonomicznego, dla 
uniknięcia wątpliwości, proponujemy zatem w art. 95 ust. 5 pkt 2 lit. m zmienianej ustawy 
zamiast „Przewodniczącemu Komitetu Stabilności Finansowej" wprowadzić zapis: 
„Komitetowi Stabilności Finansowej". 

Uwaga uwzględniona 
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104 Krajowy Związek 
Banków 

Spółdzielczych 

Proponujemy zatem w art. 95 ust. 5 po pkt. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach dodać pkt 5 
w brzmieniu: 
5) udostępnianie informacji jednostce zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w 
art. 22d ust. 1 pkt 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, w zakresie 
niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 tej ustawy, lub zadania 
organu zarządzającego systemem ochrony, określonego w art. 22i ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 
 
Ze względu na charakter funkcjonowania instytucjonalnych systemów ochrony (zwanych 
dalej IPS) oraz ich szczególną rolę w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania banków 
spółdzielczych, będących jego uczestnikami, proponuje się rozszerzenie katalogu 
podmiotów, które są uprawnione do uzyskania danych objętych tajemnicą zawodową o 
jednostki zarządzające IPS. Zakres dostępu do tajemnicy zawodowej dotyczyłby jedynie 
banków, które są uczestnikami danego IPS. Już obecnie jednostki zarządzające IPS mają 
szeroki zakres dostępu do danych dotyczących funkcjonowania banków będących jego 
uczestnikami, w tym do danych objętych tajemnicą bankową. Zakres ten jest określony 
zarówno przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, jak w również w Projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 

Uwaga nieuwzględniona – 
ewentualna taka zmiana powinna być 
dokonana w ustawie o 
funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, co oznaczałoby 
konieczność przeprowadzenia 
dodatkowych konsultacji i 
wydłużyłoby proces legislacyjnych. 

Art.1 pkt 54 projektu 
105 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
1. Agencja przeprowadza kontrole w firmie audytorskiej w zakresie dotyczącym czynności 
rewizji finansowej wykonywanych przez firmy audytorskie wykonujące czynności rewizji 
finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. 
2. Kontrole przeprowadza się na podstawie analizy ryzyka, o której mowa w art. 26 ust. 2 
akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przy czym kontrole nie mogą być 
przeprowadzane rzadziej niż:  
11) raz na 3 lata - w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badania ustawowe 
jednostek zainteresowania publicznego spełniających kryteria dużej jednostki; 
2) raz na 6 lat - w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badania ustawowe 
jednostek innych niż wskazane w pkt 1. 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 
 
Ponadto w zakresie ust. 3 proponujemy dodać do tego ust. pkt 5 w brzmieniu: 
5) posiadają uprawnienia biegłego rewidenta. 

 
Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona – 
zastosowanie mają tu przepisy 
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Nie uwzględnienie propozycji powodowałoby sprzeczność z art. 84 ustawy, bowiem 
zgodnie z jej treścią akta badania mają umożliwić biegłemu rewidentowi niebiorącemu 
udziału w badaniu prześledzenie przebiegu badania i znalezienie uzasadnienia dla opinii o 
badanym sprawozdaniu finansowym wyrażonej w sprawozdaniu z badania. 
 
Dodatkowo chcemy zauważyć, że tytuł biegłego rewidenta jest tytułem poświadczającym 
najwyższą wiedzę ekspercką w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Ocena osądu 
zawodowego biegłego rewidenta przez osoby nieposiadające tego tytułu podważa 
wiarygodność uprawnień biegłego rewidenta i obniża jego prestiż. 

rozporządzenia 537/2014, które 
wymagają od osób 
przeprowadzających kontrole 
doświadczenia w badaniu, ale nie 
narzucają by miały one uprawnienia 
biegłego rewidenta (taki wymóg 
byłby zbyt daleko idącym 
ograniczeniem). Jednocześnie należy 
wskazać, że w wielu przypadkach w 
praktyce osoby takie będą faktycznie 
posiadały uprawnienia biegłego 
rewidenta. 

106 Giełda Papierów 
Wartościowych 

Giełda proponuje zmianę w art. 1 pkt 54) Projektu, zmieniającym art. 106 Ustawy, 
polegającą na nadaniu mu brzmienia: 
54) w art. 106:  
„2. Częstotliwość kontroli jest uzależniona od wyników analizy ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości w badaniach ustawowych, przy czym kontrola nie może być 
przeprowadzana rzadziej niż:  
1) raz na 3 lata - w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badania ustawowe 
jednostek zainteresowania publicznego spełniających kryteria dużej jednostki;  
2) raz na 4 lata –w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badania ustawowe: 

a) jednostek zainteresowania publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a, 
niespełniających kryteriów dużej jednostki, lub 

b) jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących 
emitentami papierów wartościowych wprowadzonych do alternatywnego 
systemu obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
obrocie instrumentami finansowymi; 

3) raz na 6 lat - w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badania ustawowe 
jednostek innych niż wskazane w pkt 1 lub 2.  
Uzasadnienie: 
W naszej opinii zrównanie grupy jednostek będących jednostkami zainteresowania 
publicznego (JZP) niebędących dużymi jednostkami z wszystkimi pozostałymi 
jednostkami podlegającymi badaniom ustawowym jest rozwiązaniem, które może w 
efekcie doprowadzić do zbyt łagodnego podejścia do kontroli firm audytorskich 
przeprowadzających badania niektórych JZP. Przede wszystkim należałoby tu uwzględnić 

Uwaga częściowo uwzględniona 
poprzez doprecyzowanie w art. 106 
przesłanek przeprowadzania analizy 
ryzyka. 
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JZP będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym, inne niż duże jednostki w rozumieniu Ustawy. 
Jednocześnie postulujemy, by do katalogu jednostek objętych szczególnym nadzorem 
poprzez kontrolowanie firm audytorskich w zakresie badań ustawowych zaliczyć także 
emitentów, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu (ASO), o którym mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi. Warto przy tym podkreślić, że jedynym alternatywnym 
systemem obrotu akcjami spółek publicznych, organizowanym przez podmiot 
nadzorowany w rozumieniu ustawy o nadzorze z 29 lipca 2005 r. nad rynkiem 
kapitałowym, jest rynek NewConnect, a ASO w zakresie korporacyjnych instrumentów 
dłużnych - Catalyst. Zarówno na NewConnect, jak i Catalyst dominującą grupę inwestorów 
stanowią inwestorzy indywidualni. 
Emitenci z ASO nie są włączeni do podmiotowego zakresu definicji JZP, jednakże ich 
charakter jest zbliżony do JZP, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a) Ustawy. Uwzględnienie 
w przepisach Ustawy szczególnego trybu kontroli firm audytorskich badających 
sprawozdania emitentów z ww. ASO, w jednej grupie z emitentami będącymi JZP innymi 
niż duże jednostki, w wyraźny i efektywny sposób zwiększyłoby ochronę inwestorów 
obecnych na rynku kapitałowym.  
Mając na uwadze powyższe argumenty, Giełda proponuje, by w Projekcie uwzględnić 
zmianę polegającą na dodaniu w art. 106 ust. 2 Ustawy trzeciej grupy podmiotów, 
składającej się z JZP, o których mowa w art. 2 pkt 9) lit. a) Ustawy, niespełniających 
kryteriów dużej jednostki, oraz podmiotów niebędących JZP, mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których papiery wartościowe zostały wprowadzone 
do alternatywnego systemu obrotu. Kontrole w firmie audytorskiej w zakresie dotyczącym 
badań ustawowych podmiotów należących do tej grupy nie mogłyby być przeprowadzane 
rzadziej niż raz na 4 lata.  
Ponadto warto zauważyć, że publicznie dostępne raporty roczne Krajowej Komisji Nadzoru 
(KKN) z wykonania planu kontroli wyraźnie wskazywały na kierowanie się przy ocenie 
ryzyka m.in. przesłanką, czy jednostka jest klientem, którego akcje notowane są na rynku 
NewConnect. Także z fragmentów raportu rocznego KKN dotyczących planowanych 
działań wynika, że jednym z kryteriów doboru dokumentacji rewizyjnej do kontroli była 
kwestia, czy „klient jest klientem, którego akcje notowane są na rynku NewConnect”. 
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Art. 1 pkt 56 lit. b) projektu 
107 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 111.2. Prezes ustala roczne plany kontroli, które są publikowane na stronie 
internetowej Agencji. 
 
Wnosimy o propozycję analogiczną, jak ma to miejsce obecnie w stosunku do planów 
kontroli KKN. 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
proponowane brzmienie nie 
uwzględnia zadań wskazanych w ust. 
2 pkt 1-2 oraz 4-5, które muszą być 
ujęte w ustawie. Dodatkowo należy 
wskazać, że proponowane w 
projekcie brzmienie zapewnia, że to 
Prezes Agencji będzie 
odpowiedzialny za przygotowanie 
rocznego planu kontroli. Niemniej 
jednak do projektu zostanie 
wprowadzony zapis (nowy ust. 2a) 
zobowiązujący Agencję do 
publikacji rocznego planu kontroli, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 3) na jej 
stronie internetowej. 

Art. 1 pkt 57 lit. a) projektu 
108 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 112.3. Podczas kontroli sprawdzeniu może podlegać również dokumentacja z 
wykonania czynności rewizji finansowej innych niż badanie ustawowe w celu 
zweryfikowania: 
1) wpływu tych usług na jakość badania ustawowego lub 
2) poprawności wykonania tych usług. 
(…) 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 58 lit. a) projektu 
109 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 116.1a. W przypadku kontroli badań ustawowych jednostek innych niż jednostki 
zainteresowania publicznego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli, kontrola 
może być prowadzona w siedzibie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 
 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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Art. 1 pkt 61 lit. a) projektu 
110 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 123.1. Agencja może przeprowadzać kontrole tematyczne w firmach audytorskich, w 
zakresie dotyczącym czynności rewizji finansowej wykonanych przez firmy audytorskie 
wykonujące czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. 
 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 62 projektu 
111 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 123a. 1. Agencja może przeprowadzać kontrole w firmach audytorskich w zakresie 
dotyczącym czynności rewizji finansowej innych niż badanie ustawowe wykonanych przez 
firmy audytorskie wykonujące czynności rewizji finansowej w jednostkach 
zainteresowania publicznego w celu zweryfikowania poprawności wykonania tych 
czynności. 
(…) 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 63 projektu 
112 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Proponuje się doprecyzowanie w zdaniu drugim przepisu, odwołanie do art.123a ust. 3. 
Obecny zapis odwołuje do art. 123a (w całości), co wystarczająco nie precyzuje zakresu 
kontroli, ponieważ to art. 123a w ust. 3 określa zakres kontroli (analogicznie jak to ma 
miejsce w przywołanym w tym przepisie art. 112 ust. 1). 

Uwaga uwzględniona 

113 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 124.1. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w przeprowadzaniu 
badań ustawowych lub świadczeniu czynności rewizji finansowej innych niż badanie 
ustawowe, Agencja może przeprowadzić kontrolę w firmach audytorskich wykonujących 
czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, zwaną dalej 
„kontrolą doraźną”. 
(…) 
 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 
 
 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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Art. 1 pkt 66 projektu 
114 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Wskazanym byłoby wprowadzenie możliwości miarkowania kary, np. poprzez określenie, 
że karę pieniężną nakłada się do wysokości …. (ewentualna zmiana kwoty do ustalenia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, rozważyć należy możliwość rozszerzenia sytuacji, w których możliwe jest 
nałożenie kary na PIBR, np. w związku z niewykonaniem ustawowych obowiązków (z 
enumeratywnym wskazaniem przepisów, gdzie są one określone). 

Uwaga nieuwzględniona – zapisy 
dotyczą określonych sytuacji 
niewykonania obowiązku przez 
PIBR – przewidziana kara jest 
środkiem o charakterze 
odstraszającym, ale jednocześnie 
środkiem ostatecznym, który będzie 
podejmowany po wyczerpaniu przez 
Agencję innych, miękkich środków. 
 
Uwaga nieuwzględniona – obecnie 
art. 127 ust. 2 ustawy przewiduje 
pewien katalog sytuacji, w których 
organ nadzoru może nałożyć karę na 
PIBR. Z katalogu tego zostały 
wyeliminowane te dotyczące 
kontroli, których samorząd nie 
będzie przeprowadzał. W zakresie 
miarkowania 

115 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 127.2. Rada Agencji może nałożyć na Polską Izbę Biegłych Rewidentów karę 
pieniężną w wysokości 10 000 zł, jeżeli:  
1) organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów nie podejmuje w wyznaczonym terminie 
uchwały, o podjęcie której Rada zwróciła się w trybie art. 104;  
2) organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów nie realizuje zatwierdzonego przez Komisję 
Nadzoru Audytowego rocznego planu kontroli, o którym mowa w art. 36 ust. 3;  
3) kontrole Krajowej Komisji Nadzoru w firmach audytorskich są przeprowadzane z 
naruszeniem przepisów prawa, mogącym mieć wpływ na wyniki kontroli. 
 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 67 projektu 
116 Polska Izba 

Ubezpieczeń 
Proponowana zmiana w zakresie dodania nowego ust. 3a w art. 128 ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych”) 

Uwaga nieuwzględniona – w opinii 
organu nadzoru finansowego (KNF) 
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zmierza we właściwym kierunku, nie mniej jednak wymaga doprecyzowania w zakresie 
całościowego podejścia do statusu kwalifikowanych oddziałów przedsiębiorców 
zagranicznych (ubezpieczyciele, banki i instytucje kredytowe) jako jednostek 
zainteresowania publicznego. Mając na uwadze treść uzasadnienia do projektu zmian w 
części dotyczącej zmiany art. 128 ust. 3a rekomendowanym jest wyłączenie wskazanych 
oddziałów z definicji JZP i przyjęcie, jak wskazano w uzasadnieniu, że właściwe w 
zakresie rewizji finansowej są przepisy macierzystego Państwa Członkowskiego, w tym 
nadzoru macierzystego organu nadzoru, także w zakresie działalności prowadzonej na 
terytoriach innych Państw Członkowskich.  
 
Proponowana zmiana pozwoli usunąć dodatkowo wątpliwości co do pozostałych przepisów 
ustawy odnoszące się do w/w oddziałów, np. w zakresie ewentualnego notyfikowania do 
polskiego organu nadzoru organu uprawnionego do wyboru podmiotu uprawnionego do 
badań sprawozdań finansowych (art. 133), czy też w zakresie stosowania przepisów o 
rotacji biegłych rewidentów (art. 134), szczególnie, gdy poszczególne Państwa 
Członkowskie przyjęły inne terminy niż polski ustawodawca. 
 
Ta ostatnia kwestia rodzi komplikacje praktyczne. 
Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 53 ust. 2b Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego 
uważa się za zatwierdzone, jeżeli zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe 
przedsiębiorcy zagranicznego obejmujące dane sprawozdania finansowego oddziału. 
Zgodnie z powyższym należy rozumieć, że w przypadku oddziału zagranicznego 
przedsiębiorcy, jego sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu wraz ze 
sprawozdaniem finansowym zagranicznego przedsiębiorcy zgodnie z przepisami 
właściwymi dla tego zakładu w jego kraju macierzystym.   
Na gruncie przedstawionych powyżej regulacji powstaje zatem wątpliwość jaki 
maksymalny termin trwania zlecenia badania przez firmę audytorską sprawozdania 
finansowego powinien przyjąć przedsiębiorca zagraniczny będący JZP, działający w Polsce 
za pośrednictwem oddziału, jeżeli ustawodawstwo kraju, w którym ma on siedzibę 
przewiduje inne zasady rotacji firm audytorskich niż przepisy prawa polskiego. 
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż korzystając z unijnej swobody 
przedsiębiorczości podmioty z Unii Europejskiej uprawnione są do prowadzenia 
działalności w różnych krajach Wspólnoty. Przyjęcie stanowiska, iż prawo krajowe może 
skutecznie wprowadzić własne zasady dotyczące rotacji firm audytorskich skutkujące 

wskazane jest wyłączenie ww. 
oddziałów jedynie z obowiązku 
tworzenia komitetu audytu, co 
oznacza brak akceptacji dla 
wyłączenia oddziałów z definicji jzp. 
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koniecznością zmiany okresu zlecenia badania sprawozdania finansowego przedsiębiorcy 
zagranicznego, mogłoby spowodować obowiązek zastosowania przez przedsiębiorcę norm 
prawnych stojących ze sobą w sprzeczności. Przykładowo ustawodawca włoski, 
implementując zasady wynikające z Rozporządzenia, przyjął iż minimalny okres zlecenia 
badania firmie audytorskiej wynosi 9 lat. Powyższe oznacza, iż przedsiębiorca zagraniczny 
prowadzący działalność w formie oddziału w Polsce oraz we Włoszech musiałby określając 
zasady rotacji firm audytorskich przyjąć jednocześnie minimalny 9 letni okres trwania 
zlecenia obowiązujący we Włoszech oraz maksymalny 5 letni w Polsce. Opisana powyżej 
sprzeczność mogłaby dotyczyć również polskiego przedsiębiorcy, będącego JZP (np. 
krajowego zakładu ubezpieczeń), który prowadziłby działalność w ramach unijnej swobody 
przedsiębiorczości, w formie oddziału, w różnych krajach Unii Europejskiej. 
 
Należy zwrócić uwagę, iż podobne stanowisko zajęła European Contact Group (dalej: 
„ECG”), skupiająca wybrane, największe firmy audytorskie działające na terenie Unii 
Europejskiej. ECG wskazuje przykładowo (w pkt. 2.10 ECG, Frequently Asked Questions- 
12 April 2017 https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/eu-contact-group-
faq.pdf), iż w przypadku, gdy bank brytyjski posiada oddział w Irlandii, którego 
sprawozdanie finansowe podlega badaniu, to wówczas okresy rotacyjne audytora oddziału 
powinny być ustalane zgodnie z brytyjskimi regulacjami. 
 
Dodatkowo wnioskujemy o zmianę daty wejścia w życie przepisów odnoszących się do 
oddziałów ubezpieczycieli, banków i instytucji kredytowych.  
Wyłączenie w/w oddziałów z katalogu JZP lub jedynie z obowiązku posiadania komitetu 
audytu nie wymaga dodatkowych nakładów prac po stronie podmiotów zainteresowanych 
i nie generuje dodatkowych kosztów. Przewidziane ułatwienie dla oddziałów powinno 
nastąpić jak najszybciej, tak aby w roku obrotowym 2019 oddziały nie musiały sztucznie 
generować kosztów związanych z funkcjonowaniem komitetów audytów, wiedząc, że 
będzie to ostatni rok kiedy taki obowiązek muszą lokalnie realizować. 
 
W związku z powyższym wnioskujemy o następujące zmiany w projekcie: 
 
Wykreślenie z ustawy z art. 2 pkt 9) lit b) oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów 
banków zagranicznych, zaś z lit c) głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń 
i zakładów reasekuracji, a w konsekwencji rezygnację z nowego art. 128 ust. 3a ustawy 
jako zbędnego. 

https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/eu-contact-group-faq.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/eu-contact-group-faq.pdf
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W przypadku akceptacji powyższej propozycji uzasadnionym byłoby, aby zmiany w art. 2 
pkt 9) lit b) oraz c) weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy 
zmieniającej. W przypadku nieuwzględnienia powyższej propozycji wnioskujemy, aby 
nowy art. 128 ust. 3a ustawy wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy 
zmieniającej. 

Art. 1 pkt 69 lit. b) projektu 
117 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 148.2. Postępowania wyjaśniającego nie wszczyna się w przypadku, gdy 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego złoży: 
(…) 
2) Krajowa Komisja Nadzoru; 
(…) 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie KRD i KSD, o czym mowa na początku 
niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 72 lit. a) projektu 
118 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

W ust. 2 proponujemy skreślić wyraz „sądowego” 
 
Zawód biegłego rewidenta jest zawodem zaufania publicznego i uwarunkowanie absencji 
spowodowanej chorobą poprzez potwierdzenie tego faktu przez wyłącznie lekarza 
sądowego jest naszym zdaniem oznaką braku zaufania legislodawcy do członków 
samorządu, co nie powinno mieć miejsca. 

Uwaga nieuwzględniona – 
proponowane rozwiązanie nie jest 
oznaką braku zaufania do biegłych 
rewidentów, a jedynie ma na celu 
ujednolicenie zarówno przepisów, 
jak też uwzględnienie wniosków 
płynących z orzecznictwa sądowego. 
Proponowana regulacja ujednolica 
bowiem przepisy ustawy o biegłych 
rewidentach z przepisami k.p.k., 
które są stosowane subsydiarnie do 
postępowań dyscyplinarnych wobec 
biegłych rewidentów. K.p.k. 
wymaga – od każdego uczestnika 
postępowania (a więc np. świadka i 
biegłego, którymi może być nawet 
członek zawodu zaufania 
publicznego) - przedstawienia 
zwolnienia lekarskiego od lekarza 
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sądowego. Zmiana w art. 157 ust. 2 
ustawy pozwala na uniknięcie w ten 
sposób wątpliwości co do stosowania 
przepisów ustawy o biegłych 
rewidentach oraz k.p.k. w sprawie 
zwolnień, co budziło wątpliwości w 
postępowaniach dyscyplinarnych 
zawodów zaufania publicznego, o 
których rozstrzygały każdorazowo 
sądy powszechne. Po drugie, 
stanowić to będzie również 
doprecyzowanie treści przepisów 
stosownie do wniosków płynących z 
orzecznictwa Sądu Najwyższego w 
sprawach dyscyplinarnych innych 
zawodów zaufania publicznego. 
Wyrazem tych wniosków – 
stosowania przepisów k.p.k. o 
zwolnieniu lekarskich od lekarza 
sądowego do postępowań 
dyscyplinarnych, do których stosuje 
się subsydiarnie przepisy procedury 
karnej – jest postanowienie Sądu 
Najwyższego - Izba Karna z 2016-
11-03, SDI 56/16 (Legalis), wydane 
w postępowaniu dyscyplinarnym 
innego zawodu zaufania publicznego 
– samorządu adwokackiego. 

Art. 1 pkt 73 projektu 
119 Krajowy Związek 

Banków 
Spółdzielczych 

Dodawany art. 157a do Ustawy o Biegłych Rewidentach reguluje zasady udzielenia 
organowi prowadzącemu postępowanie dyscyplinarne informacji stanowiących tajemnicę 
bankową. W naszej ocenie przedmiotowa kwestia powinna zostać uregulowana w art. 105 
ustawy z dnia   29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876, zwanym 
dalej Prawem bankowym), który kompleksowo określa wszystkie przypadki, w których 
banki są zobowiązane udzielać informacji objętych tajemnicą bankową. 

Uwaga nieuwzględniona – z punktu 
widzenia celowości zasadne jest 
umieszczenie tego przepisu w 
ustawie o biegłych rewidentach. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjrge3te
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjrge3te
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Art. 1 pkt 74 projektu 
120 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 159.9. Sąd informuje ujawnionego pokrzywdzonego o wydaniu orzeczenia 
skazującego biegłego rewidenta za zarzucany mu czyn, jeżeli postępowanie dyscyplinarne 
toczyło się w związku z czynnością rewizji finansowej, przeprowadzoną u 
pokrzywdzonego, przesyłając informacje, o których mowa w ust. 8. Informacji tych nie 
przesyła się, jeżeli pokrzywdzony przystąpił do toczącego się postępowania 
dyscyplinarnego w charakterze strony. 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie KRD i KSD, o czym mowa na początku 
niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 78 projektu 
121 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Uwaga redakcyjna: w artykułach tych wprowadza się ust. 4, jednak nie ma w nich ust. 3. 
Należy więc dostosować numerację ustępów. 

Uwaga uwzględniona 

Art. 1 pkt 80 projektu 
122 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy tytuł w brzmieniu: 
Postępowanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych przy wykonywaniu 
czynności rewizji finansowej w imieniu firm audytorskich wykonujących czynności rewizji 
finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie KRD i KSD, o czym mowa na początku 
niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 81 projektu 
123 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 172.1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się w sprawach przewinień 
dyscyplinarnych popełnionych przez biegłego rewidenta przy wykonywaniu czynności 
rewizji finansowej w imieniu firm audytorskich wykonujących czynności rewizji 
finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. 
 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie KRD i KSD, o czym mowa na początku 
niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 84 projektu 
124 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Uwaga redakcyjna: w artykułach tych wprowadza się ust. 4, jednak nie ma w nich ust. 3. 
Należy więc dostosować numerację ustępów. 
 
 
 

Uwaga uwzględniona 
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Art. 1 pkt 85 lit. a) projektu 
125 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Do art. 181 ust. 1 wprowadza się dwukrotnie zmiany – raz art. 1 pkt 2 zmienia KNA na 
Agencję, drugi raz – art. 1 pkt 85 zmienia KNA na Agencję i Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów. Należy wybrać właściwą regulację. 

Uwaga uwzględniona 

Art. 1 pkt 86 projektu 
126 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
W art. 182 ust 1 pkt 15 proponuję się dodać „art. 13 Rozporządzenia w zakresie 
informowania właściwego organu o publikacji sprawozdania z przejrzystości”. Ponadto, 
można rozważyć czy nie należałoby doprecyzować termin przekazania tej informacji do 
organu. 

Uwaga uwzględniona 

127 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 182.1. Firma audytorska podlega karze administracyjnej za naruszenie przepisów 
ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014, w przypadku gdy: 
(…) 
29) nie świadczy czynności rewizji finansowej innych niż badanie zgodnie z wymogami 
odpowiednich krajowych standardów wykonywania zawodu. 
 
Propozycja w związku z nieobejmowaniem nadzorem usług atestacyjnych 
niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów oraz usług pokrewnych. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 87 projektu 
128 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 183.6. Ustalając rodzaj i wymiar kary nakładanej na firmę audytorską lub osoby, o 
których mowa w art. 182 ust. 2, uwzględnia się w szczególności: 

(…) 
5) stopień współpracy z Krajową Radą Biegłych Rewidentów Agencją; 

(…) 
Propozycja w związku z prowadzeniem części postępowań administracyjnych przez 
KRBR. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 88 projektu 
129 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 185. Kary administracyjne, o których mowa w art. 183 ust. 1, nakłada:  
1) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów albo  
2) Agencja - w przypadku naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 
przez:  

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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a) firmę audytorską w związku z nieprawidłowościami powstałymi przy wykonywaniu 
czynności rewizji finansowej przez firmy audytorskie wykonujące czynności rewizji 
finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, 
b) osoby, o których mowa w art. 182 ust. 2. 
 
Propozycja w związku z prowadzeniem części postępowań administracyjnych przez 
KRBR. 

Art. 1 pkt 90 projektu 
130 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 188.1. Odwołanie od uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie 
nałożenia kary administracyjnej, o której mowa w art. 183 ust. 1, wnosi się do Agencji, za 
pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 
Propozycja w związku z prowadzeniem części postępowań administracyjnych przez 
KRBR. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 91 projektu 
131 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 189.1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów stanowią przychód Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 
Propozycja w związku z prowadzeniem części postępowań administracyjnych przez 
KRBR. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 94 projektu 
132 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 195. 1. Każdy może zawiadomić Agencję lub organy Polskiej Izby Biegłych 
Rewidentów o podejrzeniu naruszenia przez biegłego rewidenta, firmę audytorską lub inny 
podmiot lub osobę przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014. 
 
Propozycja w związku z pozostawieniem w PIBR części uprawnień z zakresu kontroli firm 
audytorskich oraz prowadzenia w ich efekcie postępowań dyscyplinarnych. 

Uwaga uwzględniona w związku z 
uwzględnieniem uwagi RCL, iż 
biorąc pod uwagę, że PIBR 
wykonuje (mimo ograniczeń) nadzór 
w zakresie wykonywania zadań 
służących należytemu wykonywaniu 
zawodu i przestrzegania zasad etyki 
zawodowej przez biegłego 
rewidenta, wyjaśnienia wymaga 
zmiana art. 195 ust. 1 ustawy, 
wykreślająca PIBR z grupy 
instytucji, które mogą być 
zawiadomione o potencjalnych 
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naruszeniach przez biegłych 
rewidentów przepisów ustawy. W 
związku z tym zrezygnowano z 
wprowadzania zmiany w art. 195 ust. 
1. 

Art. 1 pkt 95 projektu 
133 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 196. Agencja, a jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w art. 195 ust. 1, nie pozostaje 
w związku z czynnością rewizji finansowej wykonaną przez firmę audytorską wykonującą 
czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego - Krajowa 
Komisja Nadzoru, mogą przeprowadzić odpowiednio kontrolę doraźną KKN lub kontrolę 
doraźną KKN w firmie audytorskiej w celu wyjaśnienia okoliczności podniesionych w 
zawiadomieniu. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub Krajowa Rada Biegłych 
Rewidentów, rozpatrując zawiadomienie, o którym mowa w art. 195 ust. 1, mogą zwrócić 
się do Krajowej Komisji Nadzoru o przeprowadzenie kontroli doraźnej KKN w firmie 
audytorskiej. 
Propozycja w związku z pozostawieniem w PIBR części uprawnień z zakresu kontroli firm 
audytorskich oraz prowadzenia w ich efekcie postępowań dyscyplinarnych. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 1 pkt 100 projektu 
134 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Uwaga redakcyjna: W ust. 1 następuje zmiana KNA na Agencję. Nie wprowadzono jednak 
takiej zmiany w ust. 2 

Uwaga uwzględniona 

Art. 1 pkt 103 projektu 
135 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Przepisem tym zmienia się art. 299 ust.1 ustawiający maksymalny limit wydatków Ministra 
Finansów w latach 2017-2026. Należy zauważyć, iż przepis ten dotyczy limitu wydatków 
budżetu państwa na realizację zadań KNA, a nie Agencji. W związku z tym należałoby 
rozdzielić ten przepis. W odrębnym należałoby ująć całościowe planowane wydatki 
budżetu państwa związane z działaniem KNA, gdyż działanie art. 299 ust.1 w zakresie KNA 
kończy się w 2019 r. W odrębnym należałoby ustalić limit wydatków niniejszej dla ustawy, 
w podziale na finansowanie PANA, jak również oddzielnie przedstawić limit wydatków 
PANA, jako jednostki sektora finansów publicznych. W tym kontekście zmiany wymaga 
również wprowadzany ust. 1a. W konsekwencji zmianie również powinien ulec ust. 2 
ustalający mechanizmy korygujące. 
 
 

W tej sprawie uwagę zgłosił RCL – 
przepis został skorygowany zgodnie 
z tą uwagą. 
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Art. 5 projektu 
136 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Proponuje się następującą treść: „Najwyższa Izba Kontroli bada roczne sprawozdanie 
finansowe Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Badanie przeprowadzają pracownicy 
Najwyższej Izby Kontroli posiadający uprawnienia biegłego rewidenta.” 
 
 
Jednocześnie należy rozważyć uzupełnienie projektu o informacje o jakie badanie chodzi 
poprzez odesłanie do właściwych przepisów ustawy o rachunkowości. 

Uwaga nieuwzględniona – 
zaproponowane w projekcie 
dotychczasowe brzmienie nie zostało 
zakwestionowane przez NIK. 
 
Uwaga nieuwzględniona – 
obowiązek badania sprawozdania 
finansowego Agencji nie wynika z 
ustawy o rachunkowości, tylko z 
procedowanego projektu, zatem 
proponowane sformułowanie jest 
niewłaściwe. 

137 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponuje się usunąć art. 5 projektu (…) 
 
Nie jest możliwe rozwiązanie przyjęte w art. 5 projektu. NIK nie ma bowiem kompetencji 
do badania sprawdzania finansowego PANA (co najwyżej może skontrolować jej 
działalność, a wyniki kontroli przestawić ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych).  
Należy zauważyć, że uprawnienie do badania sprawozdań finansowych przysługuje 
wyłącznie biegłym rewidentom (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy) – i to wyłącznie w imieniu firmy 
audytorskiej (art. 3 ust. 3 ustawy). 

Uwaga nieuwzględniona - z uwagi na 
fakt, że Agencja nadzoruje wszystkie 
działające na polskim rynku firmy 
audytorskie, to przeprowadzanie 
badania sprawozdania finansowego 
Agencji przez którąkolwiek z nich 
rodziłoby konflikt interesów i brak 
niezależności. Zatem w projekcie 
przyjęto, że badanie tego 
sprawozdania zostanie powierzone 
NIK (tj. jej pracownikom 
posiadającym uprawnienia biegłego 
rewidenta). Rozwiązanie to stanowi 
wyjątek od ogólnej zasady badania 
sprawozdań finansowych przez firmy 
audytorskie, do wprowadzenia 
którego – ze względu na wspomnianą 
powyżej przyczynę - ustawodawca 
ma prawo. 
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138 Skarbnik Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

W art. 5 wprowadzenie ust. 7 o brzmieniu: "Jeżeli w jednostce zainteresowania publicznego 
będącej jednostką samorządu terytorialnego, do końca roku za który przeprowadzone ma 
być badanie sprawozdania finansowego nie dokonano wyboru podmiot do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki, wyboru podmiotu 
dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego wskazując biegłych rewident6w zatrudnionych w 
Najwyższej Izbie Kontroli do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego JST. 
Koszty badania dokonanego przez w/w podmioty pokrywa jednostka samorządu 
terytorialnego podlegająca badaniu". 
Badanie sprawozdania finansowego jednostek zainteresowania publicznego jest trudnym i 
pracochłonnym procesem, wymagającym dużej wiedzy specjalistycznej, co ogranicza krąg 
potencjalnych firm audytorskich mających przeprowadzić badanie. Poza tym część firm 
audytorskich mających doświadczenie w badaniu JZP, ze względu na wykonywanie usług 
zabronionych w rozumieniu Uobr, nie może by c rozpatrywana jako podmiot 
przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego. 
Miasto st. Warszawy realizując zapisy art. 268 ustawy o finansach publicznych w 2018r. 
przeprowadzało przetargi na wybór firmy audytorskiej mającej zbadać sprawozdanie 
finansowe m st Warszawy. Z powodu braku ofert lub oferty firm, które ze względu na 
wykonywanie usług zabronionych nie mogły być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu 
przetargu - trzykrotnie umorzono postępowanie przetargowe /w tym przetarg 
nieograniczony w trybie unijnym i przetarg nieograniczony w trybie krajowym/. Miasto st. 
Warszawa po przeprowadzeniu rozeznania rynku /ok. 70 firm audytorskich/ uzyskało jedną, 
ofertę z konsorcjum złożone z dwóch firm audytorskich tj. KPW Audyt sp. z o.o. oraz 
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt sp. z o.o., które spełniało 
kryteria jak również wyraziło zgodę na podpisanie umowy na badanie sprawozdania 
finansowego m st Warszawy. 
Biorąc powyższe pod uwagę, wprowadzenie wnioskowanej zmiany jest zasadne i 
gwarantuje realizację zapisów art. 268 ustawy o finansach publicznych. 

Uwaga nieuwzględniona - kwestia 
badania sprawozdania finansowego 
nowo tworzonej Polskiej Agencji 
Nadzoru Audytowego przez NIK 
wynika z faktu, iż Agencja ma 
sprawować nadzór nad firmami 
audytorskimi, tym samym badanie 
jej sprawozdania finansowego przez 
którąkolwiek z nich rodziłoby 
konflikt interesów i brak 
niezależności. Jednakże jest to 
wyjątek od ogólnej zasady badania 
sprawozdań finansowych przez 
firmy audytorskie, a ewentualne 
problemy, czy trudności z wyborem 
firmy audytorskiej nie stanowią 
dostatecznego uzasadnienia do 
stosowania tego wyjątku w innych 
przypadkach. 

139 Unia Metropolii 
Polskich 

Wprowadzenie ust.7 o brzmieniu: Jeżeli w jednostce zainteresowania publicznego będącej 
jednostką samorządu terytorialnego,  do końca roku za który przeprowadzone ma być 
badanie sprawozdania finansowego nie dokonano wyboru podmiot do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego jednostki, wyboru podmiotu dokonuje Komisja 
Nadzoru Finansowego wskazując biegłych rewidentów zatrudnionych w  Najwyższej  Izbie 
Kontroli do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego JST Koszty badania 
dokonanego przez w/w podmioty pokrywa jednostka samorządu terytorialnego podlegająca 
badaniu. 

Uwaga nieuwzględniona - 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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Badanie sprawozdania finansowego  Jednostek zainteresowania publicznego jest  trudnym 
i pracochłonnym procesem, wymagającym dużej wiedzy specjalistycznej, co ogranicza 
krąg potencjalnych firm audytorskich mających przeprowadzić badanie. Poza tym część 
firm audytorskich mających doświadczenie w badaniu JZP, ze względu na wykonywanie 
usług zabronionych w rozumieniu Uobr, nie może być rozpatrywana jako podmiot 
przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego.  
Miasto st. Warszawy realizując zapisy art. 268 ustawy o finansach publicznych w 2018r 
przeprowadzało przetargi na wybór firmy audytorskiej mającej zbadać sprawozdanie 
finansowe m st Warszawy . Z powodu braku ofert lub oferty firm, które  ze względu na 
wykonywanie usług zabronionych nie mogły być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu 
przetargu – trzykrotnie umorzono postepowanie przetargowe / w tym przetarg  
nieograniczony w trybie unijnym  i przetarg nieograniczony w trybie krajowym/. Miasto st. 
Warszawa po przeprowadzeniu  rozeznania rynku /ok. 70 firm audytorskich/ uzyskało jedną 
ofertę z konsorcjum złożone z dwóch firm audytorskich tj. KPW Audyt sp. z o.o.  oraz 
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt sp. z o.o. które spełniało 
kryteria jak również wyraziło zgodę  na podpisanie umowy na badanie sprawozdania 
finansowego m st Warszawy  
Biorąc powyższe pod uwagę, wprowadzenie wnioskowanej zmiany jest zasadne i 
gwarantuje realizację zapisów art. 268 ustawy o finansach publicznych. 

Art. 14 projektu 
140 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponuje się usunięcie zapisu pkt 2. 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 16 projektu 
141 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
W odniesieniu do ujęcia dotacji w 2020 r. w planie Agencji proponuje się wykreślenie na 
utworzenie agencji. Agencja zostanie utworzona w 2019. 
 
Aktualna tu jest uwaga do wprowadzanego art. 55a – w zakresie ujmowania dotacji w 
wyliczeniach kwot przekazywanych do PIBR na wykonywanie zadań powierzonych. 

Uwaga uwzględniona 
 
 
Uwaga nieuwzględniona - por 
uzasadnienie do uwagi KNA w pkt 
92 tabeli. 

Art. 17 projektu 
142 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Regulacja tego artykułu wydaje się niewystarczająca. Trzeba pamiętać, że proponowane 
przekształcenie KNA w osobę prawną powoduje „wyjście” pracowników ze służby 

Uwaga nieuwzględniona – do 
pracowników Agencji będą miały 
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cywilnej. Na podstawie ustaw dot. pracowników administracji (np. o służbie cywilnej) 
obowiązywały odrębne regulacje i przysługiwały pewne obowiązki oraz przywileje. Czy 
zostają one zachowane? 

zastosowanie przepisy kodeksu 
pracy, a nie ustawa o służbie 
cywilnej, zatem przywileje i 
obowiązki wynikające z tej drugiej 
ustawy nie zostaną zachowane. 
Natomiast przepis zostanie 
przeredagowany w związku z uwagą 
Szefa Służby Cywilnej (porównaj 
uwaga powyżej). 

Art. 19 projektu 
143 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Ust. 1, 2 i 5 – skoro Minister Finansów powołuje pełnomocnika, co oznacza nawiązanie 
stosunku pracy, a jednocześnie koszty związane z wynagrodzeniem pełnomocnika i jego 
działalnością pokrywa Agencja – to gdzie jest zatrudniony pełnomocnik: w MF, czy 
Agencji? Zwłaszcza, że obsługę administracyjną, księgową i organizacyjną zapewnia mu 
MF. 
Zgodnie z art. 19 ust. 4 i 6 przepisów przejściowych Pełnomocnik wykonuje zadania 
Prezesa, o których mowa w art. 21c ustawy do czasu powołania Prezesa, ale w zakresie 
tworzenia planu finansowego powinno być raczej zapisane, że tworzy on plan finansowy 
na przyjęty okres, a nie odwoływanie się do przepisu materialnego. Pełnomocnik nie 
wypełni wszystkich zadań Prezesa, np. zadania w postaci sporządzenia rocznego 
sprawozdania finansowego (nie wynika to z przepisów), czy sporządzenia rocznego planu 
działania (na 2019 r. nie ma planu działania, a na rok 2020 sporządza Prezes (art.21). Skoro 
pełnomocnik wykonuje zadania do czasu powołania Prezesa (czyli do 1 stycznia 2020) to 
jak ma przedstawić sprawozdanie z wykonywania zadań w terminie 30 dni od zakończenia 
swojej działalności? Kiedy de facto pełnomocnik kończy swoją działalność? Może warto 
by doprecyzować, że kończy ją z dniem powołania Prezesa? 
Proponuje się wyraz „Koszy” zastąpić wyrazem „Koszty” – uwaga redakcyjna 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
przepis zostanie przeredagowany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona 

Art. 22 projektu 
144 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
(Dotyczy ust. 1) Należy doprecyzować, iż sprawozdanie powinno swoim zakresem 
dotyczyć jedynie działań KNA w 2019 r. 

Uwaga uwzględniona 

Art. 24 projektu 
145 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Proponuje się użycie słowa „prowadzi” zamiast „kontynuuje”. 
 

Uwaga nieuwzględniona – jest to 
przepis przejściowy, którego celem 
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Ponadto proponuje uzupełnić art 24 ust. 2 o stwierdzenie, że KRBR przekazuje Agencji 
również dane elektroniczne niezbędne do prowadzenia listy. 

jest zapewnienie ciągłości listy firm 
audytorskich obecnie prowadzonej 
przez KRBR. Przepis materialny 
wskazujący, że teraz Agencja będzie 
prowadzić listę został ujęty w 
nowym brzmieniu art. 57 ust. 1. 
 
Uwaga uwzględniona poprzez 
doprecyzowanie w uzasadnieniu. 

146 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponuje się usunięcie zapisu art. 24. 
Sprzeciwiamy się przeniesieniu tej kompetencji do PANA. Do chwili obecnej KNA nie 
wskazywała na jakiekolwiek problemy w związku z prowadzeniem listy przez PIBR. Zapis 
ten – w połączeniu ze wzrostem (z obecnych 2.000 zł do planowanych 5.000 zł plus 
coroczna rewaloryzacja) opłaty za procedowaniu wniosku o wpis na listę (dodatkowo 
obecnie PIBR pobiera opłatę "za wpis", a nie – jak wskazuje już projekt – "za rozpatrzenie 
wniosku") – jest dla nas niezrozumiały i sprawia wrażenia, że w rzeczywistości sprowadza 
się do zapewnienia PANA dodatkowego źródła dochodu. 
Liczba wpisów na listę w 2017 r. wyniosła ok. 70 i zapewne podobny będzie poziom 
wpisów na listę w kolejnych latach. Uwzględniając ww. koszt takiego wpisu, roczny 
przychód PANA z tego tytułu wynosić będzie ok. 350 tys. zł. Warto zauważyć, że czynność 
ta – w zestawieniu chociażby z wpisami do rejestrów instytucji finansowych, jak np. 
ubezpieczycieli – jest czynnością wystandaryzowaną i nieskomplikowaną, a roczne koszty 
wpisów firm audytorskich w PIBR nie przekraczają przychodów z tego tytułu. Warto 
również zauważyć, że PIBR poniósł (i w dalszym ciągu ponosi) znaczące koszty dotyczące 
stworzenia specjalistycznego oprogramowania (EWIDENCJA), którego jednym z 
modułów jest właśnie moduł dotyczący listy firm audytorskich. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 
51 tabeli). 

Art. 25 projektu 
147 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Proponuje się użycie słowa „prowadzi” zamiast „kontynuuje”. Uwaga nieuwzględniona - jest to 

przepis przejściowy, którego celem 
jest zapewnienie ciągłości 
prowadzenia listy jednostek 
audytorskich z państw trzecich 
obecnie prowadzonej przez KNA. 
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Art. 26 projektu 
148 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 26. Postępowania administracyjne, dotyczące firm audytorskich wykonujących 
czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, prowadzone 
przez organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wszczęte i niezakończone przed dniem 
wejścia w życie ustawy są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych z 
uwzględnieniem, że ilekroć w przepisach ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jest mowa o KNA, należy przez to 
rozumieć Agencję. 
Propozycja w związku z pozostawieniem w PIBR części uprawnień z zakresu kontroli firm 
audytorskich oraz prowadzenia w ich efekcie postępowań administracyjnych. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 27 projektu 
149 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 27. Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne, dotyczące firm 
audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania 
publicznego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, w których 
stroną była KNA, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, przy czym 
stroną tych postępowań jest Agencja. 
 
Propozycja w związku z pozostawieniem w PIBR części uprawnień z zakresu kontroli firm 
audytorskich oraz prowadzenia w ich efekcie postępowań administracyjnych. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 29 projektu 
150 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Ust. 6 – zgodnie z tym przepisem Agencja może nałożyć na PIBR karę pieniężną, o której 
mowa w art. 127. Jednak art. 127 ust. 2 mówi o nakładaniu kar w innych sytuacjach 
(niepodjęcie uchwały przez organ PIBR). Zatem rodzajowo są to inne kary, za „inne 
przewinienia”. 

Uwaga nieuwzględniona – fragment 
„w brzmieniu dotychczasowym” 
oznacza, że możliwe będzie 
nałożenie na PIBR kary na podstawie  
dotychczasowego brzmienia art. 127 
ust. 2 pkt 2 ustawy. 

151 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy następujące zapisy: 
Art. 29. 1. Do kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 1 lub art. 39 ustawy zmienianej w art. 
1, w brzmieniu dotychczasowym – dotyczącej firmy audytorskiej wykonującej czynności 
rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego: 
1) rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy albo 
2) przeprowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z której nie został 
sporządzony lub zatwierdzony raport z kontroli 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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– stosuje się przepisy dotychczasowe. 
(…) 
5. W przypadku skierowania przez Krajową Komisję Nadzoru do firmy audytorskiej 
wykonującej czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego 
zaleceń, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
dotychczasowym, co do których termin ich realizacji upłynął na dzień 30 listopada 2019 r., 
Krajowa Komisja Nadzoru dokonuje weryfikacji realizacji zaleceń zgodnie z przepisami 
dotychczasowymi w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Przepisy ust. 4 stosuje się 
odpowiednio. 
(…) 
7. W przypadku skierowania przez Krajową Komisję Nadzoru do firmy audytorskiej 
wykonującej czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego 
zaleceń, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
dotychczasowym, co do których termin ich realizacji upływa po 30 listopada 2019 r., 
odpowiednio Krajowa Komisja Nadzoru oraz kontrolowana firma audytorska przekazują 
niezwłocznie Agencji raport z kontroli oraz informacje o sposobie realizacji zaleceń. 
Przepisy art. 121 ust. 2 ustawy zmienianej w art.1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
stosuje się 
odpowiednio.  
8. Postępowanie o nałożenie kary oraz postępowanie dyscyplinarne wszczęte w związku z 
kontrolą w firmie audytorskiej wykonującej czynności rewizji finansowej w jednostkach 
zainteresowania publicznego, z której raport z kontroli został zatwierdzony przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, jest prowadzone na podstawie przepisów 
dotychczasowych. 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Art. 30 projektu 
152 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
 
Art. 30.1. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w przeprowadzaniu 
czynności rewizji finansowej przez firmy audytorskie niewykonujące czynności rewizji 
finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego Agencja może nakazać Krajowej 
Komisji Nadzoru przeprowadzenie w firmach audytorskich kontroli doraźnej. 
(…) 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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5. Właściwe organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów prowadzą postępowania o 
nałożenie kar oraz postępowania dyscyplinarne wszczęte w wyniku przeprowadzenia 
kontroli, o których mowa w ust. 1. Do postępowań stosuje się odpowiednio przepisy 
rozdziału 9 i 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Art. 32 projektu 
153 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 32.1. KNA ustala plan kontroli na pierwsze półrocze 2020 r. w zakresie dotyczącym 
badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego, a także w zakresie czynności 
rewizji finansowej innych niż badanie ustawowe, o ile potrzeba takich kontroli wynika z 
analizy ryzyka przeprowadzonej przez KNA. 
2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany przez Agencję. 
 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 33 projektu 
154 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 33. Do spraw dyscyplinarnych prowadzonych przez organy Polskiej Izby Biegłych 
Rewidentów, dotyczących czynności rewizji finansowej wykonywanych w imieniu firm 
audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania 
publicznego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. Ilekroć w 
przepisach ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jest mowa o KNA, 
należy przez to rozumieć Agencję. 
 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 35 projektu 
155 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Wyrazy „przed dniem” proponuje zastąpić się wyrazami „do dnia”. Uwaga uwzględniona 

156 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 35. Do kar pieniężnych wymierzonych przed dniem 31 grudnia 2019 r. w postępowaniu 
administracyjnym lub dyscyplinarnym, dotyczących czynności rewizji finansowej 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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wykonanych przez firmy audytorskie wykonujące czynności rewizji finansowej w 
jednostkach zainteresowania publicznego, w tym do wpływów z tych kar, stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 
 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Art. 36 projektu 
157 Komisja Nadzoru 

Audytowego 
Ust. 3, 4. Zgodnie z tymi przepisami firmy audytorskie przekazują do KNA w terminie do 
30 września 2019 r. informacje o przychodach prognozowanych na 2020 r. Informacje te 
do 31 października przekazywane są do MF i pełnomocnika. Jednocześnie zgodnie z art. 
20 pełnomocnik przygotowuje projekt planu Agencji na 2020 r. do 31 października 2019 r. 
Wobec nakładania się tych dat – jak i kiedy pełnomocnik uwzględni przychody z tytułu 
nadzoru w planie na 2020 r.? 

Uwaga uwzględniona – daty zostaną 
skorygowane. 

Art. 37 projektu 
158 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponuje się usunięcie zapisu. 
Propozycja w związku ze zmianami w zakresie nadzoru sprawowanego przez KKN, o 
którym mowa na początku niniejszej tabeli. 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 

Art. 38 projektu 
159 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 38. Firmy audytorskie w terminie do dnia 1 stycznia 2020 r. dostosują organizację 
wewnętrzną, system wewnętrznej kontroli jakości oraz dokumentację do wymogów 
określonych w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
Wymóg dostosowania organizacji firm audytorskich w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia 
w życie nowelizacji ustawy jest niespójny z art. 40 pkt 2 nowelizacji ustawy, który 
przewiduje między innymi wejście w życie punktów 20 -23, 25-67 nowelizacji, tym 
regulujących organizację firm audytorskich wynikającą z art. 64 i 67 ustawy, od 1 stycznia 
2020 r. 
Prawdopodobny termin wejścia w życie ustawy to 1 lipca 2019 r. (jak wskazano w 
załączniku nr 2 do OSR). Istnieje ryzyko, że firmy audytorskie nie będą w stanie w pełni 
dostosować się do wymogów nowelizacji ustawy w terminie tak krótkim jak 4 miesiące. 
Wydłużenie okresu dostosowawczego z pewnością przyczyni się do lepszego 
przygotowania i wdrożenia zmian, a tym samym uniknięcia kar. Przykładowo okres 
dostosowawczy do wdrożenia przez firmy audytorskie wymogów rozporządzenia UE nr 
537/2014 wynosił 2 lata. 

Uwaga uwzględniona 
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Przepisy przejściowe 
160 Prokuratoria 

Generalna 
Projektowana ustawa zawiera przepisy przejściowe dotyczące sposobu postępowania z 
należnościami i zobowiązaniami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych w zakresie realizacji zadań Komisji Nadzoru Audytowego (dalej: 
KNA) po jej zniesieniu i utworzeniu Agencji, a także prawami i obowiązkami, których 
stroną była KNA (zob. projektowany art. 15 ustawy). Projekt ustawy określa również status 
prawny pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych w zakresie realizacji zadań KNA po jej zniesieniu (zob. projektowany art. 17 
ustawy). 
Niemniej projektowany akt normatywny nie określa sposobu postępowania z majątkiem (w 
tym mieniem) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
w zakresie realizacji zadań KNA po jej zniesieniu i utworzeniu Agencji. 
W związku z powyższym, w ocenie Prokuratorii Generalnej, przepisy przejściowe 
należałoby uzupełnić o stosowne regulacje prawne. 

Uwaga nieuwzględniona - Agencja 
nie przejmie żadnego majątku od 
Ministerstwa Finansów. Zakup 
środków trwałych stanowiących 
wyposażenie Agencji zostanie 
sfinansowany z dotacji celowych 
przekazanych przez Ministra 
Finansów w 2019 i 2020 r. 

161 Osoba fizyczna 1 W związku z informacjami o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zwracam się z prośbą o 
rozważenie przepisów rozwiązujących problem skarg na audytorów skierowanych do 
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów złożonych przez wejściem w życie zmian ustawy. 
Proponuję rozważenie zapisu, a raczej kierunku zapisu: 
„Sprawy wszczęte przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego działającego przy Polskiej 
Izbie Biegłych Rewidentów przed wejściem w życie zmian będą kontynuowane przez nową 
instytucję." 
Uzasadnienie. Sam złożyłem skargę na działania audytora 11 października 2018 roku i 
widzę niebezpieczeństwo nierozpatrzenia mojej skargi w ramach obecnie obowiązujących 
przepisów. Jednakże w takiej sytuacji jak ja, mogą być inne osoby, także uważam, że 
rozważenie przepisów intertemporalnych jest jak najbardziej pożądane. 

Uwaga nieuwzględniona – należy 
wskazać, że zmiana przepisów nie 
oznacza automatycznego umorzenia 
spraw wszczętych przed wejściem w 
życie nowych regulacji – sprawy 
takie będą kontynuowane na 
podstawie dotychczasowych 
przepisów. 

Pozostałe uwagi 
162 Polska Izba 

Biegłych 
Rewidentów 

Proponuje się zmianę tytułu ustawy na: 
Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym. 
Naszym zdaniem rola samorządu zawodowego powinna być bezwzględnie podkreślona w 
tytule ustawy. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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163 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 2 pkt 5 ustawy - definicja usług atestacyjnych) 
Proponujemy zmianę tego pkt, poprzez dopisaniu na końcu „i wykonywanych zgodnie z 
krajowymi standardami badania, krajowymi standardami przeglądu i krajowymi 
standardami usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd”. 
Projekt rozszerza zakres bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez PANA na wszystkie 
usługi atestacyjne i pokrewne. Ze względu na niskie ryzyko systemowe takich zleceń w 
odniesieniu do jednostek niebędących JZP nie wydaje się konieczne, aby nowy nadzór 
obejmował wszystkie takie usługi. Proponujemy ograniczenie nadzoru jedynie do 
czynności rewizji finansowej wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami 
wykonywania zawodu. Przykładowo, weryfikacja pakietów konsolidacyjnych polskich 
jednostek zależnych od podmiotów zagranicznych jest wykonywana zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Usług Przeglądu, gdyż takie są wymagania audytora 
grupy. Nadzór nad jakością całości badania skonsolidowanego sprawozdania takiej grupy, 
w tym jakością badania (przeglądu) pakietów konsolidacyjnych, sprawowany jest przez 
organ nadzoru kraju siedziby jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe. 
Proponowana poprawka odzwierciedla także poprawkę w zakresie brzmienia art. 64 ust. 1 
pkt 1 lit d, gdzie wymaga się, aby zlecenie czynności rewizji finansowej innej niż badanie 
było przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu i 
wymogami ustawowymi. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
poprzez doprecyzowanie, że 
nadzorem objęte będą usługi 
atestacyjne wykonywane według 
krajowych standardów 
wykonywania zawodu. Jednocześnie 
należy zwrócić uwagę, że przyjęcie 
propozycji oznaczałoby, że usługi 
atestacyjne wykonywane według 
standardów innych niż krajowe nie 
mogłyby być świadczone przez firmy 
audytorskie. 

164 PwC (Dotyczy art. 2 pkt 5 ustawy – definicja usług atestacyjnych) 
dopisanie na końcu (…) i wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami badania, 
krajowymi standardami przeglądu i krajowymi standardami usług atestacyjnych innych niż 
badanie i przegląd; 
 
Projekt zmian do Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze 
publicznym (Ustawa) rozszerza zakres bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez 
Polską Agencję Nadzoru Audytowego na wszystkie usługi atestacyjne i pokrewne. Nie 
wydaje się konieczne, aby nadzór ten dotyczył wszystkich takich usług. Proponuje się 
rozszerzenie nadzoru jedynie w stosunku do usług atestacyjnych i pokrewnych 
wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Przykładowo 
badanie pakietów konsolidacyjnych jednostek zależnych od podmiotów zagranicznych są 
wykonywane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (lub Przeglądu), gdyż 
takie są wymagania audytora grupy. Nadzór nad jakością całości badania 
skonsolidowanego sprawozdania takiej grupy, w tym jakością badania (przeglądu) 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
por. uzasadnienie do uwagi PIBR w 
pkt 163 tabeli. 
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pakietów konsolidacyjnych  sprawowany jest przez organ nadzoru kraju siedziby jednostki 
sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 
Proponowana poprawka odzwierciedla wymóg wynikający ze zmiany do art.64 ust. 1 pkt 
1, lit d), który wymaga aby zlecenie usługi atestacyjnej innej niż badanie lub zlecenie usługi 
pokrewnej było przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu 
i wymogami ustawowymi. 

165 Deloitte Audyt Proponujemy aby w definicje usług atestacyjnych (…) zawartych w art. 2 pkt 5 (…) 
dotychczasowej ustawy uzupełnić wskazując, że chodzi o usługi wykonywane „zgodnie z 
krajowymi standardami badania, krajowymi standardami przeglądu i krajowymi 
standardami usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd”. 
 
Uzasadnienie 
Odnosząc się stricte do projekt zmian, uważamy że w obecnej propozycji zakres 
bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego nad 
wszystkimi usługami atestacyjnymi i pokrewnymi musi zostać jednoznacznie 
doprecyzowany. Obecna propozycja zmian zawarta w projekcie oznaczałaby objęcie 
nadzorem wszelakich usług niezależnie na rzecz kogo i według jakich standardów zostały 
wykonane, czyli np. usług wykonywanych na rzecz jednostek zależnych od podmiotów 
zagranicznych które wykonywane są na rzecz podmiotów zagranicznych czy tez ich 
audytorów w oparciu o inne, niż krajowe, standardy badania czy przeglądu (np. 
Międzynarodowe Standardy Badania, czy standardy US GAAS). W konsekwencji 
proponuje się ograniczenie nadzoru jedynie do usług atestacyjnych i pokrewnych 
wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
por. uzasadnienie do uwagi PIBR w 
pkt 163 tabeli. 

166 KPMG Audyt (Dotyczy art. 2 pkt 5 ustawy – definicja usług atestacyjnych) 
dopisanie na końcu: „(…) i wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami badania, 
krajowymi standardami przeglądu i krajowymi standardami usług atestacyjnych innych niż 
badanie i przegląd” 
Uzasadnienie: 
Projekt zmian do ustawy rozszerza zakres bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez 
Polską Agencję Nadzoru Audytowego na wszystkie usługi atestacyjne i pokrewne. Ze 
względu na niskie ryzyko systemowe takich zleceń w odniesieniu do jednostek niebędących 
JZP nie wydaje się konieczne, aby nowy nadzór obejmował wszystkie takie usługi. 
Proponujemy ograniczenie nadzoru jedynie do usług atestacyjnych i pokrewnych 
wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Przykładowo 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
por. uzasadnienie do uwagi PIBR w 
pkt 163 tabeli. 
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weryfikacja pakietów konsolidacyjnych polskich jednostek zależnych od podmiotów 
zagranicznych jest wykonywana zgodnie z wewnętrznymi wymogami/procedurami firm 
audytorskich należących do sieci lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania 
(Przeglądu lub Usług Pokrewnych) IAASB, gdyż takie są wymagania audytora grupy. 
Nadzór nad jakością całości badania skonsolidowanego sprawozdania takiej grupy, w tym 
jakością badania (przeglądu) pakietów konsolidacyjnych sprawowany jest przez organ 
nadzoru kraju siedziby jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
Proponowana poprawka odzwierciedla także wymóg wynikający ze zmiany do art. 64 ust. 
1 pkt 1, lit d), który wymaga aby zlecenie usługi atestacyjnej innej niż badanie lub zlecenie 
usługi pokrewnej było przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu i wymogami ustawowymi. 

167 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 2 pkt 6 ustawy - definicja usług pokrewnych) 
Proponujemy zmianę tego pkt, poprzez dopisaniu na końcu „i wykonywanych zgodnie z 
krajowymi standardami usług pokrewnych. 
Projekt rozszerza zakres bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez PANA na wszystkie 
usługi atestacyjne i pokrewne. Ze względu na niskie ryzyko systemowe takich zleceń w 
odniesieniu do jednostek niebędących JZP nie wydaje się konieczne, aby nowy nadzór 
obejmował wszystkie takie usługi. Proponujemy ograniczenie nadzoru jedynie do 
czynności rewizji finansowej wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami 
wykonywania zawodu. Przykładowo, weryfikacja pakietów konsolidacyjnych polskich 
jednostek zależnych od podmiotów zagranicznych jest wykonywana zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Usług Przeglądu, gdyż takie są wymagania audytora 
grupy. Nadzór nad jakością całości badania skonsolidowanego sprawozdania takiej grupy, 
w tym jakością badania (przeglądu) pakietów konsolidacyjnych, sprawowany jest przez 
organ nadzoru kraju siedziby jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe. 
Proponowana poprawka odzwierciedla także poprawkę w zakresie brzmienia art. 64 ust. 1 
pkt 1 lit d, gdzie wymaga się, aby zlecenie czynności rewizji finansowej innej niż badanie 
było przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu i 
wymogami ustawowymi. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
poprzez doprecyzowanie, że 
nadzorem objęte będą usługi 
pokrewne wykonywane według 
krajowych standardów 
wykonywania zawodu. Jednocześnie 
należy zwrócić uwagę, że przyjęcie 
propozycji oznaczałoby, że usługi 
pokrewne wykonywane według 
standardów innych niż krajowe nie 
mogłyby być świadczone przez firmy 
audytorskie. 

168 PwC (Dotyczy art. 2 pkt 6 ustawy - definicja usług pokrewnych) 
dopisanie na końcu (…) i wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami usług 
pokrewnych 
 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
por. uzasadnienie do uwagi PIBR w 
pkt 167 tabeli. 
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Projekt zmian do Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze 
publicznym (Ustawa) rozszerza zakres bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez 
Polską Agencję Nadzoru Audytowego na wszystkie usługi atestacyjne i pokrewne. Nie 
wydaje się konieczne, aby nadzór ten dotyczył wszystkich takich usług. Proponuje się 
rozszerzenie nadzoru jedynie w stosunku do usług atestacyjnych i pokrewnych 
wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Przykładowo 
badanie pakietów konsolidacyjnych jednostek zależnych od podmiotów zagranicznych są 
wykonywane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (lub Przeglądu), gdyż 
takie są wymagania audytora grupy. Nadzór nad jakością całości badania 
skonsolidowanego sprawozdania takiej grupy, w tym jakością badania (przeglądu) 
pakietów konsolidacyjnych  sprawowany jest przez organ nadzoru kraju siedziby jednostki 
sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 
Proponowana poprawka odzwierciedla wymóg wynikający ze zmiany do art.64 ust. 1 pkt 
1, lit d), który wymaga aby zlecenie usługi atestacyjnej innej niż badanie lub zlecenie usługi 
pokrewnej było przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu 
i wymogami ustawowymi. 

169 Deloitte Audyt Proponujemy aby w definicje (…) usług pokrewnych zawartych w art. 2 pkt 6 
dotychczasowej ustawy uzupełnić wskazując, że chodzi o usługi wykonywane „zgodnie z 
krajowymi standardami badania, krajowymi standardami przeglądu i krajowymi 
standardami usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd”. 
 
Uzasadnienie 
Odnosząc się stricte do projekt zmian, uważamy że w obecnej propozycji zakres 
bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego nad 
wszystkimi usługami atestacyjnymi i pokrewnymi musi zostać jednoznacznie 
doprecyzowany. Obecna propozycja zmian zawarta w projekcie oznaczałaby objęcie 
nadzorem wszelakich usług niezależnie na rzecz kogo i według jakich standardów zostały 
wykonane, czyli np. usług wykonywanych na rzecz jednostek zależnych od podmiotów 
zagranicznych które wykonywane są na rzecz podmiotów zagranicznych czy tez ich 
audytorów w oparciu o inne, niż krajowe, standardy badania czy przeglądu (np. 
Międzynarodowe Standardy Badania, czy standardy US GAAS). W konsekwencji 
proponuje się ograniczenie nadzoru jedynie do usług atestacyjnych i pokrewnych 
wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
por. uzasadnienie do uwagi PIBR w 
pkt 167 tabeli. 
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170 KPMG Audyt (Dotyczy art. 2 pkt 6 ustawy - definicja usług pokrewnych) 
dopisanie na końcu: „(…) i wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami usług 
pokrewnych” 
Uzasadnienie: 
Projekt zmian do ustawy rozszerza zakres bezpośredniego nadzoru sprawowanego przez 
Polską Agencję Nadzoru Audytowego na wszystkie usługi atestacyjne i pokrewne. Ze 
względu na niskie ryzyko systemowe takich zleceń w odniesieniu do jednostek niebędących 
JZP nie wydaje się konieczne, aby nowy nadzór obejmował wszystkie takie usługi. 
Proponujemy ograniczenie nadzoru jedynie do usług atestacyjnych i pokrewnych 
wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Przykładowo 
weryfikacja pakietów konsolidacyjnych polskich jednostek zależnych od podmiotów 
zagranicznych jest wykonywana zgodnie z wewnętrznymi wymogami/procedurami firm 
audytorskich należących do sieci lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania 
(Przeglądu lub Usług Pokrewnych) IAASB, gdyż takie są wymagania audytora grupy. 
Nadzór nad jakością całości badania skonsolidowanego sprawozdania takiej grupy, w tym 
jakością badania (przeglądu) pakietów konsolidacyjnych sprawowany jest przez organ 
nadzoru kraju siedziby jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
Proponowana poprawka odzwierciedla także wymóg wynikający ze zmiany do art. 64 ust. 
1 pkt 1, lit d), który wymaga aby zlecenie usługi atestacyjnej innej niż badanie lub zlecenie 
usługi pokrewnej było przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu i wymogami ustawowymi. 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
por. uzasadnienie do uwagi PIBR w 
pkt 167 tabeli. 

171 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 2 pkt 9 ustawy - definicja jednostki zainteresowania publicznego) 
Proponuje się zamianę obecnego brzmienia pkt f do i, na: 
„f) wszelkie fundusze inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.), 
g) wszelkie towarzystwa w rozumieniu ustawy wymienionej w lit. f, 
h) wszelkie podmioty prowadzące działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. 
zm.), 
i) wszelkie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1910, z późn. zm.),”, 
a także dodanie pkt j do l w brzmieniu: 

Uwaga nieuwzględniona (por. 
uzasadnienie do uwagi PIBR w pkt 3 
tabeli). 
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„j) podmioty ubiegające się o dopuszczenie na rynku regulowanym państwa Unii 
Europejskiej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
k) podmioty dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym, 
l) inne instytucje, istotne z punktu widzenia interesu państwa – publikowane wykazem 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”. 
 
Propozycja rozszerzenia katalogu JZP w taki sposób, aby zawierały pełny katalog jednostek 
istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa (w tym podmioty notowane na rynku 
alternatywnym jak NewConnect czy Catalyst). 
W lit. l tego przepisu proponujemy, aby jednostki pokroju NBP, PKP, ZUS, Poczta Polska 
czy jednostki samorządu terytorialnego, które nie mieszczą się w obecnym katalogu jzp, 
zaliczać do jzp na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów. 
 
Dodatkowo w przypadku nadzoru sprawowanego przez PANA, proponujemy, aby w 
przypadku firm audytorskich badających jednostki ubiegające się o dopuszczenie na giełdę, 
nadzór obejmował wszystkie świadczone przez te firmy czynności rewizji finansowej – i to 
począwszy od okresu, jaki obejmują ujawnione w prospekcie emisyjnym dane finansowe. 

172 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 19 ustawy) Proponujemy zastąpić przedmiotowy artykuł brzmieniem: 
Art. 19. 1. Biegły rewident, który osiągnął wiek emerytalny i corocznie złoży oświadczenie, 
iż nie posiada i nie będzie posiadał żadnych dochodów z czynności zastrzeżonych dla 
biegłych rewidentów, nie ma obowiązku odbywania corocznego doskonalenia 
zawodowego, o którym mowa art. 8 pkt 2. 
2. Biegli rewidenci, którzy złożyli wniosek o wykreślenie z rejestru i wpisanie na listę 
biegłych rewidentów seniorów, mogą na swój wniosek zostać ponownie wpisani do rejestru 
biegłych rewidentów pod warunkiem zaliczenia dedykowanego w tym względzie szkolenia, 
organizowanego przez KRBR. 
 
Postulaty VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w 2015 r. dotyczyły głównie 
zwolnienia tych biegłych rewidentów z obowiązków, a nie wykluczania z samorządu. 
Osoby, które nie będą miały dochodów z usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów, 
naszym zdaniem nie powinny mieć obowiązku obligatoryjnego doskonalenia się.  
Proponujemy jednak, aby w przypadku osób, które chcą powrócić do wykonywania 
zawodu, obowiązywało ich zaliczenie specjalnego szkolenia, które byłoby organizowane 
przez KRBR. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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173 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 27 ust. 6 ustawy) Proponujemy zastąpienie przedmiotowego przepisu 
brzmieniem: 
Art. 27.6. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stanowią delegaci wybrani przez walne 
zgromadzenia w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w liczbie 
proporcjonalnej do liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru, zgodnie z zasadami 
określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, z tym że łączna liczba delegatów 
nie może być mniejsza niż 4% biegłych rewidentów wpisanych do rejestru.” 
 
Liczba delegatów „nie mniejsza niż 2 %” to zdecydowanie zbyt mała liczba. Obecnie 2 % 
z liczby biegłych rewidentów stanowi ok. 120 osób (a po nowelizacji ustawy spodziewamy 
się poziomu ok. 80-100 osób), podczas gdy na Zjeździe do organów wybiera się co najmniej 
ok. 30 osób.  
Łączna liczba delegatów stanowiąca nie mniej niż 4% ogółu biegłych rewidentów 
zapewniałaby reprezentację około 200 – 240 osób, co naszym zdaniem stanowi realną 
reprezentację samorządu na Zjazdach. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

174 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Nowy art. 28a oraz zmiana art. 30 ust. 6 ustawy) 
Proponujemy nowy zapis w ustawie (art. 28a) w brzmieniu: 
Art. 28a. Delegaci na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zatwierdzają w formie 
głosowania elektronicznego roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Izby Biegłych 
Rewidentów. 
Proponujemy zastąpić przedmiotowy przepis następującym: 
Art. 30.6. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przedstawia delegatom, o których mowa w 
art. 27, do zatwierdzenia, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Krajową Komisję 
Rewizyjną, roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 
Sprawozdanie finansowe jest za rok obrotowy jest przekazywane do Agencji w terminie do 
30 czerwca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 
Naszym zdaniem obecna sytuacja, gdzie sprawozdanie sporządza KRBR, a następnie je 
zatwierdza, nie jest rozwiązaniem optymalnym. Na wzór większości podmiotów 
gospodarczych w Polsce, sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzane przez 
najwyższy organ jednostki, jakim w przypadku PIBR jest Krajowy Zjazd Biegłych 
Rewidentów. Forma elektroniczna głosowania w tym przypadku wynika z terminów 
zwyczajnych Zjazdów (co 4 lata), jak i kosztów zwołania Zjazdu (jednorazowo kilkaset 
tysięcy zł), gdzie dla celów podjęcia tej jednej decyzji wydaje się, że forma głosowania 
elektronicznego jest wystarczająca. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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175 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 29 ust. 1 oraz art. 31 ust. 2 ustawy) 
Proponujemy zastąpić przedmiotowy przepis następującym: 
Art. 29.1. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów: 
1) dokonuje wyboru: 
a) członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, 
b) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, 
c) członków Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Komisji Nadzoru oraz Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego; 
 
Proponujemy zastąpić przedmiotowy przepis następującym: 
Art. 31.2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wybiera ze swojego grona, w głosowaniu 
tajnym, prezesa i zastępcę prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, sekretarza i 
skarbnika. 
Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują, że przyjęty model się nie sprawdza. 
Sytuacja, w której w pierwszej kolejności na Zjeździe wybierany jest Prezes, a dopiero 
kolejno następuje wybór pozostałej części KRBR nie jest właściwa. Prezesem KRBR 
powinna być osoba, która ma stałe poparcie większości członków tego organu.  
Zmiana sposobu wyboru prezesa wynika z ww. propozycji. Z kolei zmniejszone zadania 
samorządu powodują, iż liczba dwóch zastępców prezesa nie znajduje uzasadnienia. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

176 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 31 ust. 4 ustawy) 
Proponujemy zastąpić przedmiotowy przepis następującym: 
Art. 31.4. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów: 
1) reprezentuje Krajową Radę Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych i 
samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz 
międzynarodowych organizacji zawodowych; 
2) kieruje pracami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; 
3) podpisuje uchwały i postanowienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; 
4) wykonuje inne czynności określone w statucie Izby. 
 
Korekta związana jest z ograniczeniem ryzyka podejmowania przez prezesa KRBR decyzji 
jako kierownika jednostki także w zakresie bieżącej działalności. Bieżące zarządzanie 
Biurem Izby należy powierzyć osobie, która jest do takiego zarządzania profesjonalnie 
przygotowana (np. dyrektor), i która z tego zadania byłaby rozliczana przed KRBR. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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179 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 32 ust. 2 ustawy) 
Proponujemy po wyrazie „finansową” dodać wyrazy: „i statutową”. 
Proponujemy rozszerzenie funkcji kontrolnych KKR również na weryfikację innych – niż 
finansowe – aspektów działalności organów PIBR. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

180 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Nowy ust. 2a w art. 32 ustawy) 
W art. 32 dodać ust. 2a w brzmieniu: 
Art. 32.2a. Krajowa Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru firmy audytorskiej do badania 
sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 
W ślad za propozycją w zakresie zmiany kierownika jednostki oraz organu 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe PIBR, uważamy tą propozycję za właściwą z 
punktu widzenia ładu korporacyjnego w PIBR. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

181 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 47 ust. 2 ustawy) 
Art. 47.2. W przypadku firmy audytorskiej, o której mowa w art. 46 pkt 1-4, przedmiotem 
działalności może być również: 
(…) 
4) działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej 
i podatków, kadr i płac oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw; 
Proponujemy ujednolicenie zakresu szkoleń i działalności wydawniczej z zakresem 
dozwolonych usług doradztwa. Nie widzimy merytorycznego uzasadnienia na ograniczenie 
zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń w stosunku do zakresu usług doradczych. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

182 Unia Metropolii 
Polskich 

art. 83 winien dokładnie wskazywać na obowiązek określenia ryzyk, jakie zdaniem 
biegłego zostały wykryte w danych obszarach. Jak do tej pory biegli są bardzo powściągliwi 
w określaniu takich ryzyk 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

183 Unia Metropolii 
Polskich 

art. 83 ust. 3 pkt 6 winien zawierać w opisie zakresu badania także co wzięto do próby (jakie 
dowody księgowe, umowy itp.) oraz  jaki był dobór próby (losowy, statystyczny itd.), 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

184 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 85 ustawy) 
Proponujemy zastąpić przedmiotowy artykuł następującym brzmieniem: 
Art. 85.1. Począwszy od sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020 
r. lub późniejszy, badaniem wspólnym objęte są sprawozdania finansowe: 
 banków krajowych (za wyjątkiem banków spółdzielczych),  
 zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,  

Uwaga nieuwzględniona –
wprowadzenie obowiązku 
wspólnego badania nie gwarantuje, 
że zostanie ono przeprowadzone 
rzeczywiście przez mniejszą i 
większą firmę audytorską – wręcz 
przeciwnie może zachęcać do 
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 grup kapitałowych spełniających kryteria dużej jednostki, określone w art. 2 ust. 8,  
 grup kapitałowych, w których jednostką dominującą jest spółka Skarbu Państwa.  
2. Wyboru firm audytorskich przeprowadzających badanie wspólne dokonuje organ 
zatwierdzający sprawozdanie finansowe tej firmy. 
3. Firmy audytorskie przeprowadzające badanie wspólne zobowiązane są do złożenia 
wspólnego sprawozdania z badania, a także innych wspólnych sprawozdań składanych 
komitetowi audytu, zarządowi bądź innym organom. W przypadku różnicy zdań każda 
firma audytorska przedstawia swoją opinię w osobnym punkcie sprawozdania z badania 
wraz z uzasadnieniem różnicy zdań.  
4. Firmy audytorskie wykonujące badanie wspólne ponoszą solidarnie odpowiedzialność 
za wydaną opinię z badania. 
5. Każda firma audytorska uczestnicząca w badaniu wspólnym powinna otrzymać od 40% 
do 60% całkowitego wynagrodzenia z tytułu takiego badania. 
6. W przypadku jednostek zainteresowania publicznego powierzenie dwóm odrębnym 
firmom audytorskim badania wspólnego wydłuża okres obowiązkowej rotacji, określony w 
art. 134 ust. 1, do maksymalnie 10 lat. 
 
Jednym z głównych powodów nowelizacji ustawy jest zagrożenie bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego – zdaniem regulatora – wynikające z jednostkowego przypadku JZP spółki 
GetBack. Warto zwrócić uwagę na istniejące rozwiązanie systemowe w Europie, w tym np. 
we Francji, jakim jest badanie wspólne (ang. joint-audit), które poprzez wzajemną kontrolę 
niezależnych od siebie biegłych rewidentów z pewnością pomaga zapobiegać ryzyku 
powstania sytuacji, w jakiej znaleźli się wierzyciele GetBacku. Pozytywny wpływ na rynek, 
jaki niesie ze sobą wspólny audyt, obrazują poniższe punkty: 
 polityka makroekonomiczna – jest to jedyny udowodniony mechanizm, który 

umożliwia nowym oraz małym i średnim firmom audytorskim wejście na rynek badania 
dużych międzynarodowych spółek, pobudza konkurencyjność między większą ilością 
firm audytorskich z różnych środowisk kulturowych, prowadząc do zwiększenia 
innowacyjności i lepszego zrozumienia potrzeb rynku, 

 niezależność i bezstronność – wzmacnia niezależność audytora, zwłaszcza w 
odniesieniu do podejmowania się świadczenia usług innych niż badanie, zmniejsza 
ryzyko zbyt dużej zażyłości poprzez rotację zadań przypisanych poszczególnym 
audytorom biorącym udział w badaniu wspólnym po upływie określonej liczby lat, 
wzmacnia zdolność biegłego rewidenta do obstawania przy swoim stanowisku w 
przypadku sporu z jednostką, zachęca do zdrowego dialogu pomiędzy dwoma firmami 

wspólnego badania dwie duże 
sieciowe firmy audytorskie. Może 
również powodować problemy z 
dochodzeniem odszkodowania za 
skutki nieprawidłowego badania 
(podział zadań pomiędzy firmami, a 
odpowiedzialność solidarna za całe 
badanie). Należy również wskazać 
na brak standardów wykonywania 
wspólnych badań oraz brak praktyki 
rynkowej dla wspólnych badań. 
Ponadto obowiązkowego wspólnego 
badania nie konsultowano z jzp – 
nieznane jest zapotrzebowanie na 
usługę wspólnego badania. 
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audytorskimi wyznaczonymi do przeprowadzenia badania, co umożliwia krytyczne 
spojrzenie na pracę każdego z audytorów, przez co wpływa na bezpieczeństwo obrotu 
gospodarczego,  

 jakość – wzmacnia jakość badania poprzez wprowadzenie zasady podwójnej 
weryfikacji,  

 wiedza techniczna – umożliwia jednostkom skorzystanie z wiedzy technicznej więcej 
niż jednej firmy audytorskiej i tym samym głębszą dyskusję na temat złożonych kwestii 
technicznych, 

przepisy prawa unijnego zalecają audyt wspólny (z pkt 20 preambuły do rozporządzenia 
UE nr 537/2014: „Powoływanie więcej niż jednego biegłego rewidenta lub firmy 
audytorskiej przez jednostki interesu publicznego wzmocniłoby stosowanie zawodowego 
sceptycyzmu i przyczyniłoby się do podniesienia jakości badań. Ponadto środek ten w 
powiązaniu z obecnością na rynku mniejszych firm audytorskich ułatwiłby rozwój 
potencjału tych firm, poszerzając wybór biegłych rewidentów i firm audytorskich 
dostępnych dla jednostek interesu publicznego”). 

185 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dostrzega potrzebę dokonania zmian przepisów w 
zakresie umożliwienia jednostkom zainteresowania publicznego (JZP) przedłużenia 
obecnie obowiązującego w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) - (dalej: ustawa o 
biegłych rewidentach) pięcioletniego okresu rotacji firmy audytorskiej o maksymalnie dwa 
lata, w przypadku, gdy w okresie tym badania jej sprawozdań finansowych będą 
dokonywały dwie firmy audytorskie, jako tzw. wspólny audyt. W ocenie UKNF może to 
mieć pozytywny wpływ na zjawisko dekoncentracji usług audytorskich świadczonych 
przez wielkie firmy audytorskie. 

Uwaga nieuwzględniona - z punktu 
widzenia rynku proponowane 
rozwiązanie nie będzie miało 
istotnego wpływu na zjawisko 
dekoncentracji usług audytorskich 
(firmy audytorskie mogą dowolnie 
dobierać się na potrzeby 
przeprowadzenia wspólnego audytu - 
nie ma gwarancji, że dobierze się 
duża z małą, mogą dobrać się dwie 
duże). Ponadto nie przedstawiono 
uzasadnienia wprowadzenia takiego 
rozwiązania, jak również nie 
przedstawiono danych na temat 
sytuacji na rynku w zakresie 
trudności w znalezieniu firmy 
audytorskiej w związku z 
obowiązkową 5-letnią rotacją.  
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186 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

UKNF proponuje aby spółki niepubliczne składające wniosek o zatwierdzenie prospektu 
emisyjnego (IPO), pomimo niespełniania na tym etapie definicji jednostki zainteresowania 
publicznego, podlegały obowiązkowi utworzenia komitetu audytu, tj. aby miały do nich 
zastosowanie art. 128 ust. 1, 4 pkt 4 oraz ust. 5, art. 129 oraz art. 130 ust. 1 ustawy o biegłych 
rewidentach. Jako podmioty nie będące JZP na tym etapie nie podlegałyby natomiast innym 
obowiązkom ustawowym przewidzianym dla JZP, jak też nadzorowi KNF, o którym mowa 
w art. 89 ustawy o biegłych rewidentach. Taka zmiana zapewniłaby inwestorom większą 
wiarygodność informacji ujawnianych w procesie IPO. 

Uwaga uwzględniona 

187 Krajowy Związek 
Banków 

Spółdzielczych 

(Dotyczy zmiany art. 128 i 129 ustawy) 
Uwzględniając specyfikę sektora bankowości spółdzielczej, jak również aspekty 
praktyczne i problemy interpretacyjne, które pojawiły się w związku ze stosowaniem 
przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r.  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, zwaną dalej Ustawą o Biegłych 
Rewidentach), dostrzegamy potrzebę weryfikacji zasad dotyczących funkcjonowania 
komitetów audytu, określonych w art. 128 oraz 129 przedmiotowej ustawy.   
W dotychczas obowiązujących art. 128 i 129 Ustawy o Biegłych Rewidentach występuje 
niespójność dotycząca okresów wymienionych w art. 128 ust. 5 i art. 129 ust. 3 pkt 1 i 2. Z 
brzmienia tych przepisów wynika, że okres jednego roku niepełnienia funkcji, o których 
mowa w art. 129 ust. 3 pkt  1 i 2 odnosi się w bankach spółdzielczych wyłącznie do 
członków rady nadzorczej, w przypadku gdy funkcje komitetu audytu zostają powierzone 
radzie nadzorczej. Taki sam skrócony okres do jednego roku powinien w przypadku 
banków spółdzielczych odnosić się do powoływanych spośród członków rady nadzorczej 
członków komitetu audytu. 
Ponadto, praktyka stosowania Ustawy o Biegłych Rewidentach pokazuje, iż  z uwagi na 
specyfikę funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej, głównie w lokalnych 
ośrodkach o relatywnie ograniczonych zasobach kadrowych oraz z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo 
spółdzielcze  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1560, zwane dalej Prawem spółdzielczym), spełnienie 
wskazanego w art. 129 ust. 3 pkt. 8 Ustawy o Biegłych Rewidentach  napotyka  praktyczne 
trudności. Należy mieć również na uwadze, iż w świetle art. 45  § 2 Prawa spółdzielczego 
członkami  rady nadzorczej banku spółdzielczego mogą być wyłącznie osoby będące 
członkami danego banku. Zważywszy na powyższe wiele osób pełniących funkcje 
członków rad nadzorczych, zasiada w nich dłużej niż 12 lat, co w myśl obowiązujących 
przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach stanowi naruszenie kryterium niezależności, w 
przypadku powołania takiej osoby do komitetu audytu. Pragniemy podkreślić, że 

Uwaga nieuwzględniona - warunki 
niezależności członków komitetu 
audytu i rady nadzorczej pełniących 
funkcje komitetu audytu w jzp są 
zaprojektowane w sposób 
umożliwiający ich spełnienie przez 
wszystkie jzp; mogą one jednakże 
skutkować potrzebą zmian 
dotychczasowej praktyki rynkowej w 
tym zakresie (np. członek zarządu 
bezpośrednio po zakończeniu 
kadencji nie mógłby być 
niezależnym członkiem RN; mógłby 
być jedynie zależnym członkiem RN; 
wymóg niezależności odnosi się 
bowiem do większości członków 
RN) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmjzg42do
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmjzg42do
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyge2tg
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pozyskanie członka rady nadzorczej, spełniającego określone przepisami prawa  kryteria  
odpowiedniości, jest  trudniejsze w małych miejscowościach, niż w dużych ośrodkach 
miejskich. Dlatego też warunek określony dla członka komitetu audytu, dotyczący  
maksymalnego dozwolonego okresu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej banku 
spółdzielczego, okazuje się często bardzo trudny do spełnienia.  
Zważywszy na powyższe proponujemy w art. 128 Ustawy o Biegłych Rewidentach:  
1) ust. 5 nadać następujące brzmienie:  

Z zastrzeżeniem ust. 6 w przypadkach o których mowa w ust. 3 i 4, przepisy art. 129 
ust. 1, 3 i 5 stosuje się odpowiednio. z tym że w przypadku banków spółdzielczych i 
podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. i, okresy, o których mowa w art. 129 
ust. 3 pkt 1 i 2, wynoszą rok.  

2) po ust. 5 dodać nowy ust. 6 o następującym brzmieniu: 
W przypadku banków spółdzielczych oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 
pkt 9 lit. i, do członków komitetów audytu:  
1) okresy, o których mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1 i 2, wynoszą rok; 
2) nie stosuje się art. 129 ust. 3 pkt. 8. 

188 Giełda Papierów 
Wartościowych 

(Dotyczy art. 129 ust. 3 ustawy – kryteria niezależności członka komitetu audytu) 
Giełda proponuje uwzględnienie w projekcie zmiany art. 129 ust. 3 pkt 2 i 3 Ustawy, 
poprzez nadanie im następującego brzmienia: 
Art. 129 
3. (…) 
2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od powołania pracownikiem danej jednostki 
zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej; 
3) nie jest akcjonariuszem posiadającym, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów w danej jednostce zainteresowania publicznego, ani też nie posiada 
rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów w tej jednostce; 
Uzasadnienie 
Giełda postuluje uwzględnienie w nowelizacji Ustawy zmian w obszarze kryteriów 
niezależności członka komitetu audytu, określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy.  
Zgodnie z art. 129 ust. 2 Ustawy uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od 
danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia m.in. następujące kryteria: 

 nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej 
jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem 
sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub 
innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania 
publicznego jako przedstawiciel pracowników (art. 129 ust. 3 pkt 3); 

 nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów 
sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego; (art. 129 
ust. 3 pkt 3) 

Kryteria niezależności określone w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego 
roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek 
giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 2005/162/WE (dalej: Zalecenie KE) są obecne na 
polskim rynku kapitałowym od wielu lat, poprzez uwzględnienie ich w zbiorze zasad ładu 
korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (dalej: Dobre Praktyki 
2016), któremu podlegają wszystkie spółki giełdowe notowane na rynku regulowanym 
organizowanym przez Giełdę, a więc przez podmioty należące do jednej z kategorii JZP 
wymienionych w Ustawie.  
Dobre Praktyki 2016 w kwestii kryteriów niezależności odsyłają wprawdzie bezpośrednio 
do Zalecenia KE, jednakże przewidują pewne wyłączenia, dokonane w celu dostosowania 
zagadnienia niezależności członków rady nadzorczej do specyfiki polskiego rynku 
kapitałowego.  
Wprowadzone w Ustawie kryteria niezależności dla członków komitetu audytu JZP 
również zostały skonstruowane na Zaleceniu KE, tak więc co do meritum są one zbieżne z 
kryteriami przyjętymi w Dobrych Praktykach 2016. Wyjątek stanowią jednak kwestie 
dotyczące możliwości spełniania kryteriów niezależności przez pracownika JZP oraz przez 
akcjonariusza posiadającego więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w spółce, literalnie 
oddające brzmienie Załącznika II Zalecenia KE, lecz w odmienny sposób ujętych 
w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk 2016. 
Zgodnie z treścią zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk, niezależnie od postanowień definiujących 
kryteria niezależności Załącznika II Zalecenia KE: 

- osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu 
stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym 
charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności.  
- za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady 
nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne 
powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
w spółce. 

https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(3)ust(1)pkt(37)lit(a)&cm=DOCUMENT
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Obowiązujące w Ustawie kryteria niezależności są zatem w powyższych dwóch kryteriach 
bardziej liberalne od kryteriów niezależności zdefiniowanych w Dobrych Praktykach 2016. 
W opinii Giełdy kryteria te nie oddają jednak idei niezależności członka rady nadzorczej 
(w tym przypadku ściślej, członka komitetu audytu) i jako takie powinny ulec modyfikacji. 
Członek rady nadzorczej/komitetu audytu posiadający status niezależności powinien 
przywiązywać szczególną wagę do podejmowania działań, których nadrzędnym celem jest 
interes spółki.  
Uzasadniając zgłaszany postulat, pragniemy zwrócić uwagę na postanowienia ogólne 
Załącznika II Zalecenia KE, z których wynika, że sama Komisja Europejska przyznaje, iż 
stosunki lub okoliczności przesądzające o niezależności mogą się różnić w poszczególnych 
Państwach Członkowskich i spółkach, stąd też na szczeblu Państwa Członkowskiego należy 
przyjąć szereg kryteriów do stosowania, które wymagają dostosowania do uwarunkowań 
krajowych. W ocenie Giełdy, opartej na wieloletniej praktyce wynikającej z pełnionej roli 
podmiotu odpowiedzialnego za kształtowanie zasad corporate governance w spółkach 
notowanych na GPW, fakt pozostawania pracownikiem JZP, choćby nawet niepełniącym 
funkcji kierowniczych, albo też akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5% ogólnej liczby 
głosów w spółce, w wielu przypadkach z  dużym prawdopodobieństwem może negatywnie 
wpływać na wykonywanie zadań niezależnego członka rady nadzorczej czy jej komitetu 
audytu.   
Zgodnie ze statystykami raportów publikowanych przez spółki giełdowe w 2017 roku w 
odniesieniu do stosowania Dobrych Praktyk 2016 jedynie 20% spółek, które opublikowały 
raporty dotyczące Dobrych Praktyk wskazało, że nie stosuje zasady dotyczącej obecności 
w radzie nadzorczej niezależnych członków rady nadzorczej. Istnieją więc podstawy by 
sądzić, że spółki giełdowe w większości identyfikują się z ideą niezależności członków rady 
nadzorczej według definicji przyjętej przez Dobre Praktyki 2016.  
W chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją, w której w radach nadzorczych spółek 
publicznych występują niezależni członkowie rady nadzorczej wyłaniani według dwóch 
definicji: niezależni członkowie komitetu audytu spełniający kryteria określone w art. 129 
ust 3 Ustawy oraz niezależni członkowie rady nadzorczej spełniający kryteria niezależności 
wskazane w Dobrych Praktykach 2016. 
Mając na względzie wysoki poziom akceptacji przez spółki giełdowe kryteriów 
niezależności określonych w Dobrych Praktykach 2016, jak też – mocno osadzony w 
krajowych realiach - argument o faktycznych trudnościach, w zachowaniu niezależności 
przez pracowników jednostki lub jednostki z nią powiązanej, jak również przez osoby 
będące znaczącym akcjonariuszem lub z takim akcjonariuszem powiązane, Giełda 
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postuluje rozważenie stosownej zmiany w art. 129 ust. 3 Ustawy. Obowiązujący dualizm, 
jako budzący wiele wątpliwości i nieporozumień, jest sporym utrudnieniem dla spółek 
giełdowych, stąd też celowym byłoby osiągnięcie możliwie największego zbliżenia zakresu 
obu definicji. 

189 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 134 ustawy) Proponujemy po ust. 1 dodanie ust. 1a w brzmieniu: 
Art. 134.1a. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o 
których mowa w ust. 1, może zostać przedłużony o kolejny okres nieprzekraczający 5 lat, 
o ile po upływie maksymalnego czasu nieprzerwanego trwania zlecenia określonego w ust.1 
badanie ustawowe jest badaniem wspólnym. 
Uzasadnienie: 
Wprowadzenie ust. 1a, czyli możliwości przedłużenia maksymalnego czasu 
nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych z 5 do 10 lat pod warunkiem 
przeprowadzenia badania wspólnego zapewni większą elastyczność po stronie badanych 
JZP, a także przyczyni się do większego zainteresowania podmiotów tego rodzaju usługą. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

190 KPMG Audyt (Dotyczy art. 134 ustawy) Proponujemy wprowadzenie ustępu 1a  i 1b 
Ust. 1a 
„Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zlecenia badania ustawowego, o którym mowa 
w ust. 1 może zostać przedłużony o kolejny okres nieprzekraczający 5 lat o ile 
przeprowadzone jest postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w odniesieniu do 
badania ustawowego zgodnie z wymogami Art. 16 ust. 2-5 rozporządzenia nr 537/2014, 
które staje się skuteczne po upływie maksymalnego okresu nieprzerwanego trwania 
zlecenia, o którym mowa w ust. 1.” 
ust. 1b 
„Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w 
ust.1 może zostać przedłużony o kolejny okres nieprzekraczający 5 lat o ile po upływie 
maksymalnego czasu nieprzerwanego trwania zlecenia określonego w ust.1 badanie 
ustawowe jest badaniem wspólnym.” 
Uzasadnienie: 
Wprowadzenie ust. 1a oznaczać będzie możliwość przedłużenia maksymalnego okresu 
zaangażowania jednej firmy audytorskiej o kolejny okres 5 lat pod warunkiem 
przeprowadzenia przez JZP postępowania przetargowego zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia 537/2014. 
Wprowadzenie możliwości wydłużenia okresu zatrudnienia jednej firmy audytorskiej o 
kolejny okres bazowy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na warunkach 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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określonych w Rozporządzeniu 537/2014 jest realizacją opcji przysługującej państwu 
członkowskiemu wynikającą z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia.  
Zgodnie z intencją ustawodawcy unijnego, przeprowadzenie ponownej otwartej procedury 
postępowania przetargowego stanowi środek służący wzmocnieniu niezależności biegłego 
rewidenta/firmy audytorskiej, zwiększeniu jego zawodowego sceptycyzmu i podniesieniu 
jakości badania sprawozdania finansowego.  
Wprowadzenie takiego przepisu nie będzie oznaczać, iż w każdym przypadku nastąpi 
przedłużenie okresu zatrudnienia firmy audytorskiej, gdyż ostatecznie zależeć to będzie od 
decyzji odpowiednich organów jednostki (komitetu audytu JZP, wspólników jednostki i/lub 
organu nadzorującego). Przepis ten pozwoli jednak na zapewnienie elastyczności na 
wypadek gdyby przedłużenie okresu zatrudnienia firmy audytorskiej było wskazane z 
ważnych powodów, a także ułatwi wykonywanie badań transgranicznych grup 
kapitałowych, których jednostki dominujące i jednostki zależne zlokalizowane są w 
różnych krajach UE lub poza UE, w których obowiązują inne dłuższe okresy rotacji a także 
inne mniej restrykcyjne wymogi w zakresie świadczenia usług dodatkowych.  
Wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu zatrudnienia firmy audytorskiej nie 
stanowi zagrożenia dla niezależności i zawodowego sceptycyzmu nie tylko z uwagi na 
wymóg przeprowadzenia ponownego wyboru przy zachowaniu odpowiedniej procedury 
przetargowej.  Należy mieć na względzie, że ryzykiem mogącym wpływać na zachowanie 
niezależności biegłego rewidenta i stosowanie zawodowego sceptycyzmu jest przede 
wszystkim ryzyko nadmiernej zażyłości, a ta tworzy się na poziomie osób a nie 
instytucji/organizacji. Temu ryzyku przeciwdziała obowiązujący wymóg rotacji 
kluczowych osób zaangażowanych w badanie: 5-letnia rotacja kluczowego biegłego 
rewidenta oraz obowiązkowy mechanizm stopniowej rotacji w odniesieniu do najwyższego 
rangą personelu biorącego udział w badaniu funkcjonujący w firmie audytorskiej.  
Wprowadzenie możliwości wyboru tej samej firmy audytorskiej do badania przez 
maksymalnie kolejne 5 lat obniży koszty działania firm audytorskich i badanych JZP, co 
może częściowo zrekompensować ogromny wzrost kosztów wynikający z przyjęcia 
nowego modelu nadzoru.  
Wprowadzenie ust. 1b czyli możliwości przedłużenia maksymalnego czasu nieprzerwanego 
trwania zleceń badań ustawowych z 5 do 10 lat pod warunkiem przeprowadzenia badania 
wspólnego zapewni większą elastyczność po stronie badanych JZP a także przyczyni się do 
większego zainteresowania podmiotów tego rodzaju usługą. 

191 Konfederacja 
Lewiatan 

(Dotyczy art. 134 ustawy) Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
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Odnosząc się do obecnie obowiązującej ustawy proponujemy także pewne zmiany w celu 
wyeliminowania znacznych trudności, które występują w związku ze stosowaniem jej 
przepisów. Zmiany te dotyczą regulacji art. 134 (…) i w naszej ocenie są one istotne z 
punktu widzenia badanych jednostek zainteresowania publicznego jak również całego 
rynku kapitałowego. 
(b) Rotacja firmy audytorskiej 
Rozporządzenie 537/2014 zawiera opcję dla krajów członkowskich przedłużenia 
maksymalnego okresu zaangażowania jednej firmy audytorskiej o kolejny okres bazowy 
pod warunkiem przeprowadzenia przez JZP postępowania przetargowego zgodnie z 
wymogami. 
Zgodnie z intencją ustawodawcy unijnego, przeprowadzenie ponownej otwartej procedury 
postępowania przetargowego stanowi środek służący wzmocnieniu niezależności biegłego 
rewidenta/firmy audytorskiej, zwiększeniu jego zawodowego sceptycyzmu i podniesieniu 
jakości badania sprawozdania finansowego.  
Wprowadzenie takiego przepisu pozwoli na zapewnienie elastyczności na wypadek gdyby 
przedłużenie okresu zatrudnienia firmy audytorskiej było wskazane z ważnych powodów, 
a także ułatwi wykonywanie badań transgranicznych grup kapitałowych, których jednostki 
dominujące i jednostki zależne zlokalizowane są w różnych krajach UE lub poza UE, w 
których obowiązują inne dłuższe okresy rotacji a także inne mniej restrykcyjne wymogi w 
zakresie świadczenia usług dodatkowych (np. jednostka dominująca jest w kraju w którym 
przyjęto 10 letni okres bazowy oraz mniej restrykcyjne zakazy dotyczące usług 
dodatkowych a jednostka zależna -bank- jest w Polsce, gdzie okres ten wynosi 5 lat, a lista 
możliwych usług dodatkowych ograniczona jest krótką białą listą wg obecnie 
obowiązującej ustawy; powoduje to olbrzymie trudności w znalezieniu nowej zdolnej 
zbadać sprawozdanie finansowe firmy audytorskiej przez polski bank będący jednostką 
zależną po 5 latach). 
Wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu zatrudnienia firmy audytorskiej nie 
stanowi zagrożenia dla niezależności i zawodowego sceptycyzmu nie tylko z uwagi na 
wymóg przeprowadzenia ponownego wyboru przy zachowaniu odpowiedniej procedury 
przetargowej.  Należy mieć na względzie, że ryzykiem mogącym wpływać na zachowanie 
niezależności biegłego rewidenta i stosowanie zawodowego sceptycyzmu jest przede 
wszystkim ryzyko nadmiernej zażyłości, a ta tworzy się na poziomie osób a nie 
instytucji/organizacji. Temu ryzyku przeciwdziała obowiązujący wymóg rotacji 
kluczowych osób zaangażowanych w badanie: 5-letnia rotacja kluczowego biegłego 

przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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rewidenta oraz obowiązkowy mechanizm stopniowej rotacji w odniesieniu do najwyższego 
rangą personelu biorącego udział w badaniu funkcjonujący w firmie audytorskiej.  
Wprowadzenie możliwości wyboru tej samej firmy audytorskiej do badania przez 
maksymalnie kolejne 5 lat obniży koszty działania firm audytorskich i badanych JZP, co 
może częściowo zrekompensować ogromny wzrost kosztów wynikający z przyjęcia 
nowego modelu nadzoru (opisane w powyższych punktach). 

192 Pracodawcy RP 3.2. Rotacja firmy audytorskiej. 
Rozporządzenie 537/2014 przewiduje opcję dla krajów członkowskich przedłużenia 
maksymalnego okresu zaangażowania jednej firmy audytorskiej o kolejny okres bazowy 
pod warunkiem przeprowadzenia przez JZP postępowania przetargowego zgodnie z 
wymogami. 
Zgodnie z intencją ustawodawcy unijnego, przeprowadzenie ponownej otwartej procedury 
postępowania przetargowego stanowi środek służący wzmocnieniu niezależności biegłego 
rewidenta/firmy audytorskiej, zwiększeniu jego zawodowego sceptycyzmu i podniesieniu 
jakości badania sprawozdania finansowego. 
Wprowadzenie takiego przepisu pozwoli na zapewnienie elastyczności na wypadek, gdyby 
przedłużenie okresu zatrudnienia firmy audytorskiej było wskazane z ważnych powodów, 
a także ułatwi wykonywanie badań transgranicznych grup kapitałowych, których jednostki 
dominujące i jednostki zależne zlokalizowane są w różnych krajach UE lub poza UE, w 
których obowiązują inne dłuższe okresy rotacji, a także inne mniej restrykcyjne wymogi w 
zakresie świadczenia usług dodatkowych (np. jednostka dominująca jest w kraju w którym 
przyjęto 10 letni okres bazowy oraz mniej restrykcyjne zakazy dotyczące usług 
dodatkowych, a jednostka zależna — bank - jest w Polsce, gdzie okres ten wynosi 5 lat, zaś 
lista możliwych usług dodatkowych ograniczona jest krótką białą listą wg obecnie 
obowiązującej ustawy; powoduje to olbrzymie trudności w znalezieniu nowej zdolnej 
zbadać sprawozdanie finansowe firmy audytorskiej przez polski bank będący jednostką 
zależną po 5 latach). 
Wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu zatrudnienia firmy audytorskiej nie 
stanowi zagrożenia dla niezależności i zawodowego sceptycyzmu nie tylko z uwagi na 
wymóg przeprowadzenia ponownego wyboru przy zachowaniu odpowiedniej procedury 
przetargowej. Należy mieć na względzie, że ryzykiem mogącym wpływać na zachowanie 
niezależności biegłego rewidenta i stosowanie zawodowego sceptycyzmu jest przede 
wszystkim ryzyko nadmiernej zażyłości, a ta tworzy się na poziomie osób, a nie 
instytucji/organizacji. Temu ryzyku przeciwdziała obowiązujący wymóg rotacji 
kluczowych osób zaangażowanych w badanie: 5-letnia rotacja kluczowego biegłego 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
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rewidenta oraz obowiązkowy mechanizm stopniowej rotacji w odniesieniu do najwyższego 
rangą personelu biorącego udział w badaniu funkcjonujący w firmie audytorskiej. 
Wprowadzenie możliwości wyboru tej samej firmy audytorskiej do badania przez 
maksymalnie kolejne 5 lat obniży koszty działania firm audytorskich i badanych JZP, co 
może częściowo zrekompensować ogromny wzrost kosztów wynikający z przyjęcia 
nowego modelu nadzoru (opisane w powyższych punktach). 

193 Polska Izba 
Biegłych 

Rewidentów 

(Dotyczy art. 136 ustawy) Proponujemy zapisy w brzmieniu: 
Art. 136.2. Usługami zabronionymi zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 
537/2014 nie są: 
(…) 
2) usługi przeprowadzania procedur należytej staranności (due diligence); 
2a) usługi wydawania listów poświadczających wykonywane w związku z prospektem 
emisyjnym badanej jednostki; 
(…) 
Uzasadnienie: 
Usługa wymieniona w art. 136 ust. 2 pkt 2 lit. a jest usługą, która nie jest świadczona na 
rynku z uwagi na poniższe:  
  usługi due diligence generalnie są przeprowadzane w związku z potencjalną transakcją 

nabycia/sprzedaży jednostki przez kupującego/sprzedającego lub udzieleniem 
finansowania jednostce; 

  usługa due diligence nie jest przeprowadzana zgodnie z krajowym ani 
międzynarodowym standardem usług pokrewnych; usługa ta nie ma charakteru „usług 
pokrewnych” (których definicja znajduje się w ustawie);  

  w aspekcie sporządzania prospektu emisyjnego biegły rewident jest proszony o wydanie 
listu poświadczającego oraz o uczestnictwo w procesie due diligence przeprowadzanym 
przez banki wprowadzające. O ile pierwszą usługę przeprowadza biegły rewident, o tyle 
w drugim przypadku procedur due diligence nie wykonuje biegły rewident, tylko bank 
wprowadzający, który to angażuje biegłego rewidenta, by wykazać, że wykonał 
odpowiednie procedury i dopełnił należytej staranności w upewnieniu się, że nie 
występują istotne pominięcia lub nieprawidłowości w treści prospektu emisyjnego. 
Zaangażowanie biegłego rewidenta przez bank wprowadzający przyjmuje formę 
udziału biegłego rewidenta w spotkaniu (spotkaniach) z przedstawicielami banku w 
celu odpowiedzenia na zadane pytania w zakresie wykonanego przez biegłego 
rewidenta badania lub przeglądu sprawozdań finansowych spółki. Zaangażowanie 
biegłego rewidenta w prace związane z prospektem emisyjnym nie jest zatem 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 



Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji 
 

Strona 115 z 141 

świadczeniem przez biegłego rewidenta usługi due diligence jako takiej, gdyż 
procedury te wykonywane są przez bank, a biegły rewident tylko w nich uczestniczy. 

W świetle powyższego należałoby uznać, że przepis art. 136 ust. 2 pkt 2 lit. a jest przepisem 
martwym, co nie powinno być celem racjonalnego ustawodawcy. Z uwagi na powyższe 
wskazane jest dokonanie zmiany przepisu w taki sposób, aby była w nim mowa o 
świadczeniu ‘normalnych’ usług due diligence, a nie o świadczeniu „usług due diligence w 
związku z prospektem emisyjnym jednostki”. 
Usługa due diligence przeprowadzana w związku z potencjalną transakcją 
nabycia/sprzedaży jednostki przez kupującego/sprzedającego lub udzieleniem 
finansowania jednostce nie stanowi zagrożenia dla obiektywizmu i niezależności biegłego 
rewidenta jednostki, ponieważ polega na wykonywaniu procedur analityczno-
sprawdzających (często określanych w języku angielskim jako investigation-type), które 
mają na celu wsparcie informacyjne procesu transakcyjnego prowadzanego przez 
kierownictwo jednostki i w żaden sposób nie stanowiących części tego procesu. 
Ważne jest także podkreślenie, że usługa due diligence jest usługą dozwoloną do 
wykonywania przez biegłego rewidenta na rzecz JZP zgodnie z rozporządzeniem UE nr 
537/2014 (mówi o tym preambuła 8 rozporządzenia oraz prezentacja Komisji Europejskiej 
ze spotkania w Brukseli z interesariuszami z dnia 11 kwietnia 2014 r.). 
Obecne brzmienie art. 136 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zabrania biegłemu rewidentowi 
przeprowadzającemu badanie ustawowe JZP wydania listu poświadczającego w formule, 
która jest połączeniem usługi polegającej na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur z 
usługą atestacyjną dającą ograniczoną pewność. W związku z tym firmy audytorskie 
odmawiają wykonywania usługi wydania listów poświadczających w takiej formule, co 
ogranicza i utrudnia przeprowadzanie transakcji na rynku kapitałowym przez JZP. Usługi 
te były w Polsce (przed czerwcem 2017 r.) powszechną praktyką rynkową spełniającą 
oczekiwania uczestników procesu emisyjnego, tak jak w pozostałych krajach Unii 
Europejskiej. 
Ograniczanie przez polskiego ustawodawcę zakresu procedur, które biegły rewident może 
wykonać w celu wydania listu poświadczającego tylko do tzw. uzgodnionych procedur 
wykonywanych zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych, jest zatem 
nieuzasadnione w świetle potrzeb rynkowych, a także regulacji wynikających z 
rozporządzenia UE nr 537/2014 oraz prawodawstwa innych krajów Unii Europejskiej. 
Należy wskazać, że wydawanie listu poświadczającego nie stanowi żadnego zagrożenia dla 
obiektywizmu i niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 
jednostki, nawet jeśli w ramach wykonywanej usługi biegły rewident przeprowadza usługi 
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o charakterze atestacyjnym. Mając właśnie to na względzie oraz różnorodną praktykę w 
poszczególnych krajach Unii Europejskiej, unijny regulator dopuścił dla biegłego rewidenta 
JZP wszystkie rodzaje comfort letters (a nie tylko wybrane comfort letters w określonej 
formule). 
Oprócz preambuły 8 rozporządzenia UE nr 537/2014, która mówi o usługach wystawiania 
listów poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej jednostki jako 
usługach, których świadczenia państwo członkowskie nie może zakazać, istnieje 
szczególne wyłączenie spod zakazu dla usług atestacyjnych związanych z prospektem 
emisyjnym: art. 5 ust. 1 akapit drugi lit. i stwierdza, że usługami zabronionymi nie są 
„usługi atestacyjne w związku ze sprawozdaniami finansowymi jednostki, takie jak 
wydawanie listów poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej 
jednostki”.  
Wątpliwości może także budzić sytuacja, kiedy krajowy standard usług pokrewnych 
odnoszący się do usługi wydawania listów poświadczających zostanie przyjęty przez 
KRBR (i zatwierdzony przez KNA), a brzmienie przepisu art. 136 ust. 2 pkt 2 lit. b 
pozostanie niezmienione. Nadal będzie wątpliwe, czy standard dotyczący usług 
pokrewnych może być stosowany do usług będących połączeniem usługi atestacyjnej z 
usługą pokrewną w świetle ustawowej definicji usług pokrewnych i natury ‘uzgodnionych 
procedur’. 
W związku z powyższym wskazane jest dokonanie zmiany istniejącego zapisu ustawy w 
celu zapewnienia jego zgodności z rozporządzeniem UE nr 537/2014, a także 
wyeliminowania wątpliwości, które są lub mogą wystąpić. 
Ponadto, prosimy o rozważenie zmiany określenia ‘prospekt emisyjny’ na bardziej ogólne 
pojęcie np. „dokument inwestycyjny”, które mieści w sobie różnego typu dokumenty  
Ponadto proponujemy zapisy (pkt 6) w brzmieniu: 
Art. 136.2. Usługami zabronionymi zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 
537/2014 nie są: 
(…) 
6) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych, warunków emisji 
obligacji oraz umów zawartych z wierzycielami w ramach postępowania 
restrukturyzacyjnego na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze 
zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych (…) 
Uzasadnienie: 
Naszym zdaniem brak proponowanych zapisów powodował nieuzasadnione zawężenie 
potencjalnych interesariuszy. 
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194 PwC (Dotyczy art. 134 oraz 136 ustawy) Zauważamy, że nowelizacja Ustawy nie podjęła 
praktycznych kwestii komunikowanych nam przez naszych klientów i regulatorów 
związanych między innymi z krótkim okresem rotacji i restrykcyjną listą usług 
dozwolonych dla JZP. Niektóre banki nie mogły znaleźć firm audytorskich zdolnych do 
podjęcia się badania, a podmioty emitujące akcje musiały zatrudnić innych niż statutowi 
audytorzy, biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych do prospektu 
emisyjnego. Uważamy, że obecna nowelizacja Ustawy jest doskonałą okazją do 
udoskonalenia istniejących zapisów w Ustawie. Chętnie włączymy się w dyskusję na ten 
temat. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

195 KPMG Audyt (Dotyczy art. 136 ustawy) Proponujemy zmianę przepisu w następujący sposób: 
„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 przeprowadzania procedur należytej staranności (due diligence); 
3) usługi wydawania listów poświadczających wykonywane w związku z prospektem 

emisyjnym badanej jednostki; 
4) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub 

wyników szacunkowych, zamieszczanych w prospekcie emisyjnym badanej jednostki; 
(…)” 
Usługa wymieniona w art. 136 ust. 2 pkt 2a jest usługą, która nie jest świadczona na rynku 
z uwagi na poniższe:  
 usługi due diligence generalnie są przeprowadzane w związku z potencjalną transakcją 

nabycia/sprzedaży jednostki przez kupującego/sprzedającego lub udzieleniem 
finansowania jednostce; 

 usługa due diligence nie jest przeprowadzana zgodnie z krajowym ani 
międzynarodowym standardem usług pokrewnych; usługa ta nie ma charakteru „usług 
pokrewnych” (których definicja znajduje się w ustawie);  

 w aspekcie sporządzania prospektu emisyjnego biegły rewident jest proszony o wydanie 
listu poświadczającego oraz o uczestnictwo w procesie due diligence przeprowadzanym 
przez banki wprowadzające. O ile pierwszą usługę przeprowadza biegły rewident, o tyle 
w drugim przypadku procedur due diligence nie wykonuje biegły rewident tylko bank 
wprowadzający, który to angażuje biegłego rewidenta, by wykazać, że wykonał 
odpowiednie procedury i dopełnił należytej staranności  w upewnieniu się, że nie 
występują istotne pominięcia lub nieprawidłowości w treści prospektu emisyjnego. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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Zaangażowanie biegłego rewidenta przez bank wprowadzający przyjmuje formę 
udziału biegłego rewidenta w spotkaniu (spotkaniach) z przedstawicielami banku w 
celu odpowiedzenia na zadane pytania w zakresie wykonanego przez biegłego 
rewidenta badania lub przeglądu sprawozdań finansowych spółki.   Zaangażowanie 
biegłego rewidenta w prace związane z prospektem emisyjnym nie jest zatem 
świadczeniem przez biegłego rewidenta usługi due diligence jako takiej, gdyż 
procedury te wykonywane są przez bank a biegły rewident tylko w nich uczestniczy. 

W świetle powyższego należałoby uznać, że przepis art. 136 ust. 2 pkt 2a jest przepisem 
martwym, a wprowadzanie martwych przepisów nie powinno być celem racjonalnego 
ustawodawcy. Z uwagi na powyższe wskazane jest dokonanie zmiany przepisu w taki 
sposób, aby była w nim mowa o świadczeniu ‘normalnych’ usług due diligence, a nie o 
świadczeniu „usług due diligence w związku z prospektem emisyjnym jednostki”. 
Usługa due diligence przeprowadzana w związku z potencjalną transakcją 
nabycia/sprzedaży jednostki przez kupującego/sprzedającego lub udzieleniem 
finansowania jednostce nie stanowi zagrożenia dla obiektywizmu i niezależności biegłego 
rewidenta jednostki, ponieważ polega na wykonywaniu procedur analityczno-
sprawdzających (często określanych w języku angielskim jako investigation-type), które 
mają na celu wsparcie informacyjne procesu transakcyjnego prowadzanego przez 
kierownictwo jednostki i w żaden sposób nie stanowiących części tego procesu.   
Ważne jest także podkreślenie, że usługa due diligence jest usługą dozwoloną do 
wykonywania przez biegłego rewidenta na rzecz JZP zgodnie z Rozporządzeniem 537/2014 
(mówi o tym preambuła 8 Rozporządzenia oraz prezentacja Komisji Europejskiej ze 
spotkania w Brukseli z interesariuszami z dnia 11 kwietnia 2014 r). 
Obecne brzmienie art. 136 ust. 2 pkt 2b ustawy o biegłych rewidentach zabrania biegłemu 
rewidentowi przeprowadzającemu badanie ustawowe JZP wydania listu poświadczającego 
w formule, która jest połączeniem usługi polegającej na przeprowadzaniu uzgodnionych 
procedur z usługą atestacyjną dającą ograniczoną pewność.  
W związku z tym, firmy audytorskie odmawiają wykonywania usługi wydania listów 
poświadczających w takiej formule, co ogranicza i utrudnia przeprowadzanie transakcji na 
rynku kapitałowym przez JZP. Usługi te były w Polsce (przed czerwcem 2017 r.) 
powszechną praktyką rynkową spełniającą oczekiwania uczestników procesu emisyjnego, 
tak jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej. 
Ograniczanie przez polskiego ustawodawcę zakresu procedur, które biegły rewident może 
wykonać w celu wydania listu poświadczającego tylko do tzw. uzgodnionych procedur 
wykonywanych zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych jest zatem 
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nieuzasadnione w świetle potrzeb rynkowych a także regulacji wynikających z 
Rozporządzenia 537/2014 oraz prawodawstwa innych krajów Unii Europejskiej.  
Należy wskazać, że wydawanie listu poświadczającego nie stanowi żadnego zagrożenia dla 
obiektywizmu i niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 
jednostki, nawet jeśli w ramach wykonywanej usługi biegły rewident przeprowadza usługi 
o charakterze atestacyjnym. Mając właśnie to na względzie oraz różnorodną praktykę w 
poszczególnych krajach Unii Europejskiej, unijny regulator dopuścił dla biegłego rewidenta 
JZP wszystkie rodzaje comfort letters (a nie tylko wybrane comfort letters w określonej 
formule). 
Oprócz preambuły 8 Rozporządzenia 537/2014, która mówi o usługach wystawiania listów 
poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej jednostki jako usługach, 
których świadczenia państwo członkowskie nie może zakazać, istnieje szczególne 
wyłączenie spod zakazu dla usług atestacyjnych związanych z prospektem emisyjnym: art. 
5 ust. 1 akapit drugi litera i) stwierdza, że usługami zabronionymi nie są „usługi atestacyjne 
w związku ze sprawozdaniami finansowymi jednostki, takie jak wydawanie listów 
poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej jednostki”.  
Wątpliwości może także budzić sytuacja, kiedy krajowy standard usług pokrewnych 
odnoszący się do usługi wydawania listów poświadczających zostanie przyjęty przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów (i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru 
Audytowego) a brzmienie przepisu art. 136 ust. 2 pkt 2b pozostanie niezmienione. Nadal 
będzie wątpliwe czy standard dotyczący usług pokrewnych może być stosowany do usług 
będących połączeniem usługi atestacyjnej z usługą pokrewną w świetle ustawowej definicji 
usług pokrewnych i natury ‘uzgodnionych procedur’. 
W związku z powyższym postulujemy dokonanie zmiany istniejącego zapisu ustawy w celu 
zapewnienia jego zgodności z Rozporządzeniem 537/2014 a także wyeliminowania 
wątpliwości, które są lub mogą wystąpić. 
Ponadto, prosimy o rozważenie zmiany określenia ‘prospekt emisyjny’ na bardziej ogólne 
pojęcie np. ‘dokument inwestycyjny”, które mieści w sobie różnego typu dokumenty 
przygotowywane w związku z transakcjami papierami wartościowymi, w tym również 
prospekt emisyjny, o którym mowa w dyrektywie 2003/71/WE i rozporządzeniu UE nr 
809/2004. 

196 Konfederacja 
Lewiatan 

(Dotyczy art. 136 ustawy) 
Odnosząc się do obecnie obowiązującej ustawy proponujemy także pewne zmiany w celu 
wyeliminowania znacznych trudności, które występują w związku ze stosowaniem jej 
przepisów. Zmiany te dotyczą regulacji art. (…) 136 ust. 2 pkt 2 i w naszej ocenie są one 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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istotne z punktu widzenia badanych jednostek zainteresowania publicznego jak również 
całego rynku kapitałowego.  
(a) Comfort letters 
Obecne brzmienie art. 136 ust. 2 pkt 2b ustawy o biegłych rewidentach zabrania biegłemu 
rewidentowi przeprowadzającemu badanie ustawowe JZP wydania listu poświadczającego 
dla celów prospektu emisyjnego (comfort letter) w formule, która jest połączeniem usługi 
polegającej na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur z usługą atestacyjną dającą 
ograniczoną pewność.  
W związku z tym, firmy audytorskie odmawiają wykonywania usługi wydania listów 
poświadczających w takiej formule, co ogranicza i utrudnia przeprowadzanie transakcji na 
rynku kapitałowym przez JZP. Usługi te były w Polsce (przed czerwcem 2017 r.) 
powszechną praktyką rynkową spełniającą oczekiwania uczestników procesu emisyjnego, 
tak jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej. 
Ograniczanie przez polskiego ustawodawcę zakresu procedur, które biegły rewident może 
wykonać w celu wydania listu poświadczającego tylko do „uzgodnionych procedur 
wykonywanych zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych” jest zatem 
nieuzasadnione w świetle potrzeb rynkowych a także regulacji wynikających z 
Rozporządzenia 537/2014 oraz prawodawstwa innych krajów Unii Europejskiej.  
Należy wskazać, że wydawanie listu poświadczającego nie stanowi żadnego zagrożenia 
dla obiektywizmu i niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 
jednostki, nawet jeśli w ramach wykonywanej usługi biegły rewident przeprowadza usługi 
o charakterze atestacyjnym. Mając właśnie to na względzie oraz różnorodną praktykę w 
poszczególnych krajach Unii Europejskiej, unijny regulator dopuścił dla biegłego 
rewidenta JZP wszystkie rodzaje comfort letters (a nie tylko wybrane comfort letters w 
określonej formule). 
Oprócz preambuły 8 Rozporządzenia 537/2014, która mówi o usługach wystawiania listów 
poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej jednostki jako usługach, 
których świadczenia państwo członkowskie nie może zakazać, istnieje szczególne 
wyłączenie spod zakazu dla usług atestacyjnych związanych z prospektem emisyjnym: art. 
5 ust. 1 akapit drugi litera i) stwierdza, że usługami zabronionymi nie są „usługi atestacyjne 
w związku ze sprawozdaniami finansowymi jednostki, takie jak wydawanie listów 
poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej jednostki”.  
W związku z powyższym postulujemy dokonanie zmiany istniejącego zapisu ustawy w celu 
zapewnienia jego zgodności z Rozporządzeniem 537/2014 a także wyeliminowania 
ograniczenia niesłusznie narzuconego przez polskiego ustawodawcę. 
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197 Pracodawcy RP 3.1. Comfort letters 
Obecne brzmienie art. 136 ust. 2 pkt 2b ustawy o biegłych rewidentach zabrania biegłemu 
rewidentowi przeprowadzającemu badanie ustawowe JZP wydania listu poświadczającego 
dla celów prospektu emisyjnego (Comfort letter) w formule, która jest połączeniem usługi 
polegającej na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur z usługą atestacyjną dającą 
ograniczoną pewność. 
W związku z tym, firmy audytorskie odmawiają wykonywania usługi wydania listów 
poświadczających w takiej formule, co ogranicza i utrudnia przeprowadzanie transakcji na 
rynku kapitałowym przez JZP. Usługi te były w Polsce (przed czerwcem 2017 r.) 
powszechną praktyką rynkową spełniającą oczekiwania uczestników procesu emisyjnego, 
tak jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej. 
Ograniczanie przez polskiego ustawodawcę zakresu procedur, które biegły rewident może 
wykonać w celu wydania listu poświadczającego tylko do „uzgodnionych procedur 
wykonywanych zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych" jest zatem 
nieuzasadnione w świetle potrzeb rynkowych, a także regulacji wynikających z 
Rozporządzenia 537/2014 oraz prawodawstwa innych krajów Unii Europejskiej. 
Należy wskazać, że wydawanie listu poświadczającego nie stanowi żadnego zagrożenia dla 
obiektywizmu i niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 
jednostki, nawet jeśli w ramach wykonywanej usługi biegły rewident przeprowadza usługi 
o charakterze atestacyjnym. Mając właśnie to na względzie oraz różnorodną praktykę w 
poszczególnych krajach Unii Europejskiej, unijny regulator dopuścił dla biegłego rewidenta 
JZP wszystkie rodzaje comfort letters (a nie tylko wybrane comfort letters w określonej 
formule). 
Oprócz preambuły 8 Rozporządzenia 537/2014, która stanowi o usługach wystawiania 
listów poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej jednostki jako 
usługach, których świadczenia państwo członkowskie nie może zakazać, istnieje 
szczególne wyłączenie spod zakazu dla usług atestacyjnych związanych z prospektem 
emisyjnym: art. 5 ust. 1 akapit drugi litera i) stwierdza, że usługami zabronionymi nie są 
„usługi atestacyjne w związku ze sprawozdaniami finansowymi jednostki, takie jak 
wydawanie listów poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej 
jednostki". 
W związku z powyższym postulujemy dokonanie zmiany istniejącego zapisu ustawy w celu 
zapewnienia jego zgodności z Rozporządzeniem 537/2014, a także wyeliminowania 
ograniczenia niesłusznie narzuconego przez polskiego ustawodawcę. 
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198 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

Usunięcie art. 147 ust. 3 pkt 2 ustawy, tj. informowania biegłego rewidenta, którego dotyczy 
zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego/postępowania wyjaśniającego.  
Uzasadnienie: nie ma potrzeby informowania biegłego rewidenta, którego dotyczy 
zawiadomienie, o wszczęciu postępowania w sprawie. W przypadku postępowania 
wyjaśniającego nie ma bowiem pewności czy w ogóle zostało popełnione wykroczenie 
dyscyplinarne. W przypadku dochodzenia dyscyplinarnego, do czasu potrzeby wezwania 
na przesłuchanie biegłego rewidenta, również nie znajduje to żadnego uzasadnienia. W obu 
przypadkach bowiem biegły nie jest jeszcze obwinionym, wobec czego informowanie go o 
poczynaniach Agencji czy traktowanie jako strony jest zbędne. Obecnie – kiedy biegły 
rewident, jest informowany o formalnym podjęciu postępowania – wprowadza to w jego 
działaniu nieuzasadnioną zupełnie nerwowość i zaniepokojenie całym postępowaniem. Nie 
taki powinien być cel postępowania, zwłaszcza w sytuacji kiedy organ prowadząc 
postępowanie nie ma jeszcze przekonania, że w sprawie doszło do popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego (w postępowaniu wyjaśniającym, które nawet nie jest częścią 
postępowania wyjaśniającego) lub czy biegły rewident, którego dotyczy zawiadomienie 
popełnił zarzucany mu czyn (w trakcie dochodzenia dyscyplinarnego). Nie ma uzasadnienia 
również motywacja, aby biegły rewident miał prawo się dowiedzieć o tym, kto na niego 
złożył zawiadomienie, do czasu, aż organ prowadzący postępowanie nabierze przekonania, 
iż jest on winnym zarzucanego mu czynu.  
Nadto, instytucja z art. 147 ust. 3 pkt 2 ustawy nie jest znana w procedurze postępowań 
dyscyplinarnych innych zawodów zaufania publicznego (zwłaszcza adwokatów czy radców 
prawnych), jak również nie jest znana procedurze karnej, na której opierać się ma 
prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

199 Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. ustawy o biegłych 
rewidentach jednostka zainteresowania publicznego, członek jej zarządu lub innego organu 
zarządzającego lub rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub komitetu audytu 
oraz podmioty z nimi powiązane oraz powiązane strony trzecie, o których mowa w art. 23 
ust. 3 akapit drugi lit. c rozporządzenia nr 537/2014, podlegają karze administracyjnej za 
naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 nakładanej przez Komisję 
Nadzoru Finansowego w przypadkach wskazanych w tym przepisie. Taka redakcja 
oznacza, że w każdym przypadku podejrzenia naruszenia KNF zobowiązana jest do 
wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary, np. w 
przypadku braku procedury wyboru firmy audytorskiej, czy nawet krótkookresowej 
niezgodności składu komitetu audytu z przepisami ww. ustawy. Taka redakcja przepisu jest 
zbyt restrykcyjna, gdyż obliguje KNF do nakładania w przypadku każdego, nawet błahego 
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naruszenia. Takie rozwiązanie prowadzić może do nadmiernego obciążenia UKNF 
sprawami w zakresie naruszeń obowiązków wskazanych w art. 192 ust. 1 ustawy, których 
waga jest niewielka, kosztem sprawowania nadzoru w pozostałym zakresie kompetencji 
nadzorczych KNF. UKNF proponuje przyjęcie analogicznego rozwiązania, jak występujące 
obecnie w przypadku kar, do nakładania których KNF jest uprawniona na podstawie m.in. 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czy ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych. Ustawy te przewidują, że KNF może nałożyć sankcję 
administracyjną w przypadku stwierdzenia naruszenia określonych obowiązków. Tym 
samym pozostawione jest uznaniu organu nadzoru, czy waga naruszenia jest wystarczająca 
do zastosowania sankcji administracyjnej, w przeciwnym wypadku KNF może 
postępowanie umorzyć. Dodatkowo należy poddać pod rozwagę wprowadzenie, poza 
pieniężną karą administracyjną lub zakazem pełnienia określonej funkcji, innej, 
alternatywnej formy środka nadzorczego, w którym organ nadzoru zobowiązuje podmiot 
lub osoby zobowiązane (w obecnym brzmieniu przepisów ustawy zagrożone karą 
administracyjną) do określonego działania zmierzającego do doprowadzenia swojej 
działalności do stanu zgodnego z prawem (tzw. sanowania działalności) wyznaczając 
termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Postępowanie mające na celu 
ukaranie karą pieniężną lub zakazem pełnienia funkcji wskazanych w ww. przepisach osób, 
powinno mieć zastosowanie, gdy naruszenie prawa ma charakter istotny, długotrwały i 
generuje istotne ryzyka dla działalności podmiotu. Z punktu widzenia ekonomiki 
procesowej oraz faktu, że nałożenie kary musi być poprzedzone przeprowadzeniem 
postępowania administracyjnego i wydania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
zastosowanie takiego trybu za drobne naruszenia, wydaje się być postępowaniem 
niewspółmiernym i nadmiernie restrykcyjnym. Natomiast cel postępowania naprawczego 
(sanowania działalności) jest w wielu przypadkach bardziej skuteczny, a przede wszystkim 
nie generuje szeregu czynności administracyjnych po stronie KNF, które nie w każdym 
przypadku będą adekwatnym środkiem nadzorczym. Byłby to środek analogiczny do 
przewidzianego m. in. w art. 67 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych. 

200 Związek 
Rewizyjny 

Informuję, iż w odniesieniu do projektu zmiany ustawy nie wnosimy krytycznych 
zastrzeżeń, z wyjątkiem postulatu dotyczącego konieczności odmiennego uregulowania 
trybu odwoływania się od decyzji, w których Polska Agencja Nadzoru Audytowego jest 
organem I instancji, ponieważ należy stanowczo stwierdzić, iż w przypadku organów 

Uwaga nieuwzględniona – Agencja 
(a obecnie KNA) jest organem 
nadzoru publicznego nad biegłymi 
rewidentami oraz działalnością firm 
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Banków 
Spółdzielczych 

kolegialnych możliwość złożenia przez stronę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 
stanowi niepewny substytut instytucji odwołania do organu II instancji. Jest to związane nie 
tylko z tym, iż trudno oczekiwać od organu kolegialnego, aby pomimo braku zmiany składu 
orzekał w inny sposób niż w przypadku decyzji I-instancyjnej, ale przede wszystkim z fikcją 
rozpatrywania sprawy przez inny skład osób przygotowujących projekt decyzji. Z tego 
względu proponujemy, aby organem II instancji (organem odwoławczym) był minister 
właściwy ds. finansów publicznych. Z tych samych względów w przypadku organów 
samorządu zawodowego organem II instancji powinien być również minister właściwy ds. 
finansów publicznych. W związku z tym proponujemy zmianę art. 55 ust. 10, art. 56 ust. 9, 
art. 61 ust. 11, art. 63 ust. 2, art. 105 ust. 1, art. 127 ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 208 ust. 9 
ustawy. 

audytorskich, a także właściwym 
organem w rozumieniu przepisów 
UE. Zgodnie z tymi przepisami 
właściwe organy należy wyposażyć 
w odpowiednie kompetencje, w tym 
możliwość nakładania kar. Minister 
Finansów sprawuje nad Agencją 
nadzór personalny, jak również w 
zakresie rozpatrywania skarg i 
wniosków, natomiast nie ma 
kompetencji odnośnie rozstrzygnięć 
merytorycznych podejmowanych 
przez Agencję. Wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy jako środek 
odwoławczy realizuje zasadę 
dwuinstancyjności postępowania 
administracyjnego. Ponadto decyzje 
Agencji będą również podlegały 
kontroli sadów administracyjnych. 
Należy zaznaczyć, iż przyjęte 
rozwiązanie jest tożsame z 
rozwiązaniem zawartym w ustawie o 
nadzorze nad rynkiem finansowym 
odnośnie KNF, gdzie Prezes Rady 
Ministrów powołuje 
przewodniczącego KNF, natomiast 
nie rozpatruje odwołań od decyzji 
merytorycznych KNF, gdyż do nich 
ma zastosowanie art. 127 § 3 K.p.a. 

201 Giełda Papierów 
Wartościowych 

Postulat umożliwienia przekazywania przez Agencję organizatorowi ASO informacji 
niezbędnych do realizacji zadań sprawowania nadzoru nad wypełnianiem 
obowiązków informacyjnych przez emitentów niebędących JZP (nieuwzględniony 
dotychczas w Projekcie) 
 

Uwaga uwzględniona poprzez 
uzupełnienie katalogu jednostek w 
art. 95 ust. 5 o GPW w zakresie zadań 
realizowanych przez nią jako 
organizatora alternatywnego 
systemu obrotu w rozumieniu ustawy 
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Mając na względzie potrzebę podejmowania działań zmierzających do zwiększenia 
bezpieczeństwa obrotu papierami wartościowymi na rynkach zorganizowanych, 
wynikającą z konieczności lepszej ochrony inwestorów, Giełda postuluje uwzględnienie w 
Projekcie właściwych przepisów, które umożliwiałyby przekazywanie przez Agencję 
organizatorowi ASO informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i naruszeniach, do 
jakich doszło w związku ze świadczeniem usług przez firmę audytorską na rzecz emitenta 
niebędącego JZP, a którego papiery wartościowe zostały wprowadzone do alternatywnego 
systemu obrotu. 
Uzasadnienie 
Zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu 
organizator ASO określa w regulaminie zakres obowiązków informacyjnych, jakim 
podlegają emitenci papierów wartościowych wprowadzonych do takiego systemu, tj. zakres 
raportów bieżących i okresowych. Raporty okresowe zawierające sprawozdania finansowe 
należą do najistotniejszych informacji przekazywanych przez emitentów, stąd też 
efektywne sprawowanie nadzoru nad emitentami w zakresie poprawności i rzetelności 
sporządzania tych raportów stanowi jeden z fundamentów uczciwego i transparentnego 
obrotu na rynku zorganizowanym, jakim jest ASO. Analogicznie jak Komisja Nadzoru 
Finansowego na rynku regulowanym, nadzór w powyższym zakresie nad emitentami w 
ASO jest realizowany przez organizatora danego systemu obrotu. Możliwość 
otrzymywania przez GPW (jako organizatora ASO) informacji, jakimi dysponować będzie 
Agencja, o ewentualnych nieprawidłowościach w zakresie czynności rewizji finansowej 
wykonywanych przez daną firmę audytorską, a przez to również o rzetelności 
sprawozdawczości finansowej emitentów z ASO, mogłaby w znaczący sposób przyczynić 
się do sprawowania efektywnego nadzoru nad sprawozdawczością okresową emitentów 
niebędących JZP, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu w alternatywnym 
systemie. 

o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

202 Polska Izba 
Ubezpieczeń 

1. Limit 70%, o którym mowa w Artykule 4 Rozporządzenia 537/2014 
Rozporządzenie nakłada ten limit na firmę audytorską i biegłego rewidenta a nie na sieć. 
Jednocześnie na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w sekcji pytania i odpowiedzi 
potwierdzono, że wskaźnik limitu wynagrodzeń określa się w stosunku do firmy 
audytorskiej a nie na poziomie jej sieci (por. https://www.pibr.org.pl/pl/pytania-i-
odpowiedzi-do-ustawy#pytanie-do-ustawy-59). Podobna interpretacja zawarta jest w Q&A 
opublikowanych przez Komisję Europejską 3 września 2014 r. – zgodnie z którą 
limit  nakładany jest  jedynie na biegłego rewidenta/firmę audytorską badającą daną 
jednostkę zainteresowania publicznego („JZP”) a nie na całą sieć. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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W praktyce spotykane są jednak podejścia, które mimo wszystko uwzględniają usługi 
świadczone przez sieć argumentując to specyfiką rynku polskiego. 
Dodatkowo niejasne jest pojęcie biegłego rewidenta zawarte w art. 4 Rozporządzenia – w  
opinii PIU stwierdzenie to powinno być doprecyzowane czy dotyczy ono wszystkich 
biegłych rewidentów będących członkami zespołu audytowego czy np. tylko kluczowego 
rewidenta. Idąc dalej tym tokiem rozumowania czy powinno się uwzględniać firmy, w 
których jest zatrudniony biegły rewident, co może spowodować, że w tym zagadnieniu 
pojawia się element sieci. 
Wydaje się zasadne, aby również na gruncie prawa polskiego uregulować tę kwestię. 
 
2. Możliwość przedłużenia współpracy z firmą audytorską o dodatkowe dwa lata za 
zgodą Komisji Nadzoru Finansowego – Artykuł 17 ust. 6 Rozporządzenia 
Zarówno sama możliwość przedłużenia, jak i warunki w których taka sytuacja jest możliwa 
nie zostały w polskich przepisach dookreślone  w sposób wykluczający rozbieżności 
interpretacyjne. Zdaniem PIU, zagadnienie to jest na tyle nowe i skomplikowane, że 
zasadne wydaje się szczegółowe  jego uregulowanie w przedmiotowej ustawie, lub wydanie 
dodatkowych interpretacji/instrukcji przez Ministerstwo Finansów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

203 Związek 
Rewizyjny 
Banków 

Spółdzielczych 

l. Zasadnicze kwestie wymagające zmian regulacji w odniesieniu do badania 
sprawozdań finansowych bankowości spółdzielczej 
1) Zdefiniowanie pojęcia zespołu wykonującego badanie oraz osoby mogącej wywierać 
wpływ na badanie, o której mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: ustawa) 
W ustawie nadal nie zostało zdefiniowane pojęcie osoby mającej wpływ na badanie, co 
może w przypadku dokonania przez firmę audytorską błędnej wykładni tego pojęcia, a w 
konsekwencji błędnego ustalenia kręgu osób, mających wpływ na badanie, stanowić 
okoliczność wpływającą na ważność tego badania, w przypadku stwierdzenia, iż taka osoba 
nie spełnia wymogu niezależności od badanej jednostki. W przypadku błędnego określenia 
przez firmę audytorską zakresu pojęcia osoby mającej wpływ na badanie oraz 
stwierdzeniem, iż taka osoba nie spełnia wymogu niezależności, mamy bowiem do 
czynienia z najbardziej niepożądanym skutkiem w postaci nieważności ex lege badania (art. 
66 ust. 6 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Ze względu na tak doniosły dla jednostki skutek 
w postaci nieważności badania oraz odpowiedzialność firmy audytorskiej z tego tytułu 
ustawodawca nie powinien używać zwrotów nieokreślonych powodujących, iż nie jest 
wiadomo, w jaki sposób adresat powinien zastosować się do dyspozycji normy wynikającej 
z art. 135 ust. 2 ustawy. Przyjęcie przez prawodawcę regulacji powodującej brak 

 
 
Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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możliwości stwierdzenia przez adresata czy zastosował się do dyspozycji danej normy 
łamie zasadę określoności prawa, co może stanowić przesłankę uznania tego przepisu za 
niezgodny z Konstytucją. W naszej ocenie pojęcie osoby mającej wpływ na badanie 
powinno zatem zostać zdefiniowane w ustawie i powinno obejmować osoby uczestniczące 
w zespole badającym, w szczególności kluczowego biegłego rewidenta, innych biegłych 
rewidentów współpracujących przy badaniu, asystentów, aplikantów, rzeczoznawców oraz 
weryfikatora. 
W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art. 2 pkt 16 i 17a ustawy: 
„a) w art. 2 pkt 16 otrzymuje następujące brzmienie: 
16) zespole wykonującym badanie – rozumie się przez to wszystkie osoby uczestniczące w 
przeprowadzaniu badania. 
b) w art. 2 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w następującym brzmieniu: 
17a) osoba mogąca wywierać wpływ na badanie – rozumie się przez to następujące osoby 
uczestniczące w zespole wykonującym badanie: biegłego rewidenta, osoby 
przeprowadzające kontrolę jakości wykonania zlecenia, osoby odbywające aplikację, o 
której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5, uczestniczących w przeprowadzanym badaniu, a także 
zatrudnianych przez firmę audytorską ekspertów oraz inne osoby wykonujące, w ramach 
danego badania, czynności na zlecenie lub pod kontrolą biegłego rewidenta lub firmy 
audytorskiej;” 
W definicji zespołu wykonującego badanie zaproponowano proste sformułowanie 
wskazujące na wszystkie osoby uczestniczące w przeprowadzaniu badania, zamiast 
wyliczania wszystkich osób w szczególności wchodzących w skład takiego zespołu 
wykonującego badanie. Definicja zespołu powinna posługiwać się katalogiem zamkniętym, 
a nie otwartym, co powinno być istotne także z powodu sprawowania nadzoru. 
Wobec posługiwania się np. w art. 135 ust. 2 ustawy pojęciem osoby mogącej wywierać 
wpływ na badanie, kluczową kwestią pozostaje również właściwe zdefiniowanie pojęcia 
,,osoby mogącej wywierać wpływ na badanie’’, poprzez dodanie definicji do słowniczka 
ustawy. Pojęcie osoby mogącej wywierać wpływ na badanie powinno obejmować osoby 
uczestniczące w zespole badającym tj. kluczowego biegłego rewidenta, innych biegłych 
rewidentów współpracujących przy badaniu, asystentów, aplikantów, rzeczoznawców oraz 
weryfikatora. Powyższe pojęcia uspójniono z pojęciami, którymi posługuje się ustawa w 
definicji zespołu wykonującego badanie. 
2) Badania ustawowe banków spółdzielczych 
W art. 135 ustawy przyjęto właściwy kierunek zwolnienia badań ustawowych banków 
spółdzielczych, innych niż zrzeszające banki spółdzielcze oraz duże banki spółdzielcze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
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(zdefiniowane wg kryteriów dużej jednostki zainteresowania publicznego), w przypadku 
gdy są one członkami związków rewizyjnych i korzystają z możliwości przeprowadzenia 
badania ich sprawozdań finansowych przez taki związek, ze stosowania części przepisów 
rozporządzenia, co stanowi wyraz woli prawodawcy europejskiego odzwierciedlony art. 2 
ust. 3 rozporządzenia 537/2014. Niemniej jednak zwrócić należy uwagę, że z zakresu 
zwolnienia nie powinny być wyłączone duże banki, zwłaszcza, że art. 2 ust. 3 
rozporządzenia 537/2014 nie stanowi o możliwości zastosowania takiego wyłączenia ze 
zwolnienia. 
Należy odnotować jednocześnie, że ustawodawca już w ustawie szczególnej tj. w art. 15 w 
ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 
zrzeszających, doprecyzował – na wzór rozporządzenia 537/2014, że zasady bezstronności 
i niezależności, określone uprzednio w art. 56 ust. 3 uchylonej ustawy z dnia 7 maja 2009 
r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej: uchylona ustawa), stosuje się 
wyłącznie do biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania 
finansowego oraz osób mogących wywierać wpływ na to badanie. 
Przepisy rozporządzenia 537/2014 stosuje się bezpośrednio, niemniej jednak ustawa 
powinna zawierać w przepisach zastrzeżenie o odpowiednim stosowaniu przepisów art. 2 
ust. 4 rozporządzenia 537/2014. W przeciwnym bowiem razie powstanie sytuacja braku 
spójności przepisów prawa krajowego ze stosowanym bezpośrednio rozporządzeniem 
unijnym. Podobna sytuacja miała miejsce przy dostosowaniu ustawy Prawo bankowe do 
przepisów implementowanej dyrektywy CRD IV i równoległe dostosowywanego prawa do 
rozporządzenia CRR. W przepisach Prawa bankowego celem wyeliminowania niespójności 
wprowadzono wiele odniesień wprost do przepisów rozporządzenia CRR, podając w 
ustawie Prawo bankowe przepisy rozporządzenia, do których odniesienie się stosuje. Taka 
technika legislacyjna powinna zostać przyjęta w omawianym przypadku stosowania 
przepisów art. 2 ust. 4 rozporządzenia 537/2014. 
Jednocześnie mając na uwadze konsekwentną realizację treści art. 2 ust. 3 rozporządzenia 
537/2014 postulować należałoby dodatkowo o: 
a) zwolnienie Związków Rewizyjnych z art. 5 rozporządzenia 537/2014 — czynności 
Związków Rewizyjnych określa ustawa szczególna (ustawa o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawa Prawo Spółdzielcze) 
b) zwolnienie z art. 8 rozporządzenia 537/2014 — możliwość zlecenia wykonywania 
kontroli biegłym rewidentom oraz lustratorom. 
W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art. 135 ustawy: 

przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 
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,,Art. 135. 1. W przypadku gdy bank spółdzielczy jest członkiem związku rewizyjnego 
i powierza przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego za dany rok 
obrotowy temu związkowi rewizyjnemu, do badania ustawowego banku spółdzielczego, 
innego niż bank zrzeszający lub innego niż bank spółdzielczy będący dużą jednostką 
zainteresowania publicznego, nie stosuje się przepisów art. 4, art. 5, art. 6 ust. 1 lit. a  i art. 
8 rozporządzenia nr 537/2014 - w zakresie spełnienia wymogów określonych 
w art. 4 rozporządzenia nr 537/2014 oraz art. 5, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 8, art. 16 oraz 
art. 17 ust. 1, 3, 5-8 rozporządzenia nr 537/2014. 
2. Warunkiem przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdania finansowego banku 
spółdzielczego przez związek rewizyjny na podstawie ust. 1, jest zachowanie wymogów 
niezależności określonych w ustawie przez biegłych rewidentów przeprowadzających takie 
badanie oraz osoby mogące wywierać wpływ na to badanie. Przepis art. 65 oraz art. 2 ust. 
4 rozporządzenia 537/2014 stosuje się.’’ 
 
3) Przepisy procesowe – art. 55 ustawy 
Poważne obawy od strony formalno-proceduralnej nadal budzą przepisy procesowe tj. 
wyłączenie przewidziane w art. 55 ust. 7 ustawy (brak możliwości wniesienia przez stronę 
zażalenia na postanowienie) oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w art. 55 ust. 9 
ustawy. Odwołanie od decyzji KNA (a zgodnie z projektem od PANA) powinno być 
wnoszone do Ministra Finansów, jako organu II instancji. 
 
4) Skreślenie z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
Wątpliwości nadal budzi przewidziane w art. 61 ustawy obligatoryjne skreślenie z listy firm 
audytorskich w przypadku wystąpienia wymienionych w tym przepisie przesłanek. 
Stylistyka tego przepisu wskazuje, iż jest on przepisem o charakterze obligatoryjnym, gdyż 
prawodawca używa w nim kategorycznego określenia „następuje”, a z uwagi na podane w 
tym przepisie okoliczności jest oczywiste, że organ powinien uwzględniać miarkowanie, co 
oznacza, że przepis ten powinien mieć fakultatywne zastosowanie poprzez wskazanie, iż 
organ „może” skreślić firmę audytorską z listy. Fakultatywność zastosowania najbardziej 
dolegliwej sankcji wobec firmy audytorskiej pozwoliłoby uwzględniać różne okoliczności 
faktyczne podanych w przepisie przypadków. 
Skreślenie z listy firm audytorskich wydaje się być również nadmierną sankcją w 
przypadku niepoddania się kontroli (np. z uwagi na brak przesunięcia terminu przy 
jednoczesnej sygnalizacji przez kontrolowanego poważnych trudności z odbyciem kontroli 
w podanym terminie) i w przypadku nałożenia kary administracyjnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona – por. 
uzasadnienie do uwagi RCL w pkt 
102 tabeli. 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona – nie może 
być fakultatywności skreślenia z 
listy, gdyż jeśli firma audytorska nie 
spełnia warunków wpisu to nie może 
być na liście firm audytorskich (musi 
być zatem obligatoryjnie skreślona). 
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Poważne wątpliwości naruszenia zasad odpowiedzialności poprzez zastosowanie 
odpowiedzialności zbiorowej budzi art. 61 ust. 6 wskazujący o stosowaniu odpowiednio 
ustępu 5 (dotyczy 5 — letniej karencji) w stosunku do firmy audytorskiej ubiegającej się o 
wpis na listę, jeżeli w skład jej organów wchodzi biegły rewident odpowiedzialny albo 
współodpowiedzialny za podmiot skreślony z listy na podstawie wskazanych w tym 
przepisie przyczyn. 
W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art. 61 ustawy: 
,,Art. 61. 1. Agencja może podjąć uchwałę o skreśleniu firmy audytorskiej z listy, w 
przypadku: 

1) złożenia przez firmę audytorską wniosku o skreślenie z listy; 
2) nieuregulowania opłaty z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55 ust. 1  mimo 

nałożenia kary administracyjnej, o której mowa w art. 183 ust. 1 pkt 2; 
3) niepoddania się kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 39, art. 106 ust. 

1, art. 123 ust. 1 lub art. 124 ust. 1; 
4) niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 46; 
5) czasowego zawieszenia uprawnień do przeprowadzania obowiązkowych badań 

sprawozdań finansowych lub odebrania takich uprawnień przez organ 
zatwierdzający z państwa członkowskiego pochodzenia - w odniesieniu do firmy 
audytorskiej wpisanej na listę na podstawie art. 58; 

6) w przypadku utraty przez firmę audytorską nieposzlakowanej opinii; 
7) ostatecznego rozstrzygnięcia Agencji nakładającego na firmę audytorską karę 

administracyjną, o której mowa w art. 183 ust. 1 pkt 7. 
2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, 4-5, Agencja podejmuje uchwałę o 
skreśleniu firmy audytorskiej z listy. 
3.  Firma audytorska skreślona z listy z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być 
ponownie wpisana na listę, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 57 ust. 4. 
4.  Firma audytorska skreślona z listy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 5, może być 
ponownie wpisana na listę, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 58 ust. 1 i 3. 
5.  Firma audytorska skreślona z listy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2,4 i 7, może 
być ponownie wpisana na listę, jeżeli od dnia skreślenia upłynęło nie mniej niż 5 lat oraz 
spełnia warunki, o których mowa w art. 57 ust. 4. 
6.  Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do firmy audytorskiej ubiegającej się o wpis na 
listę, jeżeli w skład jej organów wchodzi biegły rewident będący w firmie audytorskiej 
skreślonej z listy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2,4 i 7, jedną z osób, o których 
mowa w art. 57 ust. 2 pkt 4. 
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5) Komitet audytu w bankach spółdzielczych 
Zgodnie z regulacjami dyrektywy 2014/56/UE, która w art. 39 ust. 4 dopuszcza możliwość 
aby jednostka interesu publicznego nie posiadała komitetu audytu, pod warunkiem, że 
posiada ona organ wykonujący funkcje równoważne do funkcji komitetu audytu, 
ustanowiony i funkcjonujący zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim W spółdzielniach takim organem wykonującym funkcje równoważne do 
funkcji komitetu audytu jest rada nadzorcza, wobec czego polski ustawodawca może 
skorzystać z możliwości wyboru i odstąpić od obowiązku ustanawiania komitetu audytu w 
tych jednostkach. Jest to tym bardziej uzasadnione, że Prawo spółdzielcze przewiduje 
obowiązkowe członkostwo w radzie nadzorczej wyłącznie członków spółdzielni, co 
powoduje zasadnicze trudności w spełnianiu wymogów niezależności przez członków rady 
nadzorczej. 
W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art. 128 ustawy: 
„a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Obowiązek określony w ust. 1 nie ma zastosowania do banków spółdzielczych oraz 
jednostek zainteresowania publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. i. 
b) w ust. 4: 
-  pkt 1 i 3 skreśla się, 
- w pkt 4 wyrazy „w pkt 1-3” zastępuje się wyrazami „w pkt 2”.” 
 
6) Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów 
a) Poważną wątpliwość natury konstytucyjnej budzą regulacje art. 141 ust. 1 i 2 
ustawy. Przewidziana w ust. 1 regulacja, zgodnie z którą nie można wszcząć postępowania 
dyscyplinarnego, jeżeli od czasu popełnienia przewinienia upłynęło 5 lat, stanowi znaczące 
wydłużenie terminu przewidzianego w uchylonej ustawie o biegłych rewidentach, który 
wynosił 3 lata (por. art. 35 uchylonej ustawy). Nie ma żadnego przekonującego ratio legis, 
które miałoby przemawiać za tak wydłużonym terminem. Jeszcze poważniejsze obawy o 
zgodność z Konstytucją budzi termin przewidziany ust. 2, zgodnie z którym w razie 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub postępowania w sprawie naruszenia, przed 
upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, karalność przewinienia ustaje z upływem 10 lat 
od chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 
W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art. 141 ustawy: 
„Art. 141. 1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili 
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego upłynęło 3 lata. 
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do funkcji komitetu audytu; projekt 
ustawy przewiduje już możliwość 
powierzenia funkcji komitetu audytu 
radzie nadzorczej (art. 128 ust. 4). 
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2. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia 
upłynęło 5 lat.” 
b) Niezrozumiały jest ustawowy brak wszczynania postępowania wyjaśniającego w 
przypadku, gdy zawiadomienie zgodnie z art. 148 ust. 2 złożą wskazane w tym przepisie 
organy. Taki przepis jest nieporozumieniem, nakłada swoiste domniemanie ustawowe, że 
każde zawiadomienie tych podmiotów jest de facto z góry zasadne, skoro ustawodawca 
przesądza z góry brak konieczności wszczynania w tych przypadkach postępowania 
wyjaśniającego. Wymienione w tym przepisie organy, składając zawiadomienie o 
podejrzeniu popełnienia czynu nawet opierając się na znanym tym organom materiale nie 
są nieomylne, a przede wszystkim nie znają specyfiki zawodu biegłego rewidenta. W 
związku z tym wszelkie okoliczności powinny zostać przeanalizowane ramach 
postępowania wyjaśniającego, gdyż w przeciwnym przypadku mamy do czynienia z 
jaskrawą sprzecznością z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego. 
Należy stanowczo podkreślić, iż organy nie stają ponad prawem (art. 7 Konstytucji, zasada 
legalizmu). 
c) Przewidziane w art. 159 ustawy kary w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach 
naruszeń są nieprecyzyjne i nieproporcjonalnie określane. Po pierwsze należałoby 
przywrócić stopniowanie kar, to znaczy orzekanie kar, oczywiście z uwzględnieniem 
stopnia przewinienia, ale zasadniczo od najmniej dolegliwej do najbardziej dolegliwej 
podczas orzekania kar. Po drugie przewidziane kary są nieprecyzyjne, ponieważ nie 
wiadomo co oznacza przewidziany w ust. 1 pkt 3 zakaz przeprowadzania badań? Nie chodzi 
przecież tylko o badania sprawozdań finansowych, więc tym bardziej przewidziany w 
kolejnym pkt 4 zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej może być de facto 
zbieżny i częściowo pokrywający się z tym zakazem, podobnie jak kolejny zakaz z pkt 5, 
czyli zakaz wykonywania zawodu biegłego rewidenta. 
W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art. 159 ust. 1 ustawy: 
,,Art. 159. 1. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą zostać orzeczone następujące kary:  
1) upomnienie nakazujące zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania 
się od niego w przyszłości; 
2) kara pieniężna; 
3) zakaz przeprowadzania badań ustawowych; 
4) zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej; 
5) zakaz wykonywania zawodu biegłego rewidenta; 
6) zakaz pełnienia funkcji w organach zarządzających, administracyjnych lub 
nadzorczych firm audytorskich lub jednostek zainteresowania publicznego; 
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7) skreślenie z rejestru biegłych rewidentów.’’ 
d) Okresy zatarcia przewidziane w art. 166 ustawy są w sposób jaskrawy wydłużone 
w stosunku do uchylonej ustawy powinny ulec skróceniu. Przypomnieć należy, że zgodnie 
z uchyloną ustawą kary upomnienia i nagany ulegają zatarciu po roku od uprawomocnienia 
się orzeczenia. Kara pieniężna ulega zatarciu po roku od dnia jej zapłaty, kara zakazu 
wykonywania czynności rewizji finansowej ulega zatarciu po 3 latach od upływu okresu, 
na który zakaz został orzeczony. Kara wydalenia z samorządu biegłych rewidentów ulega 
zatarciu po 5 latach od dnia skreślenia z rejestru. 
W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art. 166 ustawy: 
,,Art. 166. 1. Kary orzeczone w postępowaniu dyscyplinarnym ulegają zatarciu po upływie: 
1) 1 roku od dnia, w którym orzeczenie nakładające karę upomnienia stało się 
prawomocne, 
2) 1 rok od dnia, w którym kara pieniężna została wykonana, 
3) 3 lata od końca okresu, w którym kary, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 3-6 i 
ust. 4, obowiązywały, 
4) 5 lat od dnia, w którym orzeczenie nakładające karę skreślenia z rejestru biegłych 
rewidentów stało się prawomocne  
- jeżeli w tym czasie biegły rewident nie został ukarany za popełnienie przewinienia 
dyscyplinarnego lub jeżeli nie zostało przeciwko niemu wszczęte postępowanie 
dyscyplinarne.  
2. Z chwilą zatarcia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
zarządza usunięcie z akt osobowych biegłego rewidenta wzmianki i dokumentów 
dotyczących ukarania. .” 
 
6) Wpływy z kar pieniężnych jako przychód KIBR 
Ustalenie przewidziane w art. 167 ustawy, że wpływy z tytułu kary pieniężnej orzeczonej 
w postępowaniu w sprawie dyscyplinarnej stanowi przychód Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów jest absolutnie niedopuszczalne. Wpływy z tytułu kary pieniężnej orzeczonej 
w postępowaniu w sprawie dyscyplinarnej powinny bezwzględnie stanowić dochód Skarbu 
Państwa. 
Wyposażanie KIBR w dodatkowe źródło przychodów w postaci wpływów z kary pieniężnej 
będzie ze wszech miar prawdopodobnego scenariusza prowadzić do orzekania tej kary jako 
pierwszorzędnej. Dodatkowo KIBR wyposażony został w instrument właściwy co do 
zasady jedynie notariuszom, bowiem orzeczona przez KIBR kara (kara orzekana w trybie 
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administracyjnym) będzie stanowić tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 kodeksu 
postępowania cywilnego. 
Przepisy dyrektywy 2014/56/UE nie określają kwot, ale nałożenie administracyjnych kar 
pieniężnych na osoby fizyczne oraz prawne określają jako ostatni (art. 30a ust. 1 pkt f 
dyrektywy) w kolejności rodzaj administracyjnych środków i kar za naruszenia przepisów 
dyrektywy i w stosownych przypadkach rozporządzenia nr 537/2014, dając jednocześnie 
priorytet wszystkim wcześniej wymienionych rodzajom odpowiednio w punktach a-g art. 
30a ust. 1 dyrektywy. Kary powinny być ponadto dostosowane w zakresie wysokości ich 
dochodzenia do aktualnych stawek właściwych kodeksowi karnemu oraz innym przepisom 
regulujących funkcjonowanie korporacji zawodowych. 
W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art. 167 i 168 ustawy: 
„Art. 167. 1. Wpływ z tytułu kary pieniężnej orzeczonej w postępowaniu dyscyplinarnym 
stanowi dochód budżetu państwa. 
2. Prawomocne orzeczenie w zakresie kary pieniężnej oraz kosztów postępowania, w 
ramach którego orzeczona została ta kara, stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 
Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.). 
3. W postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu wyegzekwowanie należności, o których 
mowa w ust. 2, czynności przewidziane dla wierzyciela podejmuje Prezes Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów. 
Art. 168. 1. Koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi Skarb Państwa. 
2. W przypadku uznania biegłego rewidenta winnym popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, kosztami postępowania dyscyplinarnego obciąża się tego biegłego 
rewidenta.” 
 
II. Pozostałe propozycje zmian brzmienia przepisów 
 
1) Limit odpowiedzialności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych  
Kwota odszkodowania z tytułu odpowiedzialności podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych określona w art. 54 ust. 2 jest całkowicie nieuzasadniona. 
Przewidziane w ustawie progi do 12 mln zł w przypadku JZP i odpowiednio 3 mln zł w 
przypadku nie-JZP spowodują ograniczenie dostępu do usług biegłych rewidentów i wzrost 
cen, który poniosą badane przedsiębiorstwa. 
W związku z powyższym proponuje się, aby kwota odszkodowania z tytułu 
odpowiedzialności firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego 
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nie mogła przekraczać mniejszej kwoty z dwóch: 10 krotności wynagrodzenia ustalonego 
w umowie wykonania czynności rewizji finansowej lub kwoty 6 000 000 zł. W przypadku 
pozostałych jednostek proponuje się, aby nie mogła przekraczać mniejszej kwoty z dwóch: 
5 krotności wynagrodzenia ustalonego w umowie wykonania czynności rewizji finansowej 
lub kwoty 1 500 000 zł. 
W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art. 54 ustawy: 
„Art. 54. 1. Firma audytorska ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną swoim 
działaniem lub zaniechaniem. 
2. Kwota odszkodowania z tytułu odpowiedzialności firm audytorskich badających: 
1) jednostki zainteresowania publicznego nie może przekraczać mniejszej kwoty z 
dwóch: 10 krotności wynagrodzenia ustalonego w umowie wykonania czynności rewizji 
finansowej lub kwoty 6 000 000 zł; 
2) pozostałe jednostki nie może przekraczać mniejszej kwoty z dwóch: 5 krotności 
wynagrodzenia ustalonego w umowie wykonania czynności rewizji finansowej lub kwoty 1 
500 000 zł. 
3. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków umyślnego naruszenia 
obowiązków zawodowych przez biegłego rewidenta.’’ 
 
2) Kwestia kontroli, spraw i postępowań przeprowadzanych, wszczętych i 
niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 
Postępowania o nałożenie kar na firmy audytorskie osiągające przychód z tytułu 
wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego 
oraz postępowania dyscyplinarne, o których mowa w art. 276 ust. 3, art. 277 oraz art. 280, 
wszczęte wobec firm audytorskich osiągających przychód z tytułu wykonywania czynności 
rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego i niezakończone przed 
dniem wejścia w życie ustawy powinny podlegać umorzeniu, ponieważ toczyły się na 
podstawie przepisów, które prawodawca europejski uznał za niewłaściwe, niespełniające 
zasad niezależności w organach sprawujących nadzór, w których zasiadać mogli 
przedstawiciele innych konkurencyjnych firm audytorskich, w sposób oczywisty 
zainteresowani określonym rozstrzygnięciem postępowań dotyczących innych firm 
audytorskich operujących zwłaszcza na tym samym rynku. 
Skoro prawodawca europejski jednoznacznie uznał taką sytuację za naganną, nowe 
przepisy implementujące te zasady, w żadnym wypadku nie powinny utrzymywać w mocy 
postępowań wobec firm audytorskich osiągających przychód z tytułu wykonywania 
czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, które toczyły się 
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na podstawie przepisów niewłaściwych, niegwarantujących w opinii Komisji Europejskiej 
i Parlamentu Europejskiego należytego przestrzegania zasad niezależności organów 
kontrolujących. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 
jednostek interesu publicznego już w preambule (motyw 22) jednoznacznie wskazuje, że 
dla zapewnienia wysokiego poziomu zaufania inwestorów i konsumentów do rynku 
wewnętrznego dzięki unikaniu konfliktu interesów, biegli rewidenci i firmy audytorskie 
powinni podlegać właściwemu nadzorowi ze strony właściwych organów, niezależnych od 
środowiska zawodowego biegłych rewidentów i dysponujących odpowiednimi 
możliwościami, wiedzą fachową i zasobami. W artykule 21 przywołanego rozporządzenia 
wskazano wprost na warunki dotyczące niezależności: 

Artykuł 21 
Warunki dotyczące niezależności 

Właściwe organy są niezależne od biegłych rewidentów i firm audytorskich. 
Właściwe organy mogą konsultować się z ekspertami, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. 
c), w celu wykonania określonych zadań, i może korzystać z ich wsparcia, gdy jest to 
niezbędne do prawidłowego wykonania zadań tych organów. W takich przypadkach 
eksperci nie są włączani w proces podejmowania decyzji. 
Członkiem organu zarządzającego ani osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji 
przez te właściwe organy nie może być osoba, która w trakcie pełnienia tych funkcji lub w 
ciągu trzech poprzednich lat: 
a) przeprowadzała badania ustawowe; 
b) posiadała prawa głosu w firmie audytorskiej; 
c) była członkiem organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego firmy 
audytorskiej; 
d) była partnerem lub pracownikiem firmy audytorskiej lub na innej zasadzie wykonywała 
zlecenia dla tej firmy. 
Finansowanie tych organów jest zabezpieczone i wolne od niewłaściwego wpływu ze 
strony biegłych rewidentów i firm audytorskich. 
Z powyższych względów kwestia umorzenia postępowań dyscyplinarnych powinna także 
obejmować biegłych rewidentów. 
W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art. 271a i art. 277 ustawy: 
„a) po art. 270 wprowadza się art. 271a w brzmieniu: 
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Art. 271a. Postępowania o nałożenie kar na firmy audytorskie oraz postępowania 
dyscyplinarne, o których mowa w art. 276 ust. 3, art. 277 oraz art. 280,  wszczęte i 
niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają umorzeniu. 
b) uchyla się art. 277.” 
 
3) Lista usług, o której mowa w art. 136 ustawy 
Wątpliwości nadal budzi określenie zakresu usług, które może świadczyć firma audytorska, 
co może w przypadku naruszenie regulujących tę kwestię przepisów powodować nałożenie 
kary administracyjnej na firmę audytorską oraz nieważność ex lege badania sprawozdania 
finansowego. 
W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art. 136 ustawy: „Art. 136. 
Dopuszcza się świadczenie na rzecz badanej jednostki zainteresowania publicznego usług, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi lit. a) ppkt (i) oraz (iv)-(vii) oraz lit. f) 
rozporządzenia nr 537/2014, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 
3 lit. a-c rozporządzenia nr 537/2014. W przypadku świadczenia tych usług 70% limit o 
którym mowa w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 537/2014 ulega obniżeniu 
do 50%.” 
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204 Skarbnik Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Dodatkowo proponuje się zmianę w ustawie z dnia 29 stycznia 2007 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) w Rozdziale 1 dodaje się art. 4e w brzmieniu: 
"Ustawy nie stosuje się do zamówień o których mowa w Artykule 16 Rozporządzenia (UE) 
nr 53712014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. " 
Proponowana zmiana wynika z zawartej w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 537/2014 
konieczności rekomendowania przez komitet audytu organowi dokonującemu wyboru 
firmy audytorskiej przynajmniej dwóch możliwości powierzenia zlecenia badania. 
Wprowadzenie niniejszego zapisu umożliwi jednostce sektora finans6w publicznych 
spełnienie w/w warunku. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Rachunkowości i 
Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych 
mają zastosowanie w procesie wyboru firmy audytorskiej przez JZP, podlegające w/w 
ustawie, w zakresie w jakim nie stoją one w sprzeczności z w/w Rozporządzeniem. 

Uwaga nieuwzględniona – 
przepisami nadrzędnymi dla 
jednostek zainteresowania 
publicznego w zakresie wyboru firm 
audytorskich są przepisy 
rozporządzenia 537/2014. W 
przypadku jzp podlegającej pod 
ustawę Prawo zamówień 
publicznych przepisy te mają 
zastosowanie w sprawie wyboru 
firmy audytorskiej w takim zakresie 
w jakim nie stoją w sprzeczności z 
ww. rozporządzeniem. Nie ma zatem 
konieczności wyłączania ustawy 
Prawo zamówień publicznych do 
zamówień, o których mowa w art. 16 
rozporządzenia. 



Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji 
 

Strona 138 z 141 

205 Unia Metropolii 
Polskich 

W celu usunięcia sprzeczności ustawy Prawo zamówień publicznych z Rozporządzeniem 
(UE) nr 537/2014 proponujemy wprowadzenie zapisu o brzmieniu: 
„W ustawie z dnia 29 stycznia 2007 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1986) w Rozdziale 1 dodaje się art. 4e w brzmieniu : Ustawy nie stosuje się do zamówień 
o których mowa w Artykule 16 Rozporządzenia (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
r.” 
Proponowana zmiana wynika z zawartej w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 537/2014 
konieczności rekomendowania przez komitet audytu organowi dokonującemu wyboru 
firmy audytorskiej przynajmniej dwóch możliwości powierzenia zlecenia badania. 
Wprowadzenie niniejszego zapisu umożliwi jednostce sektora finansów publicznych 
spełnienie w/w warunku. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Rachunkowości i 
Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych 
mają zastosowanie w procesie wyboru firmy audytorskiej przez JZP, podlegające w/w 
ustawie, w zakresie w jakim nie stoją one w sprzeczności z w/w Rozporządzeniem. 

Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. 

206 Skarbnik Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Zniesienie ograniczenia z art. 129 ust. 3 pkt 8 ustawy o biegłych rewidentach ( ... ) 
uzależniającego przymiot niezależności od danej jednostki zainteresowania publicznego od 
nie dłuższego niż 12 lat okresu bycia członkiem organu nadzorczego lub kontrolnego danej 
jednostki zainteresowania publicznego - w przypadku komitetu audytu działającego w 
jednostce samorządu terytorialnego organem tym jest rada gminy, a radni bardzo często 
pełnią mandat przez wiele kadencji, co utrudnia znalezienie doświadczonych kandydatów 
na członków komitetu audytu. Zmiana mogłaby polegać np. na dodaniu w art. 129 ustawy 
o biegłych rewidentach ( ... ) ust. 3a: 
,,3a. W przypadku jednostek zainteresowania publicznego będących jednostkami 
samorządu terytorialnego dla oceny przesłanki niezależności od danej jednostki 
zainteresowania publicznego nie jest wymagane spełnienie przesłanki określonej w ust. 3 
pkt 8." 

Uwaga nieuwzględniona – stosownie 
do art. 129 ust. 3 większość 
członków komitetu audytu, w tym 
jego przewodniczący, jest niezależna 
od danej jzp. Kryteria niezależności 
określone w tym przepisie 
obowiązują wszystkie jednostki 
będące jzp w rozumieniu ustawy o 
biegłych rewidentach. Z uwagi, iż 
przepis nakłada obowiązek bycia 
niezależnym w stosunku do 
większości, a nie wszystkich 
członków komitetu audytu, część z 
członków (mniejszość) komitetu 
audytu mogą stanowić radni pełniący 
mandat dłużej niż 12 lat (chociaż 
okres ten jest stosunkowo długi). 
Ponadto wprowadzany w art. 128 ust. 
1a przepis stanowiący, iż do składu 
komitetu audytu może być powołana 
osoba niebędąca radnym, również 
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pozwoli na znalezienie 
odpowiednich kandydatów do składu 
komitetu. 

207 Skarbnik Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

Wprowadzenie jasnych zasad wynagradzania przez jednostki zainteresowania publicznego 
członków Komitetu Audytu będących radnymi oraz wprowadzenie jasnych zasad 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez jednostki zainteresowania publicznego 
członków Komitetu Audytu będących radnymi. Zaproponowana w projekcie zmiana 
ustawy o samorządzie gminnym, gdzie proponuje się dodanie zapisu stanowiącego, że "za 
funkcje pełnione przez radnego uważa się również członkostwo w komitecie audytu" w 
żaden sposób nie rekompensuje ani nakładu pracy ani odpowiedzialności, w tym 
finansowej, spoczywającej na członkach komitetu audytu działającego w jednostce 
samorządu terytorialnego. Do tego nie udało się znaleźć ani jednego podmiotu, który 
zgodziłby się ubezpieczyć członków Komitetu Audytu dla m.st. Warszawy. Wdaje się, że 
dobrym rozwiązaniem byłoby np. dodanie w art. 25 ustawy o samorządzie gminnym ust. 
11 w brzmieniu: ,,11. Radnemu będącemu członkiem komitetu audytu w rozumieniu art. 128 
ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach (. . .) w gminie w której pełni mandat, przysługuje 
wynagrodzenie oraz prawo do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu. 
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość i zasady 
wynagrodzenia oraz zasady ubezpieczania radnych od odpowiedzialności cywilnej przez 
gminę.". 

Uwaga nieuwzględniona - wydaje się 
niewłaściwe nakładanie na jst będące 
jzp obowiązku wynagradzania osób 
pełniących funkcję członków 
komitetu audytu, kwestia ta powinna 
należeć do decyzji poszczególnych 
jednostek, gdyż jest ona związana z 
ich sytuacją finansową. Przepisy 
powinny jedynie dawać taką 
możliwość i taki jest cel 
wprowadzanych zmian do ustaw 
ustrojowych. Również kwestia 
ewentualnego ubezpieczenia 
członków komitetu audytu od 
odpowiedzialności cywilnej powinna 
zostać rozstrzygnięta w ramach danej 
jst. Przyjęcie zaproponowanych 
zmian dotyczących 
uszczegółowienia kwestii 
wynagrodzenia i ubezpieczenia OC 
w rozporządzeniu Rady Ministrów 
wymagałoby przeprowadzenia 
ponownych uzgodnień, co znacznie 
wydłużyłoby proces legislacyjny. W 
przypadku przedłużania się 
uzgodnień w tym zakresie kwestie 
komitetów audytu w jst będących jzp 
mogą zostać wyodrębnione do 
kolejnej nowelizacji ustawy o 
biegłych rewidentach. 

208 Osoba fizyczna 2 Proponowane brzmienie Art. 4 ust. 5: Uwaga nieuwzględniona – 
propozycja wykracza poza zakres 
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„Do rejestru może być wpisana, osoba fizyczna, która posiada uprawnienia do 
przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w państwie 
trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z 
warunkami określonymi w niniejszej ustawie lub równoważne oraz złoży przed Komisją 
egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych.” 

 
Uzasadnienie: Ze względu na to, że PIBR nie ma podpisanych z państwami trzecimi umów 
o wzajemności, ani „umowa o wzajemności”, a tym bardziej „zasada wzajemności”, nie są 
zdefiniowane w ustawie, proponuję, aby usunąć w art. 4 ust 5 zwrot „na zasadzie 
wzajemności”. 
Poniższy wpis jest obecnie zamieszczony na stronie www.pibr.org.pl jako informacja dla 
kandydatów na biegłych rewidentów 
„Obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów nie ma jeszcze podpisanych z państwami 
trzecimi umów o wzajemności, o czym mowa w art. 4 ust 5 ustawy.” 
Uważam, że zwrot „na zasadzie wzajemności”, który jest wzmiankowany w ustawie, jest 
poważnym praktycznym problemem stosowania tej ustawy, bo jeżeli PIBR nie jest 
zainteresowana, aby mieć tzw. umowy o wzajemności z podobnymi organizacjami z państw 
trzecich, a w szczególności z tak dużych państw jak USA, to znaczy, że zwrot „na zasadzie 
wzajemności” jest w ustawie po to, aby w Polsce nie dopuścić do zawodu biegłego 
rewidenta polskich kandydatów z państw trzecich. 

przedmiotowy procedowanej 
obecnie zmiany. Ponadto 
postulowane wykreślenie warunku 
wzajemności byłoby niezgodnie z 
art. 44 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE, 
zgodnie z którym zasada 
wzajemności jest warunkiem 
koniecznym by właściwy organ mógł 
znać kwalifikacje biegłego rewidenta 
uzyskane w państwie trzecim. 

OSR 
209 Szef Służby 

Cywilnej 
Dodatkowego wyjaśnienia wymaga fragment (…) OSR (akapit czwarty w pkt 1), w którym 
wskazuje się, że rozwiązania kadrowe i płacowe obowiązujące w służbie cywilnej 
powodują trudności w zatrudnieniu wystarczającej liczby kontrolerów na potrzeby zadań 
Komitetu Nadzoru Audytowego. W uzasadnieniu nie wskazano, które „rozwiązania 
kadrowe i płacowe” funkcjonujące w służbie cywilnej powodują trudności w zatrudnieniu 
pracowników 

Uwaga uwzględniona 

UZASADNIENIE 
210 Szef Służby 

Cywilnej 
Dodatkowego wyjaśnienia wymaga fragment uzasadnienia (strona 1 akapit czwarty), w 
którym wskazuje się, że rozwiązania kadrowe i płacowe obowiązujące w służbie cywilnej 
powodują trudności w zatrudnieniu wystarczającej liczby kontrolerów na potrzeby zadań 
Komitetu Nadzoru Audytowego. W uzasadnieniu nie wskazano, które „rozwiązania 
kadrowe i płacowe” funkcjonujące w służbie cywilnej powodują trudności w zatrudnieniu 
pracowników 

Uwaga uwzględniona 

http://www.pibr.org.pl/
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211 Komisja Nadzoru 
Audytowego 

Powinno być bardziej rozbudowane w zakresie przepisów tworzących Agencję, z 
opisaniem kompetencji organów i ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
Powinno też szczegółowiej odnosić się w tym zakresie do przepisów przejściowych. 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
uzasadnienie zostanie uzupełnione w 
odniesieniu do najistotniejszych 
obszarów projektu. 

212 PKF Consult Jednocześnie zwracamy uwagę, na fakt, iż z uzasadnienia projektu nie wynika na czym 
polegają i z czego wynikają nieprawidłowości, a także jaka jest ich skala. W efekcie trudno 
ocenić, czy zmiany spowodują jakiekolwiek realne, a nie formalne, zmiany. 

Informacje zamieszczone zostały w 
OSR. 

 



Zainteresowanie pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw zgłosiły następujące 
podmioty (wymienione w kolejności nadsyłanych uwag): 
 
1. KPMG Audyt spółka z o. o. sp. k. – zgłoszenie z dnia 14 listopada 2018 r.; 
2. Deloitte Audyt spółka z o. o. sp. k. – zgłoszenie z dnia 14 listopada 2018 r. (wpłynęło 16 listopada 

2018 r.); 
3. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z o.o. Audyt sp. k. – zgłoszenie z dnia 14 listopada 

2018 r. (wpłynęło 22 listopada 2018 r.). 



Dziennik Ustaw Nr 181 - 10543 - Poz. 1080 

Zalącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 22 sierpnia 2011 r. (poz. 1080) 

WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI 
NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY 

LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA 

Z Gł.OS ZENI Jl: 
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJRKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH* 

t\P.(?D.;J~t.:I. D.5.rAf..W. P. Z}l~l&. t:G.f~Y .. Q. ~i.~~'(~ .!4;l-\\'.DENJł\Głl iBRM~. At>ttfIP 'ó'.Ct\ 
(tytuł projektu założeń projektu ustawy, projektu u"tawy lub projektu rozporządzenia - zgodnie 

z jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej r-1) ._,.., .AS'\ {)"f'f' 
lub informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, \.4.J\G'.. ny'.2..0"'-4..li:; 

PrezLsa Rtdt~e:Yr ó~ albo ministrów)w ru t3Lt 0.ŃYl1 'ł 
OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM 

3. 

B. NIONEGO W CZĘ CI A 
W PRACACH NAD PROJEKTEM 

Lp. Imię i nazwisko Adres 

1 

2 

3 

4 

5 

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO 
PRZEDMIOTEM OCHRONY 

N ft~ 0Lc(\G-\ 

P°'&DsT A-LA\ M \ 
pó ~lO(!fLXU 

\c.l 2Ab'7Ą C1o ~ '1 K 

.K. 
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O. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** 
zgłoszenia dokonanego dnia .......•. , ....... , .•.•.•• , .....•..•...•....... 

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia) 

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE 

Imię i nazwisko Data 

G. KLAUZULA OOPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZ 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

•Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbing 
stanowienia prawa, treść: „- Zgłoszenie zmiany danych" skreśla się. 

•• Niepotrzebne skreślić. 

Pouczenie: 
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formularza 

zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalności lobbingowej w procesie stanowienia pra
wa) lub uzupelnienie braków formalnych poprzedniego zgloszenia (§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz 
projektami zależeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia 
należy wypelnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność. 

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytua
cji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem zalożeń projektu ustawy lub 
projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach. 

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnic
twa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywne
go lub projektu założeń projektu ustawy. 

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczą
cych wniesionego zgłoszenia. 
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Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (,,ustawa'} nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD 430 

Szanowny Panie Ministrze, 

W nawiązaniu do ww. projektu poniżej przedstawiamy nasze komentarze i proponowane zmiany 
do rozwiązań przedstawionych w projekcie. 

Wzmacnianie nadzoru publicznego nad rynkiem audytorskim sprzyja zwiększeniu zaufania 
publicznego do zawodu jaki wykonuje biegły rewident. Niemniej jednak, skupienie nadzoru nad 
wszystkimi firmami audytorskimi w gestii jednego organu w formie zaproponowanej w projekcie 
spowoduje drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania tego nadzoru, który w całości będzie 
musiał być poniesiony przez firmy audytorskie. W naszej ocenie nowy model nadzoru 
przestawiony w projekcie jest także nieproporcjonalny z punktu widzenia interesu publicznego i 
wskazane byłoby rozważyć wprowadzenie tzw. podmiotowego modelu w zakresie 
wykonywanych kontroli, w którym kontrole firm audytorskich świadczących usługi na rzecz JZP 
przeprowadza państwowy organ nadzoru, a kontrole firm audytorskich wykonujących usługi na 
rzecz nie-JZP są nadal przeprowadzane przez wzmocniony organ samorządowy pod nadzorem 
państwowego organu nadzoru. Takie rozwiązanie mogłoby się okazać rozwiązaniem równie 
skutecznym w świetle zakładanych celów (szersze kontrolowanie działalności firm audytorskich 
przede wszystkim w zakresie usług związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego) i 
jednocześnie ograniczającym wzrost kosztów nadzoru do racjonalnego poziomu. 

Zakładany wzrost kosztów nadzoru (wg OSR - ok. 11 mln zł), sfinansowany przez firmy 
audytorskie poprzez wzrost opłaty, w szczególny sposób uderzy w duże firmy audytorskie, 
których obciążenia z tego tytułu sięgają już w tej chwili kilku milionów złotych w skali roku. 
Według naszych szacunków wzrosną one trzykrotnie po wprowadzeniu proponowanych zmian. 
Taki poziom opłat jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do kosztów nadzorowania 
działalności takich firm jak nasze. Postulujemy zatem, aby regulator rozważył zmianę formuły 
ustalania opłaty z przychodowej na quasi kosztową (mieszaną), co skutkować będzie bardziej 
równomiernym i sprawiedliwym rozłożeniem obciążeń pomiędzy kontrolowanymi firmami. 

Odnosząc się do obecnie obowiązującej ustawy proponujemy także pewne zmiany w celu 
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Przedstawiając nasze komentarze i propozycje zmian deklarujemy chęć uczestnictwa w 
dalszych etapach procesu legislacyjnego. W szczególności wyrażamy gotowość uczestnictwa 
w konferencjach uzgodnieniowych organizowanych w ramach tego procesu. 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań lub wątpliwości związanych z 
przedstawionymi przez nas komentarzami i postulatami. 

Z wyrazamt~acunku, 

{j,~( 
Marcin Dom~ała 
/ 
/Członek Zar ądu KPMG Audyt Sp. z o.o., 
Komplemen 1ariusza KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

... ... 
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Lp. Referencja 

1 

2 

Art. 2. pkt 5 
dotychczas 
owej 
ustawy 

Art. 2. pkt 6 
dotychczas 
owej 
ustawy 

Treść wg projektu Proponowana zmiana 

usługach atestacyjnych - dopisanie na końcu: „( ... ) i 
należy przez to rozumieć wykonywanych zgodnie z 
usługi mające na celu krajowymi standardami badania, 
uwiarygodnienie w wysokim krajowymi standardami 
lub umiarkowanym stopniu przeglądu i krajowymi 
zagadnień obejmujących w standardami usług atestacyjnych 
szczególności informacje innych niż badanie i przegląd" 
finansowe i niefinansowe, 
systemy, procesy, a także 

aspekty zachowań lub 
postaw określonych 

podmiotów, w oparciu o 
dowody uzyskane w trakcie 
przeprowadzenia 
odpowiednich procedur, 
stanowiące podstawę 

wydawanej, zgodnie z 
przyjętymi kryteriami, oceny 
zagadnień będących 

przedmiotem tych usług, 

zamieszczonej w 
sprawozdaniu z wykonanej 
usługi; 

usługach pokrewnych - dopisanie na końcu: „( ... ) i 
należy przez to rozumieć wykonywanych zgodnie z 
usługi polegające na krajowymi standardami usług 

przeprowadzeniu pokrewnych" 
uzgodnionych procedur, 
wykonywanych w oparciu o 

Uzasadnienie 

Projekt zmian do ustawy rozszerza zakres bezpośredniego 
nadzoru sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru 
Audytowego na wszystkie usługi atestacyjne i pokrewne. Ze 
względu na niskie ryzyko systemowe takich zleceń w 
odniesieniu do jednostek niebędących JZP nie wydaje się 
konieczne, aby nowy nadzór obejmował wszystkie takie 
usługi. Proponujemy ograniczenie nadzoru jedynie do usług 
atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z 
krajowymi standardami wykonywania zawodu. Przykładowo 
weryfikacja pakietów konsolidacyjnych polskich jednostek 
zależnych od podmiotów zagranicznych jest wykonywana 
zgodnie z wewnętrznymi wymogami/procedurami firm 
audytorskich należących do sieci lub zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Badania (Przeglądu lub 
Usług Pokrewnych) IAASB, gdyż takie są wymagania 
audytora grupy. Nadzór nad jakością całości badania 
skonsolidowanego sprawozdania takiej grupy, w tym jakością 
badania (przeglądu) pakietów konsolidacyjnych sprawowany 
jest przez organ nadzoru kraju siedziby jednostki 
sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

Proponowana poprawka odzwierciedla także wymóg 
wynikający ze zmiany do art. 64 ust. 1 pkt 1, lit d), który 
wymaga aby zlecenie usługi atestacyjnej innej niż badanie lub 
zlecenie usługi pokrewnej było przeprowadzane zgodnie z 
krajowymi standardami wykonywania zawodu i wymogami 
ustawowymi. 

Uzasadnienie jak wyżej 
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Lp. Referencja 

3 Art. 1 pkt. 
21 a) 
dotyczący 

art. 50 ust. 
3 ustawy 

Treść wg projektu 

uzgodniony cel, zakres prac i 
sposób ich wykonania, 
których opis i wynik są 

przedstawione w raporcie z 
wykonania usługi, lub usługi 

kompilacji informacji 
finansowych, których celem 
jest wykorzystanie wiedzy z 
zakresu rachunkowości do 
zebrania, sklasyfikowania i 
podsumowania informacji 
finansowych 

Proponowana zmiana 

Dokumentacja systemu Proponujemy odstąpienie 

wewnętrznej kontroli jakości wprowadzania zmiany. 
jest sporządzana w języku 

polskim. 

Uzasadnienie 

od Obowiązek opracowania i stosowania systemu wewnętrznej 
kontroli jakości wynikający z dotychczasowych wymogów i 
praktyki wzmocniony obowiązującym od czerwca 2017 roku 
art. 50 ustawy służy zapewnieniu wysokiej jakości usług. W 
przypadku sieci, ważne również jest aby system kontroli 
jakości na poziomie firmy audytorskiej zapewniał spójność 
wykonywanych usług bez względu na kraj świadczenia usług. 

Zgodnie z definicją sieci wyrażoną w art. 2 pkt 14 ustawy, 
spójną z definicją określoną w Dyrektywie 2006/43, poprzez 
„sieć" należy rozumieć strukturę, której celem jest współpraca 
i do której należy firma audytorska oraz której celem jest 
podział zysków lub kosztów lub która funkcjonuje w ramach 
wspólnych powiązań właścicielskich, lub która posiada 
wspólny system kontroli wewnętrznej lub która posiada 
wspólną politykę i procedury kontroli jakości lub która posiada 
wspólną strategię gospodarczą lub korzysta ze wspólnego 
oznaczenia lub znaczącej części zasobów. 

Jak wynika z powyżej wskazanych przepisów prawa 
europejskiego oraz implementujących je przepisów prawa 
krajowego, sieć do której należy firma audytorska może 
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Lp. Referencja Treść wg projektu Proponowana zmiana Uzasadnienie 

posiadać „wspólną politykę i procedury kontroli jakości". W 
naszej ocenie poprzez cechę „wspólności" należy rozumieć 
nie tylko tę samą treść tych dokumentów, ale również ich 
jednolitą wersję językową. Gdyby przyjąć odmienne podejście 
prowadziłoby to do sytuacji, w której w ramach tej samej sieci 
polityka i procedury kontroli jakości byłyby wspólne jedynie w 
teorii, podczas gdy w praktyce funkcjonowałyby równolegle ich 
różne „krajowe" wersje. Stanowiłoby to zaprzeczenie spójnej 
„wspólnej" polityki i procedur i uniemożliwiało 

przeprowadzanie skutecznych wewnętrznych kontroli jakości 
w ramach danej sieci. 

Ten aspekt 'wspólności" jest istotny także dla usług 
świadczonych na rzecz klientów międzynarodowych, gdzie 
spełnienie warunków ustawowych świadczenia takich usług 
wymaga uzgodnień z innymi biegłymi rewidentami, weryfikacji 
zasad niezależności i monitorowania usług zakazanych w 
wymiarze ponad krajowym. Z tego względu firmy audytorskie 
działające w sieci opracowują i polegają na systemach kontroli 
jakości, opracowanych procedurach ale także systemach IT, 
które te procesy wspierają i są rozwiązaniami stosowanymi w 
całej sieci. Takie rozwiązania zapewniają jednolitość 

działania, efektywną komunikację przy zachowaniu zgodności 
z wymogami obowiązujących regulacji. 

Pragniemy także zauważyć, że zgodnie z informacją 

uzyskaną przez nas od firm będących członkami naszej sieci 
w innych krajach Unii Europejskiej, nie występuje praktyka 
żądania przez organy nadzoru tłumaczenia opisów systemów 
i wykorzystywanych narzędzi na języki krajowe - praktycznie 
w całej Unii Europejskiej organy nadzoru sprawdzają 

funkcjonowanie systemów wewnętrznej kontroli jakości w 
oparciu o dokumentację sporządzoną w języku angielskim i 
nie żądają sporządzania ich tłumaczeń. 
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Lp. Referencja 

4 Art. 1 pkt. 
22 
dotyczący 
art.51 ust. 1 

Treść wg projektu Proponowana zmiana 

Firma audytorska, w terminie Proponujemy odstąpienie od 
do ostatniego dnia lutego wprowadzania pkt.1 w ust.1. 
następnego roku, przekazuje 
Agencji sprawozdanie za 
poprzedni rok kalendarzowy 
zawierające w szczególności: 

Uzasadnienie 

Według naszych szacunków przetłumaczenie opisu systemu 
to proces, który w celu zapewnienia odpowiedniej jakości, 
powinien trwać co najmniej 8-10 miesięcy. Ponadto, 
tłumaczenie dokumentacji opisu systemu wiąże się z 
ogromnym kosztem (całkowity koszt tłumaczenia to kwota nie 
mniejsza niż 1 milion złotych). Do tego dochodzi koszt stałego 
równoległego utrzymywania dokumentacji całego systemu i 
stosowanych w jego ramach narzędzi w dwóch językach. 

W naszym przekonaniu wprowadzenie obowiązku 

sporządzania dokumentacji systemu w języku polskim dla 
ujednolicenia zasad i usprawnienia procesu kontroli, jak 
przedstawiono w uzasadnieniu do projektu ustawy, nie jest 
wystarczającym powodem do wprowadzenia zmiany i nie jest 
spójne z celem podnoszenia jakości wykonywanych usług i 
wzmacnianiem nadzoru publicznego. Stanowić będzie jedynie 
ogromne kolejne obciążenie dla firm audytorskich 
funkcjonujących w sieci. 

Mając powyższe na uwadze prosimy o odstąpienie od 
proponowanej w projekcie zmiany i wprowadzenie obowiązku 
zapewnienia przez firmę audytorską tłumaczenia wskazanych 
przez osoby kontrolujące fragmentów dokumentacji 
systemu/polityk/procedur/ narzędzi dla celów kontroli a także 
wtedy, gdy tłumaczenie jest potrzebne dla celów 
dowodowych. 

Proponowane rozwiązanie jest znacznym rozszerzeniem 
obowiązków informacyjnych w stosunku do obecnej ustawy i 
wpływa na zwiększenie obowiązków administracyjnych, a co 
za tym idzie kosztów funkcjonowania firm audytorskich. Z 
uwagi na to, że zgodnie z art. 51 ust.1 pkt. 3 będzie istnieć 
wymóg podania przychodów z badań ustawowych, innych 
usług atestacyjnych i usług pokrewnych, wprowadzanie 
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Lp. Referencj!ł 

5 Art. 1 pkt. 
24 
dotyczący 

art. 55 ust. 
1i2a 

Treść wg projektu 

1) wykaz świadczonych w 
poprzednim roku 
kalendarzowym usług w 
podziale na: 

a) badania ustawowe, 

b) usługi atestacyjne inne 
niż badania ustawowe, 

c) c) usługi pokrewne 

Proponowana zmiana 

Firma audytorska jest Proponujemy odstąpienie od 
obowiązana wnieść opłatę z wprowadzania zmiany podstawy 
tytułu nadzoru za dany rok naliczania opłaty z tytułu nadzoru 
kalendarzowy w wysokości oraz pozostawienie jako 
będącej iloczynem stawki podstawy przychodów 
procentowej na dany rok uzyskanych ze świadczenia 
kalendarzowy oraz rocznych czynności rewizji finansowej. 
przychodów z tytułu 
wykonywania usług 

atestacyjnych oraz usług 
pokrewnych, osiągniętych 

przez firmę audytorską w 
danym roku kalendarzowym 

3. Stawka procentowa, o 
której mowa w ust. 1 i 2, 
obowiązująca w danym roku 
kalendarzowym nie może być 
wyższa niż 4%.", 

Uzasadnienie 

obowiązku raportowania każdej wykonanej usługi nie wydaje 
się konieczne. · 

Stawka maksymalna określona na poziomie 4% oznacza 
prawie trzykrotny wzrost w porównaniu do obecnie 
obowiązującej stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru 
sprawowanego w imieniu KNA przez KKN (max 1,5 % 
przychodów z tytułu czynności rewizji finansowej na rzecz nie
JZP) a trzeba wskazać, że zakres tego nadzoru zgodnie z art. 
36 obecnej ustawy obejmuje już usługi, nad którymi nowy 
organ sprawowałby nadzór, tj. obejmuje zarówno badania 
ustawowe jednostek innych niż JZP jak i usługi objęte 

krajowymi standardami wykonywania zawodu inne niż 

badania ustawowe (świadczone zarówno na rzecz JZP jak i 
nie JZP), tj. usługi atestacyjne i pokrewne. 

Według naszych szacunków w kategoriach bezwzględnych, 
biorąc pod uwagę oprócz zmiany stawki również zmianę 
podstawy naliczania opłaty, opłata ponoszona przez nasze 
firmy audytorskie wzrośnie ponad trzykrotnie. Stanowić to 
będzie poważne obciążenie, które wpłynie na naszą 
możliwość rozwoju i pozyskiwania do zawodu osób o 
wysokich kwalifikacjach, jak również specjalistów i ekspertów 
niezbędnych do zapewnienia i utrzymywania wysokiej jakości 
świadczonych usług. W dłuższej perspektywie przyczyni się to 
do utraty naszej konkurencyjności wobec firm audytorskich 
działających w innych krajach, które nie są obciążone aż tak 
dużymi kosztami funkcjonowania. 
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Lp. Referencja Treść wg projektu Proponowana zmiana Uzasadnienie 

Proponowana nowa podstawa naliczania składki obejmująca 
wszystkie usługi atestacyjne i pokrewne nie wynika ze zmiany 
zakresu nadzoru sprawowanego przez PANA Uak wskazano 
powyżej nadzór sprawowany przez KNA bezpośrednio i 
pośrednio przez KKN obejmuje zarówno badania ustawowe 
JZP i nie-JZP, jak również wszystkie inne usługi świadczone 
przez firmy audytorskie objęte krajowymi standardami) a 
zgodnie z propozycją zmiany brzmienia art. 112 ust 3 usługi 
atestacyjne inne niż badania oraz usługi pokrewne jedynie 
mogą podlegać kontrolom, ale nie muszą. 

Należy zauważyć, iż proponowanemu wzrostowi opłaty 
(poprzez rozszerzenie podstawy) nie towarzyszy zwiększenie 
częstotliwości kontroli firm audytorskich badających ustawowe 
sprawozdania JZP i nie-JZP. 

Ponadto, liniowy charakter opłaty z tytułu nadzoru ma 
znamiona podatku obrotowego i w żadnej mierze nie 
odzwierciedla faktycznych kosztów nadzoru nad 
poszczególnymi firmami audytorskimi. 

Naszym zdaniem, podobnie jak wskazywaliśmy w trakcie prac 
nad założeniami do projektu zmian ustawy o biegłych 
rewidentach w 2015 r., rozwiązaniem właściwym i 
sprawiedliwym byłby postulowany podmiotowy podział 
nadzoru oraz quasi kosztowa formuła ustalania wysokości 
opłaty z tytułu nadzoru, tj. oparcie jej o planowane bądź 

rzeczywiste koszty nadzoru publicznego odnoszące się do 
konkretnej firmy audytorskiej. Jesteśmy świadomi, że czysta 
formuła kosztowa spowodowałaby znaczny wzrost kosztów 
funkcjonowania małych i średnich firm audytorskich, dlatego 
też proponujemy uwzględnienie w formule kosztowej innych 
elementów, mających wpływ na wielkość próby i 
częstotliwości przeprowadzanych kontroli, jak chociażby 

liczba zatrudnionych biegłych rewidentów, liczba zbadanych 
sprawozdań finansowych, liczba innych niż badanie usług. 
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Lp. Referencja 

6 Art. 1 pkt. 
36 
dotyczący 

art. 67 ust 
4a) ustawy 

Treść wg projektu 

Dokumentacja, o której mowa 
w ust. 3 i 4, jest sporządzana 
w języku polskim. W 
przypadku dokumentacji, o 
której mowa w ust. 4 pkt 7, 10 
i 13, może być ona 
sporządzona w języku 

obcym, jednakże na potrzeby 
kontroli firma audytorska 
zapewnia ich pisemne 
tłumaczenie na język polski. 

Proponowana zmiana 

Proponujemy odstąpienie od 
wprowadzania obowiązku 

sporządzania dokumentacji w 
języku polskim lub ewentualnie 
zastąpienia tego wymogu 
obowiązkiem zapewnienia 
pisemnego tłumaczenia na język 
polski dokumentacji o której 
mowa w ust. 4 i 4a w sytuacji: 

- gdy w trakcie inspekcji na 
gruncie językowym powstają 
problemy interpretacyjne 
danego dokumentu; 

- w sytuacji, w której 
dokument lub określona 

grupa dokumentów stanowi 
dowód w postępowaniu 

dowodowym. 

Jeżeli powyższe nie spotka się z 
akceptacją proponujemy dodać 
do zdania drugiego ust 3 punkt 
4a): 

„W przypadku dokumentacji, o 
której mowa w ust. 3 pkt 4a oraz 
ust. 4 pkt 7, 10 i 13, może być 
ona sporządzona w języku 
obcym, jednakże na potrzeby 
kontroli firma audytorska 
zapewnia ich pisemne 
tłumaczenie na język polski." 

Uzasadnienie 

Stosowanie formuły kosztowej ma miejsce w kilku krajach Unii 
Europejskiej. np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii. 

Uzasadnienie jak w punkcie 3 powyżej. 

Poza tym, skoro PANA jedynie może przeprowadzać kontrole 
wykonywania usług atestacyjnych innych niż badanie i usług 
pokrewnych obowiązek sporządzania tych akt w języku 
polskim wydaje się być nadmierny. 

Obowiązek utrzymywania tej dokumentacji w języku polskim 
stanowić będzie kolejne obciążenie kosztowe po stronie firm 
audytorskich ponoszone bez uzasadnienia. 
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Lp. Referencja 

7 Art. 136. 
Ust. 2 

Treść wg obowiązującej 
obecnie ustawy 

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: 

Propozycja Uzasadnienie 

Proponujemy zmianę przepisu w 
następujący sposób: 

Usługa wymieniona w art. 136 ust. 2 pkt 2a jest usługą, która 
nie jest świadczona na rynku z uwagi na poniższe: 

„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; 

usługi due diligence generalnie są przeprowadzane w 
związku z potencjalną transakcją nabycia/sprzedaży 
jednostki przez kupującego/sprzedającego lub 
udzieleniem finansowania jednostce; 

usługa due diligence nie jest przeprowadzana zgodnie z 
krajowym ani międzynarodowym standardem usług 

pokrewnych; usługa ta nie ma charakteru „usług 

pokrewnych" (których definicja znajduje się w ustawie); 

w aspekcie sporządzania prospektu emisyjnego biegły 
rewident jest proszony o wydanie listu poświadczającego 

a) przeprowadzania 
procedur należytej 2) usługi przeprowadzania 

procedur należytej 

oraz o uczestnictwo w procesie due diligence 
przeprowadzanym przez banki wprowadzające. O ile 
pierwszą usługę przeprowadza biegły rewident, o tyle w 
drugim przypadku procedur due diligence nie wykonuje 
biegły rewident tylko bank wprowadzający, który to 
angażuje biegłego rewidenta, by wykazać, że wykonał 
odpowiednie procedury i dopełnił należytej staranności w 
upewnieniu się, że nie występują istotne pominięcia lub 
nieprawidłowości w treści prospektu emisyjnego. 
Zaangażowanie biegłego rewidenta przez bank 
wprowadzający przyjmuje formę udziału biegłego 
rewidenta w spotkaniu (spotkaniach) z przedstawicielami 
banku w celu odpowiedzenia na zadane pytania w 
zakresie wykonanego przez biegłego rewidenta badania 

staranności (due 
diligence); 

b) wydawania 
poświadczających 

listów 

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, 

staranności (due diligence); 

3) usługi wydawania listów 
poświadczających 
wykonywane w związku z 
prospektem emisyjnym 
badanej jednostki; 

4) usługi atestacyjne w 
zakresie informacji 
finansowych pro forma, 
prognoz wyników lub 
wyników szacunkowych, 
zamieszczanych w 
prospekcie emisyjnym 
badanej jednostki; 

lub przeglądu sprawozdań finansowych 
spółki. Zaangażowanie biegłego rewidenta w prace 
związane z prospektem emisyjnym nie jest zatem 
świadczeniem przez biegłego rewidenta usługi due 
diligence jako takiej, gdyż procedury te wykonywane są 
przez bank a biegły rewident tylko w nich uczestniczy. 
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Lp. Referencja Treść wg obowiązującej 
obecnie ustawy 

prognoz wyników lub 
wyników szacunkowych, 
zamieszczanych w 
prospekcie emisyjnym 
badanej jednostki; 

Propozycja Uzasadnienie 

W świetle powyższego należałoby uznać, że przepis art. 136 
ust. 2 pkt 2a jest przepisem martwym, a wprowadzanie 
martwych przepisów nie powinno być celem racjonalnego 
ustawodawcy. Z uwagi na powyższe wskazane jest dokonanie 
zmiany przepisu w taki sposób, aby była w nim mowa o 
świadczeniu 'normalnych' usług due diligence, a nie o 
świadczeniu „usług due diligence w związku z prospektem 
emisyjnym jednostki". 

Usługa due diligence przeprowadzana w związku z 
potencjalną transakcją nabycia/sprzedaży jednostki przez 
kupującego/sprzedającego lub udzieleniem finansowania 
jednostce nie stanowi zagrożenia dla obiektywizmu i 
niezależności biegłego rewidenta jednostki, ponieważ polega 
na wykonywaniu procedur analityczno-sprawdzających 

(często określanych w języku angielskim jako investigation
type), które mają na celu wsparcie informacyjne procesu 
transakcyjnego prowadzanego przez kierownictwo jednostki i 
w żaden sposób nie stanowiących części tego procesu. 

Ważne jest także podkreślenie, że usługa due diligence jest 
usługą dozwoloną do wykonywania przez biegłego rewidenta 
na rzecz JZP zgodnie z Rozporządzeniem 537/2014 (mówi o 
tym preambuła 8 Rozporządzenia oraz prezentacja Komisji 
Europejskiej ze spotkania w Brukseli z interesariuszami z dnia 
11 kwietnia 2014 r). 

*** 

Obecne brzmienie art. 136 ust. 2 pkt 2b ustawy o biegłych 
rewidentach zabrania biegłemu rewidentowi 
przeprowadzającemu badanie ustawowe JZP wydania listu 
poświadczającego w formule, która jest połączeniem usługi 
polegającej na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur z 
usługą atestacyjną dającą ograniczoną pewność. 

W związku z tym, firmy audytorskie odmawiają wykonywania 
usługi wydania listów poświadczających w takiej formule, co 
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obecnie ustawy 

Propozycja Uzasadnienie 

ogranicza i utrudnia przeprowadzanie transakcji na rynku 
kapitałowym przez JZP. Usługi te były w Polsce (przed 
czerwcem 2017 r.) powszechną praktyką rynkową spełniającą 
oczekiwania uczestników procesu emisyjnego, tak jak w 
pozostałych krajach Unii Europejskiej. · 

Ograniczanie przez polskiego ustawodawcę zakresu 
procedur, które biegły rewident może wykonać w celu wydania 
listu poświadczającego tylko do tzw. uzgodnionych procedur 
wykonywanych zgodnie z krajowym standardem usług 

pokrewnych jest zatem nieuzasadnione w świetle potrzeb 
rynkowych a także regulacji wynikających z Rozporządzenia 
537/2014 oraz prawodawstwa innych krajów Unii Europejskiej. 

Należy wskazać, że wydawanie listu poświadczającego nie 
stanowi żadnego zagrożenia dla obiektywizmu i niezależności 
biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 
jednostki, nawet jeśli w ramach wykonywanej usługi biegły 
rewident przeprowadza usługi o charakterze atestacyjnym. 
Mając właśnie to na względzie oraz różnorodną praktykę w 
poszczególnych krajach Unii Europejskiej, unijny regulator 
dopuścił dla biegłego rewidenta JZP wszystkie rodzaje 
comfort letters (a nie tylko wybrane comfort letters w 
określonej formule). 

Oprócz preambuły 8 Rozporządzenia 537/2014, która mówi o 
usługach wystawiania listów poświadczających w związku z 
prospektami emisyjnymi badanej jednostki jako usługach, 
których świadczenia państwo członkowskie nie może 
zakazać, istnieje szczególne wyłączenie spod zakazu dla 
usług atestacyjnych związanych z prospektem emisyjnym: art. 
5 ust. 1 akapit drugi litera i) stwierdza, że usługami 
zabronionymi nie są „usługi atestacyjne w związku ze 
sprawozdaniami finansowymi jednostki, takie jak wydawanie 
listów poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi 
badanej jednostki". 
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Lp. Referencja 

8 Art. 134 
Ust.1 

Treść wg obowiązującej 
obecnie ustawy 

1. Maksymalny 
nieprzerwanego 

czas 
trwania 
badań 

o których 
zleceń 

ustawowych, 

Propozycja 

Proponujemy 
ustępu 1 a i 1 b 

Ust. 1a 

wprowadzenie 

mowa w art. 17 ust. 1 „Maksymalny czas 
akapit drugi nieprzerwanego trwania zlecenia 

nr badania ustawowego, o którym rozporządzenia 
537/2014, 
przeprowadzanych przez 
tę samą firmę audytorską 

lub firmę audytorską 
powiązaną z tą firmą 

mowa w ust. 1 może zostać 

przedłużony o kolejny okres 
nieprzekraczający 5 lat o ile 
przeprowadzone jest 
postępowanie o udzielenia 

Uzasadnienie 

Wątpliwości może także budzić sytuacja, kiedy krajowy 
standard usług pokrewnych odnoszący się do usługi 
wydawania listów poświadczających zostanie przyjęty przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów (i zatwierdzony przez 
Komisję Nadzoru Audytowego) a brzmienie przepisu art. 136 
ust. 2 pkt 2b pozostanie niezmienione. Nadal będzie wątpliwe 
czy standard dotyczący usług pokrewnych może być 

stosowany do usług będących połączeniem usługi 

atestacyjnej z usługą pokrewną w świetle ustawowej definicji 
usług pokrewnych i natury 'uzgodnionych procedur'. 

W związku z powyższym postulujemy dokonanie zmiany 
istniejącego zapisu ustawy w celu zapewnienia jego 
zgodności z Rozporządzeniem 537/2014 a także 
wyeliminowania wątpliwości, które są lub mogą wystąpić. 

Ponadto, prosimy o rozważenie zmiany określenia 'prospekt 
emisyjny' na bardziej ogólne pojęcie np. 'dokument 
inwestycyjny", które mieści w sobie różnego typu dokumenty 
przygotowywane w związku z transakcjami papierami 
wartościowymi, w tym również prospekt emisyjny, o którym 
mowa w dyrektywie 2003/71/WE i rozporządzeniu UE nr 
809/2004. 

Wprowadzenie ust. 1 a oznaczać będzie możliwość 
przedłużenia maksymalnego okresu zaangażowania jednej 
firmy audytorskiej o kolejny okres 5 lat pod warunkiem 
przeprowadzenia przez JZP postępowania przetargowego 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia 537/2014. 

Wprowadzenie możliwości wydłużenia okresu zatrudnienia 
jednej firmy audytorskiej o kolejny okres bazowy po 
przeprowadzeniu postępowania przetargowego na warunkach 
określonych w Rozporządzeniu 537/2014 jest realizacją opcji 
przysługującej państwu członkowskiemu wynikającą z art. 17 
ust. 4 Rozporządzenia. 
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obecnie ustawy 

audytorską lub 
jakiegokolwiek członka 
s1ec1 działającej w 
państwach Unii 
Europejskiej, do której 
należą te firmy 
audytorskie, nie może 

przekraczać 5 lat. 

Propozycja 

zamówienia publicznego w 
odniesieniu do badania 
ustawowego zgodnie z 
wymogami Art. 16 ust. 2-5 
rozporządzenia nr 537/2014, 
które staje się skuteczne po 
upływie maksymęilnego okresu 
nieprzerwanego trwania 
zlecenia, o którym mowa w ust. 
1." 

ust. 1 b 

11Maksymalny czas 
nieprzerwanego trwania zleceń 

badań ustawowych, o których 
mowa w ust.1 może zostać 

przedłużony o kolejny okres 
nieprzekraczający 5 lat o ile po 
upływie maksymalnego czasu 
nieprzerwanego trwania zlecenia 
określonego w ust.1 badanie 
ustawowe jest badaniem 
wspólnym." 

Uzasadnienie 

Zgodnie z intencją ustawodawcy unijnego, przeprowadzenie 
ponownej otwartej procedury postępowania przetargowego 
stanowi środek służący wzmocnieniu niezależności biegłego 
rewidenta/firmy audytorskiej, zwiększeniu jego zawodowego 
sceptycyzmu i podniesieniu jakości badania sprawozdania 
finansowego. 

Wprowadzenie takiego przepisu nie będzie oznaczać, iż w 
każdym przypadku nastąpi przedłużenie okresu zatrudnienia 
firmy audytorskiej, gdyż ostatecznie zależeć to będzie od 
decyzji odpowiednich organów jednostki (komitetu audytu 
JZP, wspólników jednostki i/lub organu nadzorującego). 
Przepis ten pozwoli jednak na zapewnienie elastyczności na 
wypadek gdyby przedłużenie okresu zatrudnienia firmy 
audytorskiej było wskazane z ważnych powodów, a także 
ułatwi wykonywanie badań transgranicznych grup 
kapitałowych, których jednostki dominujące i jednostki zależne 
zlokalizowane są w różnych krajach UE lub poza UE, w 
których obowiązują inne dłuższe okresy rotacji a także inne 
mniej restrykcyjne wymogi w zakresie świadczenia usług 
dodatkowych. 

Wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu zatrudnienia 
firmy audytorskiej nie stanowi zagrożenia dla niezależności i 
zawodowego sceptycyzmu nie tylko z uwagi na wymóg 
przeprowadzenia ponownego wyboru przy zachowaniu 
odpowiedniej procedury przetargowej. Należy mieć na 
względzie, że ryzykiem mogącym wpływać na zachowanie 
niezależności biegłego rewidenta i stosowanie zawodowego 
sceptycyzmu jest przede wszystkim ryzyko nadmiernej 
zażyłości, a ta tworzy się na poziomie osób a nie 
instytucji/organizacji. Temu ryzyku przeciwdziała 
obowiązujący wymóg rotacji kluczowych osób 
zaangażowanych w badanie: 5-letnia rotacja kluczowego 
biegłego rewidenta oraz obowiązkowy mechanizm stopniowej 
rotacji w odniesieniu do najwyższego rangą personelu 
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obecnie ustawy 

Propozycja Uzasadnienie 

biorącego udział w badaniu funkcjonujący w firmie 
audytorskiej. 

Wprowadzenie możliwości wyboru tej samej firmy audytorskiej 
do badania przez maksymalnie kolejne 5 lat obniży koszty 
działania firm audytorskich i badanych JZP, co może 
częściowo zrekompensować ogromny wzrost kosztów 
wynikający z przyjęcia nowego modelu nadzoru. 

Wprowadzenie ust. 1 b czyli możliwości przedłużenia 
maksymalnego czasu nieprzerwanego trwania zleceń badań 
ustawowych z 5 do 1 O lat pod warunkiem przeprowadzenia 
badania wspólnego zapewni większą elastyczność po stronie 
badanych JZP a także przyczyni się do większego 
zainteresowania podmiotów tego rodzaju usługą. 
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Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 
Adres e-mail: jsuder@deloittece.com 
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Szanowny Pan 
Piotr Nowak 
Podsekretarz Stanu 
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Warszawa, 14 listopada 2018 roku 

Deloitte Audyt 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k 
z siedzibą w Warszawie 
Al.Jana Pawła li 22 
00-133 Warszawa 
Polska 
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Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym („ustawa'') nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD 430. 

Szanowny Panie Ministrze, 

Rozumiejąc znaczenie wzmocnienia nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm 
audytorskich w kontekście wzrostu zaufania do zawodu biegłego rewidenta jak i wzrostu jakości usług 
wykonywanych przez biegłego rewidenta, poniżej prezentujemy nasze spostrzeżenia i uwagi 
do w/w projektu. 

Zgadzając się z koniecznością zmian w nadzorze wynikających głównie z formuły funkcjonowania 
obecnego nadzoru, jak również dostępności i wystarczalności odpowiedniej kadry, wyrażamy swoje 
obawy co do zakresu proponowanych zmian, w szczególności z rozszerzenia zakresu nadzoru i braku 
ich współmierności do samego celu założeń projektu. Nie sposób także pominąć kosztów z tym 
związanych, które w konsekwencji zostaną poniesione przez biegłych rewidentów oraz firmy 
audytorskie. 

Przedstawiając nasze komentarze chcieliśmy jednoznacznie potwierdzić chęć uczestnictwa w dalszym 
procesie legislacyjnym związanym z opracowaniem i wdrożeniem powyższych rozwiązań. 

Jednocześnie pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań lub wątpliwości związanych 
z przedstawionymi przez nas komentarzami. 

Z poważaniem 

Piotr Sokołowski 
Wiceprezes Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Audyt Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

Nazwa Deloitte odnosi się do kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm alonkowskich, które stanowią 
oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas 
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Deloitte 
Komentarz Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp.k. do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa") nr w wykazie 
prac legislacyjnych Rady Ministrów UD 430 

Definicja usług atestacyjnych i usług pokrewnych w Art. 2. pkt 5 dotychczasowej Ustawy 

Uwaga Deloitte 
Proponujemy aby w definicje usług atestacyjnych i usług pokrewnych zawartych w art. 2 pkt 5 i 6 
dotychczasowej ustawy uzupełnić wskazując, że chodzi o usługi wykonywane „zgodnie z krajowymi 
standardami badania, krajowymi standardami przeglądu i krajowymi standardami usług 

atestacyjnych innych niż badanie i przegląd". 

Uzasadnienie 
Odnosząc się stricte do projekt zmian, uważamy że w obecnej propozycji zakres bezpośredniego 
nadzoru sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego nad wszystkimi usługami 

atestacyjnymi i pokrewnymi musi zostać jednoznacznie doprecyzowany. Obecna propozycja zmian 
zawarta w projekcie oznaczałaby objęcie nadzorem wszelakich usług niezależnie na rzecz kogo 
i według jakich standardów zostały wykonane, czyli np. usług wykonywanych na rzecz jednostek 
zależnych od podmiotów zagranicznych które wykonywane są na rzecz podmiotów zagranicznych czy 
tez ich audytorów w oparciu o inne, niż krajowe, standardy badania czy przeglądu 

(np. Międzynarodowe Standardy Badania, czy standardy US GAAS). W konsekwencji proponuje się 
ograniczenie nadzoru jedynie do usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie 
z krajowymi standardami wykonywania zawodu. 

System kontroli jakości - Art. 1 pkt. 21 a) projektu ustawy dotyczący art.SO ust. 1 Ustawy 

Proponowana zmiana zawarta w projekcie 
Propozycja zawarta w projekcie ustawy wprowadza konieczność sporządzenia dokumentacji systemu 
wewnętrznej kontroli jakości w języku polskim. 

Uwaga Deloitte 
Proponujemy zrezygnowanie z wymogu dotyczącego sporządzenia dokumentacji w języku polskim, 
lub alternatywnie, doprecyzowania zakresu dokumentacyjnego objętego tym wymogiem poprzez 
wskazanie, iż chodzi o dokumentację polityk i procedur objętych art. 64 ust. 1 ustawy, pozostawiając 
możliwość wykorzystania w tym zakresie rozwiązań organizacyjnych oraz systemów i zasobów 
sieciowych (opartych głównie o rozwiązania IT) opracowanych i funkcjonujących w języku angielskim. 

Uzasadnienie 
System kontroli jakości o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy obejmuje wiele elementów które 
szczegółowo zdefiniowane są w Standardzie Kontroli Jakości oraz bezpośrednio w ustawie w art. 64 
ust.1. 

Definicja „sieci" zawarta w art. 2 pkt 14 obowiązującej Ustawy, a pochodząca z Dyrektywy 43 określa, 
że przez sieć należy rozumieć „strukturę („) która posiada wspólny system kontroli lub wspólne 
zarządzanie, lub która posiada wspólną politykę i procedury kontroli jakości (.„)". Podobnie 
obowiązujący nas Standard Kontroli Jakości w ust. 54 wskazuje, że firmy audytorskie działające w 
ramach sieci w celu zachowania spójności mogą zastosować niektóre lub wszystkie procedury 
nadzorcze na zasadach sieciowych. Wymogi stawiane firmie audytorskiej w ramach systemu kontroli 
jakości, służą przede wszystkim wysokiej jakości świadczonych usług i powinny uwzględniać potrzeby 
tak firmy audytorskiej jak i jej klientów. To firma audytorska korzysta z tego systemu zapewniając 
jednolitość traktowania swoich klientów prowadzących w wielu przypadkach działalność 
międzynarodową i w konsekwencji obsługiwanych w wielu lokalizacjach na całym świecie. 
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Deloitte. 
W tym kontekście wymóg posiadania dokumentacji kontroli jakości w języku polskim wydaje nam się 
niezgodny z celem zmian, i w żaden sposób nie wpływa na wzrost jakości usług czy wzmocnienie 
nadzoru. Uważamy w konsekwencji w/w propozycję zmian za nieuzasadnioną w szczególności 

z punktu widzenia firm audytorskich o charakterze sieciowym. 

Chcieliśmy jednocześnie jasno podkreślić, że w sytuacji postepowań dyscyplinarnych 
czy administracyjnych, jest bezsprzecznym, że wszystkie wymagane dowody zostają przedstawione 
w wymaganej prawem formie na koszt firmy audytorskiej jak wynika to jednoznacznie 
z obowiązującego dzisiaj prawa. W praktyce materiał dowodowy, aby jednoznacznie wykluczyć 
rozbieżności interpretacyjne, będzie musiał być oparty o tłumaczenia przysięgłe, co w praktyce jest 
stosowane przez firmy sieciowe i z pełną świadomością w zakresie w jakim dotyczy to materiału 
dowodowego konkretnego postepowania, zawsze to firma audytorska ponosi pełne zobowiązanie, tak 
do dostarczenia tłumaczenia jak i poniesienia jego kosztów. W tym zakresie nie widzimy nawet 
przeciwskazań aby tego rodzaju regulacje uwzględnić bezpośrednio w Ustawie. 

Mając jednakże na względzie zwiększenie operacyjności w zakresie inspekcji, widzimy także 

możliwość alternatywnego podejścia w powyższym zakresie, poprzez doprecyzowanie wymogów 
zakresu dokumentacji jaka musi być opracowana w języku polskim. System wewnętrznej kontroli 
jakości to zbiory polityk i procedur jakie firma audytorska powinna opracować i wdrożyć, które co do 
zasady szczegółowo przedstawione są Standardzie Kontroli Jakości jak i art. 64 ust. 1 ustawy, 
ale także rozwiązania organizacyjne, systemy i zasoby które w większości przypadków oparte są 
o narzędzia IT, a w firmach audytorskich o charakterze sieciowym są to rozwiązania sieciowe. O ile 
utrzymywanie w języku polskim zbioru polityk i procedur opracowanych w ramach systemu kontroli 
jakości danego podmiotu jest uzasadnione, o tyle zasoby i systemy sieciowe wykorzystywane w 
procesach kontroli jakości w firmach audytorskich o charakterze sieciowym mają charakter ponad 
krajowy i wykorzystywane są przez sieć jako całość. Opracowanie i oparcie ich funkcjonalności na 
języku obcym (język angielski) ma wymiar czysto praktyczny, umożliwiający ich efektywne 
wykorzystanie i skuteczność systemu jako całości. Przekształcenie tych systemów do wersji 
polskojęzycznej jest często niewykonalne w praktyce, w wielu przypadkach tylko i wyłącznie z uwagi 
na uwarunkowania techniczne. Z drugiej strony obecny kształt i zaprojektowanie tych systemów jest 
podyktowany przez wymogi prawa - świadcząc usługi audytorskie np. na rzecz polskiego podmiotu 
prowadzącego międzynarodową działalność biegły rewident jest zobowiązany zachować niezależność 
w stosunku do wszystkich podmiotów grupy kapitałowej powyższego klienta i w zakresie swojej sieci 
jako całości. Brak systemu sieciowego w tym zakresie podważy zasady posiadania przez firmę 
audytorską odpowiedniego, dla tego typu klienta, systemu kontroli jakości. Dodajmy nadto, 
że posługiwanie się narzędziami opartymi na jednolitym języku ma tutaj wymiar czysto praktyczny 
umożliwiający sprawną i bezpośrednią komunikację, jak również korzystanie z zasobów tych 
systemów - w przykładzie powyżej, dzięki istnieniu takiego systemu, polski biegły rewident może się 
w sposób bezpośredni i w zasadzie w każdym czasie, upewnić co do niezależności swoich kolegów 
biegłych badających np. jednostkę zależną zlokalizowaną w innym państwie i vice versa. 

W konsekwencji uważamy, że doprecyzowanie projektu w tym zakresie ma swoje praktyczne 
uzasadnienie, jednocześnie pozwalając firmom sieciowym na korzystanie z ich zasobów i systemów 
w ich obecnej formie, zapewniając jednocześnie istnienie bazowych polityk i procedur w języku 
polskim. 

Opłata z tytułu nadzoru - Art. 1 pkt. 24 projektu ustawy dotyczący art. 55 ust. 1 i 2a 

Proponowana zmiana zawarta w projekcie 
Według propozycji opłata z tytułu nadzoru oparta jest na wielkości rocznych przychodów z tytułu 
wykonywania usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych oraz stawce procentowej nie wyższej niż 
4%. 
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Deloitte~ 
Uwaga Deloitte 
Proponuje się odstąpienie od wprowadzania ujednoliconej stawki procentowej i oparciu opłaty na 
stawkach uzależnionych od rodzaju usług i charakteru nadzoru, w tym częstotliwości inspekcji. 
Równocześnie uważamy iż poziom stawki maksymalnej także powinien zostać obniżony. 

Uzasadnienie 
Naliczenie opłaty na bazie przychodów ze wszystkich usług atestacyjnych i pokrewnych spowoduje 
bardzo wysoki wzrost kosztów działalności firm audytorskich. O ile projekt ustawy zakłada 

konsolidację nadzoru, o tyle utrzymuje częstotliwość inspekcji w zależności od rodzaju obsługiwanych 
przez daną firmę audytorską klientów (JZP, nie-JZP) i nie precyzuje zasad według których 
poszczególne usługi byłyby objęte okresowymi inspekcjami. Obecnie istniejący w ramach 
wykonywania nadzoru podział podmiotowy różnicuje opłaty za nadzór. Opłata z tytułu nadzoru 
wnoszona do KKN wynosi maksymalnie 1,5 %, a zakres usług objętych nadzorem pokrywa badania 
ustawowe jednostek innych niż JZP oraz usługi objęte krajowymi standardami wykonywania zawodu 
inne niż badania ustawowe świadczone tak na rzecz JZP jak i nie JZP. W konsekwencji w projekcie 
zmian, ta część usług obarczona jest nie tylko wzrostem samej podstawy naliczania opłaty, ale także 
wzrostem maksymalnej stawki procentowej. Według naszych zgrubnych szacunków oznacza to, że 
opłata ponoszona przez naszą firmę wzrośnie trzy-, czterokrotnie, co jest poważnym obciążeniem. 

O ile rozumiemy konieczność wzmocnienia nadzoru w zakresie usług świadczonych na rzecz JZP, 
o tyle wzrost opłaty dla pozostałych jednostek i usług na ich rzecz świadczonych jest całkowicie 
nieuzasadniony. Wzrost kosztów z tego tytułu będzie miał poważny wpływ na możliwość rozwoju firm 
audytorskich, w tym głównie możliwości pozyskiwania odpowiedniej kadry specjalistów i ekspertów, 
co z pewnością może mieć wpływ na zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości usług. 

Obawiamy się że w dłuższej perspektywie wpłynie to negatywnie na całość rynku tych usług 

bezpośrednio na ich jakość. 

Akta badania - Art. 1 pkt. 36 projektu ustawy dotyczący art. 67 ust 4a) ustawy 

Proponowana zmiana zawarta w projekcie 
Zgodnie z projektem zmian dokumentacja klienta i akta badania powinny być sporządzone w języku 
polskim z wyjątkiem elementów wymienionych w art. 67 ust. 4 pkt 7, 10 i 13, które mogą być 
sporządzone w języku obcym, jednakże na potrzeby kontroli firma audytorska zapewnia ich pisemne 
tłumaczenie na język polski. 

Uwaga Deloitte 
1. Proponuje się odstąpienie od wprowadzania obowiązku sporządzania akt badania (art. 67 ust.4) 

w języku polskim, przy jednoczesnym obowiązku zapewnienia przez firmę audytorską na jej 
koszt pisemnego tłumaczenia na język polski, w sytuacji: 
a) gdy w trakcie inspekcji na gruncie językowym powstają problemy interpretacyjne związane 

z określonym dokumentem rewizyjnym lub/i zagadnieniem; 
b) w sytuacji, w której dokument rewizyjny lub określona grupa dokumentów rewizyjnych 

stanowi dowód w postępowaniu dowodowym w zakresie postepowania dyscyplinarnego lub 
administracyjnego. 

Alternatywnie pozostając przy zaproponowanych zmianach, uważamy, że możliwość 

sporządzenią akt badania w języku obcym powinien być rozszerzony - poza pkt 7, 10 i 13 ustępu 
4 Ustawy, także na następujące punktu art. 67 ust. 4: 
a) pkt 1) - ocena niezależności - z uwagi na fakt konieczności badania warunków niezależności 

z uwzględnieniem spółek międzynarodowych grup kapitałowych oraz podmiotów sieci do 
których należy firma audytorska 
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Deloitte~ 
b) pkt 9) - sprawozdanie dla komitetu audytu - z uwagi na fakt, że w licznych przypadkach 

przygotowywane jest w języku angielskim z uwagi na zasiadające w organach osoby 
obcojęzyczne, 

c) pkt 11) - dokumentacja wykonanego przeglądu - w celu jednolitego podejścia. Skoro 
dokumentacja badania (ust. 4 pkt. 10) może być opracowana w języku obcym, 
dokumentacja z wykonanego przeglądu, jak również z każdej innej usługi, powinna być 
równorzędnie traktowana. 

2. Proponuje się także wprowadzenie zmian do ustawy o rachunkowości w zakresie uregulowania 
zasad współpracy kierownika jednostki z biegłym rewidentem (art. 67 ustawy), nakładający 
obowiązek dostarczenia biegłemu rewidentowi na jego żądanie tłumaczenia na język polski 
określonych dokumentów, które biegły rewident powinien uwzględnić w dokumentacji z badania. 

Uzasadnienie 
Naszym zdaniem obowiązek sporządzania akt danej usługi w języku polskim z uwzględnieniem 
pewnych wyjątków, mógłby bez uszczerbku na całości ustawy zostać usunięty z zapewnieniem 
tłumaczenia w określonych sytuacjach jak wskazaliśmy to powyżej. W większości przypadków forma 
dokumentowania uzależniona jest od charakteru klienta i charakteru usługi. W konsekwencji 
uważamy, że nienarzucanie w tym względzie określonych reguł pozwoli na odpowiednie dostosowanie 
dokumentacji do określonej sytuacji a jednocześnie zapewni w określonych sytuacjach 
przetłumaczenie określonych dokumentów na język polski. 

Alternatywnie, przy pozostawieniu obecnej propozycji, uważamy, że powinna ona traktować 

elementy akt w porównywalny sposób i dopuszczać użycie języka obcego tam gdzie jego użycie 
wynika z praktyki lub charakteru. W tym zakresie widzimy powyżej przywołane trzy dodatkowe 
elementy które naszym zdaniem powinni zostać dodatkowo rozważone. 

Niezależnie od powyższych propozycji widzimy także konieczność uregulowania współpracy 

z kierownictwem podmiotu na rzecz którego świadczone są usługi w zakresie doprecyzowania jego 
odpowiedzialności za dostarczenie określonego dokumentu w wersji polskojęzycznej o ile będzie 
konieczne włączenie go do dokumentacji badania. Kwestia ta jest istotna z pespektywy kosztów a 
także odpowiedzialności związanej z ewentualnym tłumaczeniem dokumentu, będącego de facto 
dokumentem klienta, przez biegłego rewidenta np. na potrzeby inspekcji. 
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WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOS?'.ENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI . 
NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY 

LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA 

ZGŁOSZENIE 

ZAINTERESOWANIA !?RACAMI: NAD l?ROUEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH* 
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(tytuł projektu założeń projektu ustawy, proj e·ktu· ustawy 1 ub projektu rozporządz-eii-ia· -.:. - zgodnie 

z jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej 
lub informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, 

Prezesa Rady Ministrów albo ministrów) 

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO l?RACAMI NAD l?ROJEKTEM 

1. Nazwa/imię i nazwisko** 

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Audyt sp. k. (dawniej PricewaterhouseCoopers sp.z o.o.) 

2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania** 

ul. L.Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa 

3. Adres do ko~Bspondencji i adres e-mail 

j. w; e-mai·l: mi ros law. szmigielski@pwc.com 
B. WSKAZANIE.OSÓB Ul?RAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA l?ODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W !?RACACH 

NAD PROJEKTEM 

Lp. Imię i nazwisko Adres 

1 Agnieszka Ostaszewska 

2 Mirosław Szmigielski 

3 

4 
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C. OPIS l?OSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA l?RAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM 
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Podmiot zgłaszający jest frma audytorską. Komentarz oraz opis postulowanych 
rozwiązań prawnych zawarty jest w załączniku. 

.. - - - ... . . 
. ···- - - -- - --- -- - ·- --- ·---- -

--

.. . - .. .. 
. . - -- . 

. . 

.. 

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY 

1 Załącznik - pismo z dnia·14 listopada 2018 r. 

2 Wyciąg z KRS 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** 

zgłoszenia dokonanego dnia nd ........................................................................................ 
(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia) 

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE 

Imię i nazwisko Data Podpis 

rl 

Mirosław Szmigielski 14 listopada 2018 r. 

i~f~ -
I /) 

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNV _Ą ·,. 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświ,a,zt #fi.{? .. : 

(po pis) 

v 
* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa, treść: „- Zgłoszenie zmiany danych" skreśla się. 

** Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst). 
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Pani Teresa Czerwińska 
Minister Finansów 

Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
00-912 Warszawa 

Szanowna Pani Minister, 

Warszawa, i4·Hstopada 2018 r. 

BIUF.O MTNiST-RA1 

Wołyncto dnia 

I 20;8 -11- ~AM 
Bfv'll 

z dużym zainteresowaniem zapoznaliśmy się z projektem ustawy o zmianie ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym z dnia 31października2018 r. 
(„Ustawa"). Popieramy wszelkie regulacje, zamiarem których jest poprawa jakości badań 
ustawowych, a także wyposażenie na<izoru publicznego w odpowiednie uprawnienia, ale tylko w 
tym zakresie, gdzie jest to niezbędne, pez nieproporcjonalnego obciążania firm audytorskich. 

Nowelizacja Ustawy wprowadza, między innymi, ustawowy obowiązek udokumentowania 
systemu wewnętrznej kontroli jakości w języku polskim. Naszym zdaniem realizacja tego 
wymogu jest nadmiernym obciążeniem firm audytorskich, szczególnie tych działających w sieci i 
posługujących się wspólnym dla całej sieci systemem kontroli jakości. System kontroli jakości w 
firmach audytorskich jest kompleksowym rozwiązaniem i opiera się na wielu elementach 
kontroli jakości określonych w międzynarodowym i krajowym standardzie kontroli jakości. Duże 
firmy audytorskie obsługujące klientów działających w wielu krajach muszą posługiwać się 
wspólnym systemem kontroli jakości zrozumiałym dla wszystkich uczestników procesu badania 
sprawozdań finansowych tych międzynarodowych podmiotów. 

Dla przykładu, badając skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki zainteresowania 
publicznego z siedzibą w Polsce, a posiadającej spółki zależne w innych krajach jesteśmy 
zobowiązani upewnić się, że zagraniczne firmy audytorskie naszej sieci badające te podmioty 
zależne nie świadczą usług zakazanych wynikających z przepisów unijnych. To tego celu służy 
nam wspólny system akceptacji zleceń niebędących badaniem, a ten z konieczności musi 
funkcjonować w języku zrozumiałym dla wszystkich firm należących do sieci. Pod9bnie system 
identyfikujący jednostki zainteresowania publicznego w Unii Europejskiej badane przez firmy 
audytorskie należące do naszej sieć, a służący zapewnieniu niezależności, też musi być 
opracowany w języku angielskim. 

Kolejnym przykładem jest metodologia badania, będąca elementem systemu kontroli jakości. 
PwC w Polsce korzysta ze wspólnej dla sieci metodologii badania w ramach narzędzia PwC Audit. 
Metodologia ta opiera się na Międzynarodowych Standardach Badania, w tym także wymogach 
krajowych oraz odpowiednich dodatkowych zasadach i wytycznych opracowanych przez PwC. 
Nasza wspólna metodologia badania stwarza ramy umożliwiające firmom członkowskim PwC w· 
sposób jednolity spełniać wszystkie aspekty norm zawodowych, przepisów i wymogów prawnych, 
zapewniając jednakową i porównywalną wysoką jakość badania. Niezmiernie trudno nam będzie 
opracować oraz utrzymywać taki system w języku polskim. Oprócz jednorazowej inwestycji w 
tłumaczenie całej metodologii będziemy musieli ponosić bieżące koszty aktualizacji. 

f'""Pricewiiie'i->io"Uśe<:o'oii"ers'Pol'SJW'"SiiólJW''ż'o'iira'iii'C'ż'ó'fzą"ą'd'P'O'Wie'd'żiaiii'ó1aą".ifiii1Yi'sii:"fc.7aa;;;;;1-e]'""Price'W'iiier'fzo"Uśe.·ca'ójjers·ś'P:· 
· z.o.o.}, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa, Polska; T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com 

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers sp. z.o.o.) wpisana jest do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego p12ez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warrnawa, ul. Lecha 
Kaczyńskiego 14. 



Jak rozumiemy wymóg udokumentowania systemu wewnętrznej kontroli jakości w języku 
polskim wynika z potrzeb nadzoru i kontroli. Utrzymywanie dwóch równoległych systemów -
jednego zgodnie z wymogami sieci i drugiego wyłącznie na potrzeby nadzoru uważamy za 
rozwiązanie niepraktyczne i dlatego wnosimy o niewprowadzanie proponowanych zapisów. 
Zawsze jesteśmy gotowi zapewnić tłumaczenie na język polski dowolnie wybranych przez 
kontrolerów fragmentów dokumentacji systemu kontroli jakości. 

Wnosimy również o rozważenie niewprowadzenia przepisów dotyczących dalszego wzrostu 
opłaty za nadzór poprzez zwiększenie podstawy naliczania opłaty. Nie widzimy uzasadnienia dla 
powiększania kosztów funkcjonowania nadzoru tylko na skutek przesunięcia całkowitego 
nadzoru z PIBR do PANA. Dla usług wykonywanych na rzecz nie-JZP proponowany jest nie tylko 
wzrost podstawy, ale również wzrost stawki procentowej. Obecnie wnoszone opłaty za nadzór 
przez PwC to kwota ponad 2 miliony złotych. Nasze szacunki kwoty opłaty wg nowej podstawy tj 
przychodów ze wszystkich usług badania oraz z tytułu wykonywania pozostałych usług 
atestacyjnych oraz usług pokrewnych wskazują, że opłata z tytułu nadzory będzie wynosiła od 4,8 
mln zł do 8,1 mln zł , w zależności od wielkości stawki procentowej, która będzie określona przez 
Ministra Finansów. Drastyczny wzrost obciążeń finansowych jest niespotykany w innych 
branżach i wpłynie na znaczące obniżenie rentowność wszystkich firm audytorskich. 

Zauważamy, że nowelizacja Ustawy nie podjęła praktycznych kwestii komunikowanych nam 
przez naszych klientów i regulatorów związanych między innymi z krótkim okresem rotacji i 
restrykcyjną listą usług dozwolonych dla JZP. Niektóre banki nie mogły znaleźć firm 
audytorskich zdolnych do podjęcia się badania, a podmioty emitujące akcje musiały zatrudnić 
innych niż statutowi audytorzy, biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych do 
prospektu emisyjnego. Uważamy, że obecna nowelizacja Ustawy jest doskonałą okazją do 
udoskonalenia istniejących zapisów w Ustawie. Chętnie włączymy się w dyskusję na ten temat. 

W załączeniu przesyłamy szczegółowe uwagi dotyczące proponowanych zapisów wynikających z 
nowelizacji Ustawy. Mamy nadzieję, że nasze uwagi przyczynią się do dalszego ulepszania ustawy 
pod względem przyjętych rozwiązań i jednoznaczności zapisów. Wyrażamy jednocześnie chęć 
uczestniczenia w konferencjach uzgodnieniowych w trakcie dalszych prac nad ustawą. 

Z poważaniem 

llr"'d'"- t}Jla.ceL 

~nieszka Ostaszewska 
Biegły rewident, Prokurent 

Mi sław Szmigielski 
egły rewident, Prokurent 
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Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach,fiMnach audytorskich oraz nadzorze 
--- ..... , -·····. --------- ---- --blicznum z ~1 naździernika 2018 

Lu. Referencia Treść obecna Prouonowanaznrlana Uzasadnienie 
1 Art. 2.pkt5 usługach atestacyjnych - należy dopisanie na końcu ( ... )i Projekt zmian do Ustawy o biegłych rewidentach, 

dotychczasow przez to rozumieć usługi mające na wykonywanych zgodnie z firmach audytorskich i nadzorze publicznym 
ej Ustawy celu uwiarygodnienie w wysokim krajowymi standardami badania, (Ustawa) rozszerza zakres bezpośredniego nadzoru 

lub umfarkowanym stopniu krajowymi standardami przeglądu i 
sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru 
Audytowego na wszystkie usługi atestacyjne i 

zagadnień obejmujących w krajowymi standardami usług pokrewne. Nie wydaje się konieczne, aby nadzór ten 
szczególności informacje finansowe atestacyjnych innych niż badanie i dotyczył wszystkich takich usług. Proponuje się 
i niefinansowe, systemy, procesy, a przegląd; rozszerzenie nadzoru jedynie w stosunku do usług 
także aspekty zachowań lub postaw atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie 

określonych podmiotów, w oparciu z krajowymi standardami wykonywania zawodu. 

o dowody uzyskane w trakcie Przykładowo badanie pakietów konsolidacyjnych 

przeprowadzenia odpowiednich 
jednostek zależnych od podmiotów zagranicznych 
są wykonywane zgodnie z Międzynarodowymi 

procedur, stanowiące podstawę Standardami Badania (lub Przeglądu), gdyż takie są 
wydawanej, zgodnie z przyjętymi wymagania audytora grupy. Nadzór nad jakością 
kryteriami, oceny zagadnień całości badania skonsolidowanego sprawozdania 
będących przedmiotem tych usług, takiej grupy, wtymjakością badania (przeglądu) 

zamieszczonej w sprawozdaniu z pakietów konsolidacyjnych sprawowany jest przez 

wykonanej usługi; - organ nadzoru kraju siedziby jednostki 
sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe. 

Proponowana poprawka odzwierciedla wymóg 
wynikający ze zmiany do art.64 ust. 1 pkt 1, lit d), 
któzy wymaga aby zlecenie usługi atestacyjnej innej 
niż badanie lub zlecenie usługi pokrewnej było 
przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami 
wvkonywania zawodu i wymogami ustawowymi. 

2 Art. 2. pkt6 usługach pokrewnych - należy przez dopisanie na końcu ( ... )i Uzasadnienie jak wyżej 
dotychczasow to rozumieć usługi polegające na wykonywanych zgodnie z 
ej ustawy przeprowadzeniu uzgodnionych krajowymi standardami usług 

procedur, wykonywanych w oparciu pokrewnych 
o uzgodniony cel, zakres prac i 

3 



-- -

sposób ich wykonania, których opis 
i wynik są przedstawione w raporcie 
z wykonania usługi, lub usługi 
kompilacji informacji finansowych, 
których celem jest wykorzystanie 
wiedzy z zakresu rachunkowości do 
zebrania, sklasyfikowania i 
podsumowania informacji 
finansowych 

3 Art. 1 pkt. 21 Dokumentacja systemu Proponuje się odstąpienie od Obowiązek opracowania i stosowania systemu 
a) dotyczący wewnętrznej kontroli jakości jest wprowadzania zmiany. wewnętrznej kontroli jakości wynikający z 
art.50 ust. 3 sporządzana w języku polskim." dotychczasowych wymogów i praktyki wzmocniony 
Ustawy obowiązującym od 2017 roku art. 50 Ustawy służy 

zapewnieniu świadczenia usług atestacyjnych 
wysokiej jakości przez firmy audytorskie. To firma 
audytorska korzysta z tego systemu i jego zakres, 
forma oraz język powinien uwzględniać potrzeby 
firmy audytorskiej w tym zakresie. 
Ważne jest to szczególnie w przypadku firm 
audytorskich działających w sieci, gdzie 
podstawowe polityki w zakresie systemy kontroli 
jakości, zachowania niezależności czy metodologii 
badania są opracowywane na poziome sieci, a nie 
przez poszczególne firmy audytorskie działające w 
danej sieci. Definicja „sieci" zawarta w art. 2 pkt 14 
Ustaw, a pochodząca z Dyrektywy 43 określa, że 
przez sieć należy rozumieć „strukturę ( .. ) która 
posiada wspólny system kontroli lub wspólne 
zarządzanie, lub która posiada wspólną politykę i 
procedury kontrolijakości ( ... )". Tak więc, naszym 
zdaniem, żądanie od firm audytorskich aby 
dokumentowały system kontroli jakości w sposób 
odmienny od pozostałych firm należących do sieci 
nie jest spójny z definicją zawartą w Dyrektywie i 
Ustawie. 

4 Art. 1 pkt. 22 Firma audytorska, w terminie do Proponuje się odstanienie od Proponowane rozwiazaniejest znacznym 
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dotyczący ostatniego dnia lutego następnego wprowadzenia pkt.1 w ust.1. rozszerzeniem obowiązków informacyjnych w 
art.51 ust. 1 roku, przekazuje Agencji stosunku do poprzednfoj ustawy i wpływa na 

sprawozdanie za poprzedni rok zwiększenie obowiązków administracyjnych, a co za 
kalendarzowy zawierające tym idzie kosztów funkcjonowania firm 
w szczególności: audytorskich. Z uwagi, że zgodnie z art. 51 ust.1 pkt. 
1) wykaz świadczonych w 3 będzie istnieć wymóg podania przychodów z 
poprzednim roku kalendarzowym badań ustawowych, innych usług atestacyjnych i 
usług w podziale na: usług pokrewnych nie wydaje się konieczne 
a) badania ustawowe, raportowanie szczegółów każdej wykonanej usługi. 
b) usługi atestacyjne inne niż 
badania ustawowe, 
c) usługi pokrewne 

5 Art. 1 pkt. 24 1.Firma audytorska jest obowiązana Proponuje się odstąpienie od Zmiana podstawy naliczania opłaty z tytułu 
dotyczący wnieść opłatę z tytułu nadzoru za wprowadzania zmiany podstawy nadzoru, która ma obejmować wszystkie usługi 
art. 55 ust. 1 i dany rok kalendarzowy w naliczania opłaty z tytułu nadzoru i atestacyjne i pokrewne spowoduje znaczny wzrost 
2a wysokości będącej iloczynem pozostawienie jako podstawy kosztów dżiałalności firm audytorskich, a w 

stawki procentowej na dany rok przychody uzyskane ze świadczenia konsekwencji kosztów badania ponoszonych przez 
kalendarzowy oraz rocznych czynności rewizji finansowej. badane podmioty. Dotychczas opłata z tytułu usług 
przychodów z tytułu wykonywania świadczonych na rzecz jednostek innych niż JZP 
usług atestacyjnych oraz usług wynosiła do 1,5 % przychodów z tytułu czynności 
pokrewnych, osiągniętych przez rewizji finansowej. Dla tej części usług 
firmę audytorską w danym roku proponowany jest nie tylko wzrost podstawy, ale 
kalendarzowym również wzrost stawki procentowej. Szacunki firm 

audytorskich wskazują, że opłata z tytułu nadzoru 
3.Stawka procentowa, o której wzroście czterokrotnie. Podkreślamy, że oplata w 
mowa w ust. 1 i 2, obowiązująca w zasadzie jest podatkiem obrotowym od 
danym roku kalendarzowym nie świadczonych usług. 
może być wyższa niż 4%.", 

Proponowana podstawa naliczania składki 
obejmująca wszystkie usługi atestacyjne i pokrewne 
nie wynika ze zmiany zakresu nadzoru 
sprawowanego przez PANA, gdyż zgodnie z nowym 
brzmieniem art. 112 ust 3 kontrolom jedynie~ 
a nie muszą podlegać usługi atestacyjne inne niż 
badania oraz usługi pokrewne. 

Poza tym częstotliwość kontroli w cyklu trzyletnim 
dotyczyć będzie jedynie firm audytorskich 
badaiacych duże JZP, a nie jak dotychczas 
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wszvstkich JZP. 
6 Art. 1 pkt. 36 (Firma audytorska sporządza Proponuje się odstąpienie od Proponowane rozwiązanie jest znacznym 

a) dotyczący dokumentację klienta, która wprowadzania pkt 4a). rozszerzeniem obowiązków dokumentacyjnych w 
art. 67ust3 zawiera ( .. )) ... stosunku do poprzedniej ustawy, a co za tym idzie 
pkt4a) 4a) akta zleceń usług atestacyjnych kosztów funkcjonowania firm audytorskich. 
ustawy innych niż badanie oraz zleceń Generalnie firmy audytorskie posiadają niezbędne 

usług pokrewnych wykonanych lub informacje konieczne do wykonania usług 
wykonywanych na rzecz danego atestacyjnych innych niż badanie oraz zleceń usług 
klienta pokrewnych i brak jest uzasadnienia aby wymogi 

określane były w drodze ustawy. 

Poza tym brak jest przepisów określających 
zawartość akt zleceń usług atestacyjnych innych niż 
badanie oraz zleceń usług pokrewnych. (art 67 ust 4 
nie został rozszerzonv). 

7 Art. 1 pkt. 36 Dokumentacja, o której mowa w Proponuje się odstąpienie od Uzasadnienie jak w punkcie 3 powyżej. 
b) dotyczący ust. 3 i 4, jest sporządzana w języku wprowadzania obowiązku Poza tym, skoro PANAjedynie może przeprowadzać 
art. 67 ust 4a) polskim. W przypadku sporządzania dokumentacji w języku kontrole wykonywania usług atestacyjnych innych 
ustawy dokumentacji, o której mowa w ust. polskim lub ewentualnie zastąpienia niż badanie i usług pokrewnych obowiązek 

4 pkt 7. 10 i 13, może tego wymogu obowiązkiem sporządzania tych akt z podaniem w jakim języku 
być ona sporządzona w języku zapewnienia pisemnego tłumaczenia mają być sporządzane wydaje się być nadmierny. 
obcym, jednakże na potrzeby najęzyk polski. 
kontroli firma audytorska zapewnia 
ich pisemne tłumaczenie na język Jeżeli powyższe nie spotka się z 
polski.", akceptacją proponuje się dodać do 

zdania drugiego ust 3 punkt 4a): 

W przypadlru dolrumentacji, o której 
mowa w ust. 3 pkt 4a oraz ust. 4 pkt 
7, 10 i 13, może być ona sporządzona 
w języlru obcym, jednakże na 
potrzeby kontrolifirma audytorska 
zapewnia ich pisemne tłumaczenie 
najęzykpolski.", 
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Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia  

w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich  

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398, 1669, 

2193, 2243 oraz z 2019 r. poz. 730), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 51 

ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”, wzory formularzy sprawozdawczych, formę 

i sposób przekazania sprawozdania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, zwanego dalej 

„sprawozdaniem”. 

§ 2. Sprawozdanie zawiera następujące informacje: 

1) wykaz świadczonych w poprzednim roku kalendarzowym usług 

– z podaniem nazw, form organizacyjno-prawnych, siedzib i numerów identyfikacji 

podatkowej jednostek, wobec których wykonano poszczególne usługi, imienia i 

nazwiska osoby wykonującej usługę w imieniu firmy audytorskiej, w tym gdy osobą 

taką jest biegły rewident jego numer w rejestrze, oraz daty i rodzaju sporządzonych 

sprawozdań i raportów, w tym informacji jaką opinię, o której mowa w art. 83 ust. 5 

ustawy, zawiera sprawozdanie z badania lub czy sprawozdanie z badania zawiera 

odmowę wydania opinii; 

2) informacje o badaniach ustawowych, w których czynności badania zostały 

zrealizowane przez podwykonawców, z podaniem nazw podwykonawców, ich 

form organizacyjno-prawnych, siedzib i numerów wpisu na listę, o której mowa 

w art. 57 ust. 1 ustawy, oraz wskazaniem tych czynności i wartości kwotowej i 

procentowej wynagrodzenia podwykonawców za wykonane przez nich w ramach 

badania ustawowego czynności; 

                                                           
1)    Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
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3) informację o uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym przychodach firmy 

audytorskiej.  

§ 3. Informacje o usługach i przychodach, podaje się z uwzględnieniem ich struktury 

podmiotowej, obejmującej następujące rodzaje podmiotów: 

1) małe, średnie i duże jednostki zainteresowania publicznego (zwane dalej: „JZP”); 

2) małe, średnie i duże jednostki inne niż jednostki zainteresowania publicznego (zwane 

dalej: „nie-JZP”); 

3) jednostki z siedzibą na terytorium RP; 

4) jednostki spoza RP; 

5) jednostki zależne od JZP lub nie-JZP; 

6) jednostki dominujące wobec JZP lub nie-JZP. 

§ 4. Informacje o usługach i przychodach, podaje się z uwzględnieniem ich struktury 

rodzajowej, obejmującej następujące kategorie: 

1) badania ustawowe;  

2) usługi atestacyjne inne niż badania ustawowe;  

3) usługi pokrewne; 

4) usługi inne niż wskazane w pkt 1–3; 

5) usługi, o których mowa w pkt 1–3, wykonane zgodnie z krajowymi standardami 

wykonywania zawodu na rzecz poszczególnych podmiotów lub grup podmiotów, o których 

mowa w § 3; 

6) usługi, o których mowa w pkt 1–3, wykonane zgodnie ze standardami innymi, niż 

krajowe standardami wykonywania zawodu na rzecz poszczególnych podmiotów lub grup 

podmiotów, o których mowa w § 3; 

7) usługi i przychody z tytułu usług, których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia UE nr 

537/2014, wymaganych na mocy prawa unijnego lub krajowego, z podaniem tych przepisów;    

8) usługi i przychody z tytułu usług innych niż te, o których mowa w art. 5 ust. 1 

rozporządzenia UE nr 537/2014, które nie są wymagane na mocy prawa unijnego lub 

krajowego. 
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§ 5. Informacje o usługach i przychodach, podaje się z uwzględnieniem ich struktury 

terytorialnej, obejmującej: 

1) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  

2) terytorium spoza Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 6. Informacje o usługach i przychodach, podaje się z uwzględnieniem ich struktury 

wartościowej, wyrażanej: 

1) procentowo,  

2) kwotowo w PLN,  

3) kwotowo w pozostałych walutach, 

4) jako średni koszt wykonanej usługi  

– z uwzględnieniem poszczególnych grup podmiotów, rodzajów i terytoriów, o których 

mowa w § 3–5.  

§ 7. Informacje, o których mowa w §2, są przekazywane Polskiej Agencji Nadzoru 

Audytowego, zwanej dalej „Agencją”, na formularzach, których wzory określają 

odpowiednio załączniki nr 1–3.  

§ 8. 1. Sprawozdanie jest sporządzane w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu 

formularzy, o których mowa w § 7, które zamieszczane są również na stronie Agencji. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane Agencji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej i jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP oraz w wersji edytowalnej. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie po 

raz pierwszy do sprawozdań za rok 2020.  

 

MINISTER FINANSÓW 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Finansów  

z dnia … (poz. .) 

 

Załącznik nr 1 

Wzory formularzy – firmy audytorskie, które w poprzednim roku kalendarzowym wykonały usługi na rzecz 

chociaż jednej jednostki zainteresowania publicznego (JZP) 

 

Numer firmy audytorskiej 
w rejestrze 

Nazwa firmy audytorskiej 

    

 

Przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz JZP i jednostek innych niż JZP 
Kwoty przychodów osiągniętych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku 

    
         

Rodzaj przychodu w PLN 
       

Kwota z tytułu usług atestacyjnych na rzecz JZP i jednostek innych niż 
JZP 

w PLN 
       

w tym: Kwota z tytułu czynności rewizji finansowej na rzecz JZP   
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w tym: Kwota z tytułu czynności rewizji finansowej na rzecz jednostek innych 
niż JZP 

  
       

w tym: Kwota z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP   
       

w tym: Kwota z tytułu badań ustawowych na rzecz jednostek innych niż JZP   
       

Kwota z tytułu usług pokrewnych na rzecz JZP i jednostek innych niż JZP   
       

 

Dane liczbowe dot. usług świadczonych na rzecz JZP i jednostek innych 
niż JZP 
Liczba usług atestacyjnych świadczonych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku: 

  
         
Poz. Rodzaj usługi atestacyjnej Liczba usług atestacyjnych 

      

      
      

 

Liczba usług pokrewnych świadczonych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku: 

       
Poz. Rodzaj usługi pokrewnej Liczba usług pokrewnych  
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Wykaz badań ustawowych wykonanych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku:

Poz. NIP Nazwa jednostki innej niż JZP Kod pocztowy Miejscowość Ulica

Forma 

organizacyjno-

prawna

Rodzaj 

wykonanej usługi

Opis wykonanej 

usługi

Rodzaj 

sprawozdania lub 

raportu

Data wykonania

Imię, nazwisko 

oraz numer w 

rejestrze 

biegłego 

rewidenta 

wykonującego 

usługę

Nazwa 

podwykonawcy, 

forma 

organizacyjno-

prawna, siedziba, 

numer w 

rejestrze oraz 

wskazanie 

zrealizowanych 

czynności (jeśli 

dotyczy)

Początek roku 

obrotowego 

sprawozdania 

finansowego

Koniec roku 

obrotowego 

sprawozdania 

finansowego 

Wykaz innych czynności rewizji finansowej świadczonych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku (z wyłączeniem badań ustawowych):

Poz. NIP Nazwa jednostki innej niż JZP Kod pocztowy Miejscowość Ulica

Forma 

organizacyjno-

prawna

Rodzaj 

wykonanej usługi

Opis wykonanej 

usługi

Rodzaj 

sprawozdania lub 

raportu

Data wykonania

Imię, nazwisko 

oraz numer w 

rejestrze 

biegłego 

rewidenta 

wykonującego 

usługę

Usługi świadczone na rzecz jednostek innych niż JZP

 
 
 
 
 

        

 
Dane kontaktowe: 

      
        
 

Imię i nazwisko:  
      

 
Telefon:  

   
……………………………………………………………………………… 

 
Adres e-mail:  

   
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
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Załącznik nr 2  

Wzory formularzy – firmy audytorskie, które w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały usługi jedynie 

na rzecz jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego (nie-JZP)  

 

Numer firmy audytorskiej 
w rejestrze 

Nazwa firmy audytorskiej 

    

 

Przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz JZP i jednostek innych niż JZP 
Kwoty przychodów osiągniętych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku 

    
         

Rodzaj przychodu w PLN 
       

Kwota z tytułu usług atestacyjnych na rzecz JZP i jednostek innych niż 
JZP 

w PLN 
       

w tym: Kwota z tytułu czynności rewizji finansowej na rzecz JZP   
       

w tym: Kwota z tytułu czynności rewizji finansowej na rzecz jednostek innych 
niż JZP 

  
       

w tym: Kwota z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP   
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w tym: Kwota z tytułu badań ustawowych na rzecz jednostek innych niż JZP   
       

Kwota z tytułu usług pokrewnych na rzecz JZP i jednostek innych niż JZP   
       

 

Dane liczbowe dot. usług świadczonych na rzecz JZP i jednostek innych 
niż JZP 
Liczba usług atestacyjnych świadczonych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku: 

  
         
Poz. Rodzaj usługi atestacyjnej Liczba usług atestacyjnych 

      

      
      

 

Liczba usług pokrewnych świadczonych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku: 

       
Poz. Rodzaj usługi pokrewnej Liczba usług pokrewnych  
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Wykaz badań ustawowych wykonanych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku:

Poz. NIP Nazwa jednostki innej niż JZP Kod pocztowy Miejscowość Ulica

Forma 

organizacyjno-

prawna

Rodzaj 

wykonanej usługi

Opis wykonanej 

usługi

Rodzaj 

sprawozdania lub 

raportu

Data wykonania

Imię, nazwisko 

oraz numer w 

rejestrze 

biegłego 

rewidenta 

wykonującego 

usługę

Nazwa 

podwykonawcy, 

forma 

organizacyjno-

prawna, siedziba, 

numer w 

rejestrze oraz 

wskazanie 

zrealizowanych 

czynności (jeśli 

dotyczy)

Początek roku 

obrotowego 

sprawozdania 

finansowego

Koniec roku 

obrotowego 

sprawozdania 

finansowego 

Wykaz innych czynności rewizji finansowej świadczonych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku (z wyłączeniem badań ustawowych):

Poz. NIP Nazwa jednostki innej niż JZP Kod pocztowy Miejscowość Ulica

Forma 

organizacyjno-

prawna

Rodzaj 

wykonanej usługi

Opis wykonanej 

usługi

Rodzaj 

sprawozdania lub 

raportu

Data wykonania

Imię, nazwisko 

oraz numer w 

rejestrze 

biegłego 

rewidenta 

wykonującego 

usługę

Usługi świadczone na rzecz jednostek innych niż JZP

 
 
 
 
 

        

 
Dane kontaktowe: 

      
        
 

Imię i nazwisko:  
      

 
Telefon:  

   
……………………………………………………………………………… 

 
Adres e-mail:  

   
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
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Załącznik nr 3  

Wzory formularzy – firmy audytorskie wpisane na listę na podstawie art. 58 ustawy  

 

Sprawozdanie firmy audytorskiej z innego państwa 
UE dla Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za …. 
rok 

 

Numer firmy audytorskiej 
w rejestrze 

Nazwa firmy audytorskiej 

    

Przychody z tytułu badań ustawowych wykonanych w Polsce na rzecz JZP i 
jednostek innych niż JZP  

Kwoty przychodów osiągniętych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku 

          
Rodzaj przychodu w PLN 

        

Kwota z tytułu badań ustawowych na rzecz JZP   
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Kwota z tytułu badań ustawowych na rzecz jednostek innych niż JZP   
        

 

Wykaz badań ustawowych przeprowadzonych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku:

Poz. NIP Nazwa JZP Kod pocztowy Miejscowość Ulica

Forma 

organizacyjno-

prawna

Rodzaj jednostki 

zainteresowania 

publicznego

Rodzaj 

wykonanej usługi

Przychód z tytułu 

wykonania usługi 

(PLN)

Opis wykonanej 

usługi

Rodzaj 

sprawozdania lub 

raportu

Data wykonania

Imię, nazwisko 

oraz numer w 

rejestrze 

biegłego 

rewidenta 

wykonującego 

usługę

Nazwa 

podwykonawcy, 

forma 

organizacyjno-

prawna, siedziba, 

numer w 

rejestrze oraz 

wskazanie 

zrealizowanych 

czynności (jeśli 

dotyczy)

Początek roku 

obrotowego 

sprawozdania 

finansowego

Koniec roku 

obrotowego 

sprawozdania 

finansowego 

Wielkość JZP w 

danym roku 

obrotowym

Poz. NIP Nazwa jednostki innej niż JZP Kod pocztowy Miejscowość Ulica

Forma 

organizacyjno-

prawna

Rodzaj 

wykonanej usługi

Opis wykonanej 

usługi

Rodzaj 

sprawozdania lub 

raportu

Data wykonania

Imię, nazwisko 

oraz numer w 

rejestrze 

biegłego 

rewidenta 

wykonującego 

usługę

Nazwa 

podwykonawcy, 

forma 

organizacyjno-

prawna, siedziba, 

numer w 

rejestrze oraz 

wskazanie 

zrealizowanych 

czynności (jeśli 

dotyczy)

Początek roku 

obrotowego 

sprawozdania 

finansowego

Koniec roku 

obrotowego 

sprawozdania 

finansowego 

Wykaz badań ustawowych przeprowadzonych przez firmę audytorską w okresie od stycznia do grudnia …. roku:

Badania ustawowe wykonane w Polsce na rzecz jednostek innych niż JZP

Badania ustawowe wykonane w Polsce na rzecz JZP

 

        

 
Dane kontaktowe: 

      
        
 

Imię i nazwisko:  
      

 
Telefon:  

   
……………………………………………………………………………… 

 
Adres e-mail:  

   
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
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UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 51 
ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193, 2243 oraz z 2019 r. 
poz. 730), zwanej dalej „ustawą”. 
Zgodnie ze wskazanym wyżej upoważnieniem minister właściwy do spraw finansów 
publicznych został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy,  
2) wzorów formularzy sprawozdawczych,  
3) formy i sposobu przekazania sprawozdania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy  

– uwzględniając konieczność zapewnienia Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, 
zwanej dalej Agencją, dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania zadań 
z zakresu nadzoru publicznego oraz zakres nadzoru publicznego sprawowanego nad 
firmami audytorskimi w zależności od rodzaju prowadzonej przez nie działalności.  

W celu sprawnego realizowania zadań przez Agencję konieczne jest pozyskiwanie przez nią 
określonych informacji od firm audytorskich. Dlatego też, zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy 
firmy audytorskie, do końca lutego, będą przekazywać Agencji sprawozdanie o usługach 
świadczonych przez nie w poprzednim roku kalendarzowym oraz o ich przychodach 
uzyskanych z tytułu wykonywania tych usług.  
Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia, sprawozdanie składane przez firmy audytorskie 
zawiera: 

1) wykaz usług świadczonych w poprzednim roku kalendarzowym,  
2) informacje o badaniach ustawowych, w których czynności badania zostały 

zrealizowane przez podwykonawców oraz  
3) informacje o uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym przychodach firmy 

audytorskiej. 

Ww. wykaz usług zawierał będzie informacje umożliwiające identyfikację podmiotów na 
rzecz, których wykonane zostały usługi oraz osób, które je wykonywały w imieniu firmy 
audytorskiej, a także stworzenie statystyk dotyczących rodzajów sporządzonych sprawozdań i 
raportów z wykonanych usług w tym rodzajów opinii zawartych w sprawozdaniach z badania 
– co konieczne jest dla właściwej analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w 
świadczonych przez firmy audytorskie usługach oraz jego wpływu na wystąpienia ryzyka 
systemowego w poszczególnych sektorach podmiotów gospodarczych. 
Dla skutecznego i efektywnego sprawowania nadzoru publicznego przez Agencję nad 
rynkiem usług świadczonych przez firmy audytorskie, w tym poziomu jego koncentracji w 
poszczególnych segmentach usług oraz dla poszczególnych grup podmiotów, firmy 
audytorskie zobowiązane będą do przekazywania informacji o wykonywanych usługach i 
uzyskiwanych z ich tytułu przychodach w bardziej szczegółowym ujęciu. To pozwoli poznać 
nie tylko samą strukturę ilościową, podmiotową, rodzajową, terytorialną i wartościową usług i 
przychodów, ale także modele biznesowe firm audytorskich, w tym sposób prowadzenia 
przez nie działalności (m.in. podwykonawstwo, grupy kapitałowe, sieci firm audytorskich). 
Ponadto pozyskanie takich informacji umożliwiać będzie Agencji ocenę zachodzących na 
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rynku zjawisk i ich prawidłowości. W związku z powyższym w § 3–6 projektu 
rozporządzenia, określono kategorie według których prezentowane będą przez firmy 
audytorskie w sprawozdaniu informacje o usługach i przychodach, a także informacje o 
badaniach ustawowych, w których czynności badania wykonane zostały przez 
podwykonawców.  
Zgodnie z  § 7 projektu rozporządzenia, informacje, o których mowa w § 2 projektu 
rozporządzenia  przekazywane będą Agencji na odpowiednich formularzach, których wzory 
określają załączniki nr 1–3 do projektu rozporządzenia. Ww. wzory formularzy zostały 
przygotowane z uwzględnieniem zakresu nadzoru publicznego sprawowanego przez Agencję 
nad firmami audytorskimi, który uzależniony jest od rodzaju prowadzonej przez nie 
działalności. Załącznik nr 1 zawiera wzory formularzy dla firm audytorskich, które w 
poprzednim roku kalendarzowym wykonały usługi na rzecz chociaż jednego JZP. Załącznik 
nr 2 wypełniały będą firmy audytorskie, które w poprzednim roku kalendarzowym 
wykonywały usługi jedynie na rzecz nie-JZP, natomiast załącznik nr 3 zobowiązane będą 
przekazać jedynie firmy audytorskie wpisane na listę na podstawie art. 58 ustawy.  
W § 8 ust. 1 zawarto wymóg sporządzenia sprawozdania w postaci elektronicznej przy 
wykorzystaniu formularzy określonych w poszczególnych załącznikach do projektu 
rozporządzenia, które zamieszczane będą również na stronie internetowej Agencji. 
Rozwiązanie takie pozwoli na sprawne gromadzenie oraz analizowanie zebranych informacji, 
co jest niezwykle istotne biorąc pod uwagę skalę nadzorowanych firm audytorskich (około 
1500).  
W § 8 ust. 2 wskazano, że sprawozdanie będzie przekazywane Agencji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej i opatrzone zostanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP oraz w wersji edytowalnej. 
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie 
stosowane po raz pierwszy do sprawozdań za rok 2020. 
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do 
projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 
Projektowane rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i 
średnich przedsiębiorców. 
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie 
wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 
konsultacji lub udogodnienia. 
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rocznej 
sprawozdawczości firm audytorskich  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Finansów 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Piotr Nowak 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji 
Finansowej 
tel. (22) 694 44 02 
Sekretariat.DR@mofnet.gov.pl 
Iwona Karpińska, Naczelnik Wydziału Regulacji Rewizji Finansowej 
i Zawodów Księgowych 
tel. (22) 694 52 14 

Iwona.Karpinska@mofnet.gov.pl 

Data sporządzenia 
15.04.2019 
 
Źródło:  
Upoważnienie ustawowe – art. 51 ust. 2 
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1098, z późn. zm.) 
 

Nr w wykazie prac: 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwana dalej 
ustawą, przewiduje, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy,  

2) wzory formularzy sprawozdawczych,  

3) formę i sposób przekazania sprawozdania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy  

– uwzględniając konieczność zapewnienia Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej Agencją, dostępu do 
informacji niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu nadzoru publicznego oraz zakres nadzoru publicznego 
sprawowanego nad firmami audytorskimi w zależności od rodzaju prowadzonej przez nie działalności.  

W związku z powyższym powstała konieczność wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznej 
sprawozdawczości firm audytorskich.  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Przedmiotowe rozporządzenie określa: 

1)   szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy,  

2)   wzory formularzy sprawozdawczych,  

3)   formę i sposób przekazania sprawozdania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy,  

które uwzględniają konieczność zapewnienia Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej Agencją, dostępu do 
informacji niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu nadzoru publicznego oraz zakres nadzoru publicznego 
sprawowanego nad firmami audytorskimi w zależności od rodzaju prowadzonej przez nie działalności.  

W celu sprawnego realizowania zadań przez Agencję konieczne jest pozyskiwanie przez nią określonych informacji od firm 
audytorskich. Dlatego też, zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy firmy audytorskie, do końca lutego, będą przekazywać Agencji 
sprawozdanie o usługach świadczonych przez nie w poprzednim roku kalendarzowym oraz o ich przychodach uzyskanych 
z tytułu wykonywania tych usług.  

Sprawozdanie firm audytorskich będzie zawierać:  

1)   wykaz usług świadczonych w poprzednim roku kalendarzowym,  

2)  informacje o badaniach ustawowych, w których czynności badania zostały zrealizowane przez podwykonawców 
oraz  

3)   informacje o uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym przychodach firmy audytorskiej. 

mailto:Sekretariat.DR@mofnet.gov.pl
mailto:Iwona.Karpinska@mofnet.gov.pl
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Ww. wykaz usług obejmował będzie informacje umożliwiające identyfikację podmiotów na rzecz, których wykonane 
zostały usługi oraz osób, które je wykonywały w imieniu firmy audytorskiej, a także stworzenie statystyk dotyczących 
rodzajów sporządzonych sprawozdań i raportów z wykonanych usług w tym rodzajów opinii zawartych w sprawozdaniach 
z badania – co konieczne jest dla właściwej analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w świadczonych przez firmy 
audytorskie usługach oraz jego wpływu na wystąpienia ryzyka systemowego w poszczególnych sektorach podmiotów 
gospodarczych. 

Dla skutecznego i efektywnego sprawowania nadzoru publicznego przez Agencję nad rynkiem usług świadczonych przez 
firmy audytorskie, w tym poziomu jego koncentracji w poszczególnych segmentach usług oraz dla poszczególnych grup 
podmiotów, firmy audytorskie zobowiązane będą do przekazywania informacji o wykonywanych usługach i uzyskiwanych 
z ich tytułu przychodach w bardziej szczegółowym ujęciu. To pozwoli poznać nie tylko samą strukturę ilościową, 
podmiotową, rodzajową, terytorialną i wartościową usług i przychodów, ale także modele biznesowe firm audytorskich, w 
tym sposób prowadzenia przez nie działalności (m.in. podwykonawstwo, grupy kapitałowe, sieci firm audytorskich). 
Ponadto pozyskanie takich informacji umożliwiać będzie Agencji ocenę zachodzących na rynku zjawisk i ich 
prawidłowości. W związku z powyższym w projekcie rozporządzenia, określono kategorie według których prezentowane 
będą przez firmy audytorskie w sprawozdaniu informacje o usługach i przychodach, a także informacje o badaniach 
ustawowych, w których czynności badania wykonane zostały przez podwykonawców.  

W projekcie rozporządzenia przewidziano, że informacje, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, przekazywane będą 
Agencji na odpowiednich formularzach, których wzory określają załączniki nr 1–3 do projektu rozporządzenia. Ww. wzory 
formularzy zostały przygotowane z uwzględnieniem zakresu nadzoru publicznego sprawowanego przez Agencję nad 
firmami audytorskimi, który uzależniony jest od rodzaju prowadzonej przez nie działalności. Załącznik nr 1 zawiera wzory 
formularzy dla firm audytorskich, które w poprzednim roku kalendarzowym wykonały usługi na rzecz chociaż jednego JZP. 
Załącznik nr 2 wypełniały będą firmy audytorskie, które w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały usługi jedynie na 
rzecz nie-JZP, natomiast załącznik nr 3 zobowiązane będą przekazać jedynie firmy audytorskie wpisane na listę na 
podstawie art. 58 ustawy.  

Projekt rozporządzenia przewiduje wymóg sporządzenia sprawozdania w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu 
formularzy określonych w poszczególnych załącznikach do projektu rozporządzenia, które zamieszczane będą również na 
stronie internetowej Agencji. Rozwiązanie takie pozwoli na sprawne gromadzenie oraz analizowanie zebranych informacji, 
co jest niezwykle istotne biorąc pod uwagę skalę nadzorowanych firm audytorskich (około 1500).  

Sprawozdanie będzie przekazywane Agencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej i opatrzone zostanie 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP oraz w wersji 
edytowalnej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Projekt rozporządzenia nie wynika z implementacji aktów prawnych Unii Europejskiej. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
 
Firmy audytorskie 
 

Firmy audytorskie 
ogółem: 15632, 
w tym 803 firm 
audytorskich 
przeprowadziło badania 
ustawowe sprawozdań 
finansowych JZP 

Lista firm audytorskich 
uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych 
prowadzona przez PIBR 

Zmiana obciążeń regulacyjnych 
– nowe obowiązki 
informacyjne – konieczność 
gromadzenia i przetwarzania 
danych dla celów 
przygotowania i przekazania 
Agencji właściwych dla danej 
firmy audytorskiej formularzy  

Agencja 

 

 Konieczność gromadzenia i 
przetwarzania danych 
pozyskanych z formularzy 
przekazywanych przez firmy 
audytorskie, służących do 
właściwej realizacji zadań 
nadzoru publicznego 
sprawowanego przez 
Agencję  

                                                           
2 Stan na 31.12.2017 r., źródło: Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2017,  
3 Stan na 31.12.2017 r., źródło: Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2017;  
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Konieczność monitorowania 
prawidłowości 
wykonywania obowiązków 
sprawozdawczych firm 
audytorskich przez Agencję  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Planuje się przeprowadzić uzgodnienia z członkami Rady Ministrów oraz konsultacje publiczne. Projekt zostanie 
przekazany do zaopiniowania przez Komisję Nadzoru Audytowego oraz pełnomocnika MF do spraw utworzenia Agencji  
oraz będzie przedmiotem konsultacji publicznych z firmami audytorskimi. 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r, 
poz. 248) projekt ustawy – z chwilą poddania uzgodnieniom zewnętrznym – zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów. 
 
Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione po ich zakończeniu. 
 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z 2018 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
organ nadzoru 
(państwowa osoba 
prawna) 

            

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
organ nadzoru (państwowa 
osoba prawna) 

            

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
organ nadzoru 
(państwowa osoba 
prawna) 

            

Źródła finansowania  Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów 
publicznych, w tym dla budżetu państwa. 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  
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Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa - 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

- 

Niemierzalne duże przedsiębiorstwa 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

- 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływ na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 
gospodarstwa domowe. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

tak 
 nie 

☒ nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

X tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 
 
 

9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowane przepisy nie mają bezpośredniego wpływu na rynek pracy, w tym na zasoby osobowe zatrudnione w 
systemie nadzoru publicznego. 
Pośrednio mogą jednak wpływać na poziom zatrudnienia w firmach audytorskich oraz w Agencji biorącej udział w 
wyznaczaniu stawki procentowej przez MF w celu wypełnienia nowych obowiązków informacyjnych oraz dostosowania 
organizacji wewnętrznej w Agencji, MF i w firmach audytorskich do konieczności zapewnienia efektywnej realizacji 
zadań wynikających z wymogów rozporządzenia. 
 
 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 
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Omówienie wpływu 
 
Wejście w życie przepisów nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będzie stosowane po raz pierwszy do 
sprawozdań za rok 2020. 
 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
 
Ewaluacja efektów projektu rozporządzenia będzie mogła nastąpić po okresie 1–2 lat stosowania nowych przepisów 
wykonawczych. 
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
Brak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt 
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia 

w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku 

z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi 

standardami wykonywania zawodu 

Na podstawie art. 55 ust. 12 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398 i 1669, 

2193, 2243 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 55 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym, zwanych dalej „opłatami”; 

2) sposób i terminy wnoszenia opłat; 

3) sposób i terminy rozliczenia opłat wraz ze wzorem rocznego rozliczenia opłat; 

4) sposób prezentacji informacji oraz sposób i terminy przekazywania informacji, 

o których mowa w ust. 10a i 10b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przychodach należy przez to rozumieć: 

1) w przypadku firm audytorskich wpisanych na listę firm audytorskich na podstawie 

art. 57 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym  przychody z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych 

wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu lub 

2) w przypadku firm audytorskich, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  przychody z 

tytułu badań ustawowych przeprowadzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3. Stawkę procentową opłat, zwaną dalej „stawką”, wylicza się według następującego 

wzoru: 

                                                           
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej  finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
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𝑋n % =  
𝑃𝐾Nn − IPAn + (𝑁𝑁p) ± (𝑁𝑁n-2)

𝑃𝑃n 
× 100 % 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

𝑋n % - wysokość stawki na dany rok kalendarzowy, 

n  – dany rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka, 

𝑃𝑃n  – prognozowane przychody firm audytorskich w danym roku 

kalendarzowym, 

𝑃𝐾Nn  – prognozowane koszty nadzoru sprawowanego przez Polską Agencję 

Nadzoru Audytowego, zwaną dalej „Agencją”, w danym roku kalendarzowym, 

obejmujące prognozowane koszty zadań realizowanych bezpośrednio przez 

Agencję oraz prognozowane koszty realizacji zadań Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 

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

publicznym; 

IPAn  – prognozowane przychody Agencji w danym roku kalendarzowym, inne 

niż opłaty, 

𝑁𝑁p   – wysokość niedoborów opłat nierozliczonych w stawce na rok 

kalendarzowy o rok poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana 

stawka, 

𝑁𝑁n-2   – wysokość nadwyżki lub niedoboru opłat należnych za rok kalendarzowy o dwa 

lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka, obliczana 

według następującego wzoru: 

𝑁𝑁n-2 =  ∆𝑂n-2 − ∆𝐾n-2 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

 n-2  – rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który 

jest wyliczana stawka, 

 ∆𝑂n-2  – różnicę pomiędzy wysokością opłat należnych za rok kalendarzowy 

„n-2” a wysokością opłat prognozowanych na rok kalendarzowy „n-2”, 

 ∆𝐾n-2   – różnicę pomiędzy wysokością kosztów nadzoru sprawowanego 

przez Agencję poniesionych w roku kalendarzowym „n-2” pomniejszonych o 

przychody Agencji inne niż opłaty osiągnięte w roku kalendarzowym „n-2” a 

wysokością kosztów nadzoru sprawowanego przez Agencję prognozowanych na 

rok kalendarzowy „n-2” pomniejszonych o prognozowane na rok kalendarzowy 

„n-2” przychody Agencji inne niż opłaty. 
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§ 4. 1. Firma audytorska, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, 

wnosi zaliczkę na poczet opłaty należnej za dany rok kalendarzowy, której wysokość stanowi 

równowartość iloczynu stawki na dany rok kalendarzowy oraz przychodów firmy 

audytorskiej osiągniętych w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego, jednak nie 

mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. 

2. Firma audytorska, w terminie do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego, wnosi 

zaliczkę na poczet opłaty należnej za dany rok kalendarzowy, której wysokość stanowi 

równowartość iloczynu stawki na dany rok kalendarzowy oraz przychodów firmy 

audytorskiej osiągniętych w drugim kwartale danego roku kalendarzowego. 

3. Firma audytorska, w terminie do dnia 20 października danego roku kalendarzowego 

wnosi zaliczkę na poczet opłaty należnej za dany rok kalendarzowy, której wysokość stanowi 

równowartość sumy iloczynu stawki na dany rok kalendarzowy oraz przychodów firmy 

audytorskiej osiągniętych w trzecim kwartale danego roku kalendarzowego i iloczynu stawki 

na dany rok kalendarzowy oraz przychodów firmy audytorskiej planowanych do osiągnięcia 

w czwartym kwartale danego roku obrotowego.  

4. Zaliczki, o których mowa w ust. 1–3, są wpłacane na rachunek bankowy Agencji wraz 

z podaniem tytułu wpłaty. 

§ 5. Firma audytorska, w terminie do dnia 20 października danego roku 

kalendarzowego, przekazuje do Agencji informację o prognozowanych przychodach na dany 

oraz na następny rok kalendarzowy. 

§ 6. Agencja, w terminie do dnia 10 listopada danego roku kalendarzowego, przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, następujące informacje niezbędne 

do wyliczenia stawki: 

1) przychody firm audytorskich prognozowane do osiągnięcia w danym oraz w następnym 

roku kalendarzowym; 

2) prognozowane koszty nadzoru sprawowanego przez Agencję, w danym oraz w 

następnym roku kalendarzowym, ujęte w planie finansowym Agencji na dany rok 

kalendarzowy; 

3) przychody Agencji inne niż opłaty, prognozowane do osiągnięcia w danym i następnym 

roku kalendarzowym, ujęte w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy; 

4) wysokość niedoborów opłat nierozliczonych w stawce na rok kalendarzowy o rok 

poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka; 
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5) wysokość nadwyżki lub niedoboru opłat należnych za rok kalendarzowy o dwa lata 

poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka; 

6) wysokość zaliczek wniesionych przez firmy audytorskie na poczet opłat należnych za 

dany rok kalendarzowy. 

§ 7. 1. Roczne rozliczenie opłat należnych za dany rok kalendarzowy firma audytorska 

składa do Agencji w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po danym roku 

kalendarzowym. W rozliczeniu wskazuje się kwotę: 

1) przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w roku kalendarzowym, którego dotyczy 

rozliczenie; 

2) opłaty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie; 

3) zaliczek wniesionych na poczet opłaty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy 

rozliczenie; 

4) nadpłaty lub niedopłaty opłaty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy 

rozliczenie. 

2. Nadpłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy powstaje, w przypadku gdy kwota 

zaliczek wniesionych na poczet opłaty należnej za dany rok kalendarzowy jest większa od 

kwoty opłaty należnej za dany rok kalendarzowy. 

3. Niedopłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy powstaje, w przypadku gdy 

kwota zaliczek wniesionych na poczet opłaty należnej za dany rok kalendarzowy jest 

mniejsza od kwoty opłaty należnej za dany rok kalendarzowy. 

4. Wzór rocznego rozliczenia opłat, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do 

rozporządzenia. 

5. Niedopłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy jest wpłacana do dnia złożenia 

rocznego rozliczenia opłat. Przepis § 4 ust. 4 stosuje się. 

6. Nadpłata opłaty należnej za dany rok kalendarzowy, o której mowa w ust. 2, jest 

zwracana firmie audytorskiej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia rocznego rozliczenia 

opłat, o którym mowa w ust. 1. 

§ 8. Przy wyliczaniu stawki na rok: 

1) 2020 – przyjmuje się, że do prognozowanych przychodów Agencji w roku 2020, innych 

niż opłaty, oznaczonych symbolem IPAn, o którym mowa w § 3, nie zalicza się 

przychodów, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. …), ujętych w planie finansowym Agencji na rok 2020; 
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2)  2020 i 2021  przyjmuje się, że wartości oznaczone symbolami 𝑁𝑁p i 𝑁𝑁n-2 , o których 

mowa w § 3, wynoszą zero; 

3) 2022  przyjmuje się, że wartość oznaczona symbolem 𝑁𝑁p , o którym mowa w § 3, 

wynosi zero; 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia i ma zastosowanie od 

dnia 1 stycznia 2020 roku. 

MINISTER FINANSÓW 
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Załącznik 

 do rozporządzenia  

Ministra Finansów  

z dnia … (poz. …) 

WZÓR 

Roczne rozliczenie opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy 

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

oraz nadzorze publicznym  

za rok ………. 

 

Nazwa i adres siedziby firmy audytorskiej: 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

NIP: …………………………… 

Podstawa prawna wpisu na listę firm audytorskich: …………………………………… 

Numer wpisu na listę firm audytorskich: ……………………………………………….... 

Data rozpoczęcia działalności: ……………………………………………………..…….. 

 

 

Poz. Wyszczególnienie Kwota w złotych 

1. Przychody firmy audytorskiej z tytułu wykonania usług 

atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi 

standardami wykonywania zawodu osiągnięte w roku 

kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie (kwota 

zaokrąglona do pełnych złotych)1): 

 

2. Opłata należna za rok kalendarzowy, którego dotyczy 

rozliczenie (kwota zaokrąglona do pełnych złotych)2): 

 

3. Kwota zaliczki wniesionej na poczet opłaty należnej za rok 

kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie, wpłacona do dnia 

30 kwietnia roku kalendarzowego, którego dotyczy 
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rozliczenie (kwota bez zaokrągleń do pełnych złotych)3): 

4. Kwota zaliczki wniesionej na poczet opłaty należnej za rok 

kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie, wpłacona do dnia 

31 lipca roku kalendarzowego, którego dotyczy rozliczenie 

(kwota bez zaokrągleń do pełnych złotych): 

 

5. Kwota zaliczki wniesionej na poczet opłaty należnej za rok 

kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie, wpłacona do dnia 

20 października roku kalendarzowego, którego dotyczy 

rozliczenie (kwota bez zaokrągleń do pełnych złotych): 

 

6. Suma zaliczek wniesionych na poczet opłaty należnej za rok 

kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie (suma kwot z poz. 

3, 4 i 5, kwota bez zaokrągleń do pełnych złotych): 

 

7. Kwota nadpłaty lub niedopłaty opłaty należnej za rok 

kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie: (różnica 

pomiędzy kwotami z poz. 2 i 6, kwota bez zaokrągleń do 

pełnych złotych): 

 

  

 
 
 
                                                           
1) W przypadku firm audytorskich, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym, przez przychody z tytułu wykonania usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi 
standardami wykonywania zawodu w roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie, rozumie się przychody z tytułu badań ustawowych 

przeprowadzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie. 
2) Opłata należna za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie, jest obliczana według stawki ogłaszanej zgodnie z art. 55 ust. 11 ustawy 
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym od przychodów firm audytorskich 

wskazanych w poz. 1 i nie może być niższa niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. 
3) Kwota zaliczki wniesionej na poczet opłaty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie, wpłacona do końca 30 kwietnia 

roku kalendarzowego, którego dotyczy rozliczenie, nie może być niższa niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. 

Sporządził:  Zatwierdził: 

 

………………………………….  

 

………………………………… 

imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby sporządzającej informacje imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby zatwierdzającej informacje 

 

………………………..  

 

………………………..  

Podpis podpis 
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UZASADNIENIE 
 
Wydanie projektowanego rozporządzenia jest związane z koniecznością wykonania 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 55 ust. 12 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 

2018 r. poz. 398, 1669, 2193, 2243 oraz z 2019 r. poz. 730), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z 

ww. upoważnieniem ustawowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych został 

upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia: 

1) sposobu wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru, o których mowa 

w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy, zwanych dalej „opłatami”,  

2) sposobu i terminów wnoszenia opłat,  

3) sposobu i terminów rozliczenia opłat wraz ze wzorem rocznego rozliczenia opłat 

oraz 

4) sposób prezentacji informacji oraz sposób i terminy przekazywania informacji, 

o których mowa w art. 55 ust. 10a i 10b ustawy 

– uwzględniając konieczność zapewnienia skuteczności nadzoru sprawowanego przez 

Agencję oraz ujęte w planie finansowym Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej: 

Agencja) prognozowane: 

a) koszty nadzoru sprawowanego przez Agencję obejmujące koszty realizacji zadań 

Agencji oraz koszty realizacji zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a ustawy – skorygowane o niedobory lub nadwyżki opłat 

z tytułu nadzoru z lat poprzednich,  

b) przychody Agencji inne niż opłaty, 

c) przychody firm audytorskich z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych 

wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. 

Przez przychody firm audytorskich należy rozumieć – w przypadku firm audytorskich 

wpisanych na listę firm audytorskich na podstawie art. 57 ustawy – przychody z tytułu 

wykonywania usług atestacyjnych oraz  usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami 

wykonywania zawodu oraz w przypadku firm audytorskich, o których mowa w art. 58 ustawy 

– przychody z tytułu badań ustawowych przeprowadzanych na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

 

Sposób (wzór) wyliczenia stawki uwzględnia: prognozowane koszty nadzoru sprawowanego 
przez Agencję, które obejmują prognozowane koszty zadań Agencji (dalej: „koszty Agencji”) 
oraz prognozowane koszty realizacji zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a ustawy (dalej: „koszty niektórych zadań PIBR”), w 
tym niedobory lub nadwyżki opłat należnych Agencji począwszy od roku 2020, oraz 
prognozowane przychody Agencji inne niż opłaty, a także prognozowane przychody firm 
audytorskich oraz konieczność zapewnienia skuteczności nadzoru sprawowanego przez 
Agencję. 
  
Mając na uwadze powyższe, wyliczenie stawki dokonywane jest w taki sposób by planowane 
przychody Agencji obejmujące przychody z opłat w danym roku kalendarzowym – liczone co 
do zasady jako iloczyn stawki na dany rok kalendarzowy i przychodów prognozowanych 
przez firmy audytorskie do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym – oraz przychody 
Agencji z innych źródeł pokrywały prognozowane koszty nadzoru sprawowanego przez 
Agencję w danym roku kalendarzowym oraz część lub całość niedoborów lub nadwyżek opłat 
należnych za lata poprzednie, nie wcześniejsze jednak niż rok 2020. 
Ww. sposób wyliczania stawki jest ściśle związany z przyjętym wymogiem wnoszenia opłat 
należnych „z góry” za dany rok – w drodze zaliczek płatnych 3 razy w roku. Oznacza to, że 
stawka na dany rok kalendarzowy musi być wyliczana w roku poprzedzającym rok, w którym 
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ona obowiązuje, w oparciu o dane szacunkowe (tj. prognozowane koszty nadzoru 
sprawowanego przez Agencję, które obejmują koszty Agencji oraz koszty niektórych zadań 
PIBR, prognozowane przychody Agencji inne niż przychody z opłat i prognozowane 
przychody firm audytorskich). Przyjęcie takiego rozwiązania powodować będzie 
powstawanie różnic pomiędzy wartościami prognozowanymi a rzeczywistymi kosztów 
nadzoru sprawowanego przez Agencję, przychodów Agencji innych niż przychody z opłat i 
przychodów firm audytorskich, przyjętymi do wyznaczenia stawki na dany rok kalendarzowy, 
co z kolei oznaczać będzie konieczność odpowiedniego skorygowania kwoty do pokrycia 
przez opłaty o wartości powstałych niedoborów lub nadwyżek opłat należnych za lata 
poprzednie, nie wcześniejsze jednak niż rok 2020. W przyjętym sposobie wyliczania stawki 
przyjęto założenie, że korekta ww. wartości szacunkowych nie będzie skutkowała korektą 
stawki za poprzednie lata, ale powodowała będzie co do zasady korektę stawki na rok 
następujący dwa lata po roku, za który należna była opłata. Po raz pierwszy niedobory lub 
nadwyżki opłat powstałe w związku z korektą wartości szacunkowych kosztów i przychodów 
Agencji oraz przychodów firm audytorskich z roku 2020 zostaną odpowiednio uwzględnione 
przy wyliczaniu stawki na rok 2022. Wcześniejsze ich uwzględnienie przy wyliczaniu stawki 
na rok 2020 i 2021 jest niemożliwe z uwagi na fakt, iż informacja o wysokości niedoboru lub 
nadwyżki opłat z tytułu nadzoru należnych za rok 2020 dostępna będzie dopiero w roku 2021, 
po złożeniu przez firmy audytorskie (do dnia 31 stycznia 2021 roku) rocznych rozliczeń opłat 
za rok 2020.  
 
Ponieważ zgodnie z wymogami art. 55 ust. 2a ustawy stawka nie może być większa niż 4%, 
może dojść do przypadku, w którym przy wyliczaniu stawki na dany rok kalendarzowy nie 
zostanie uwzględniona cała kwota niedoboru opłat należnych za rok kalendarzowy o dwa lata 
poprzedzający rok, za który jest wyliczana stawka (np. w stawce na 2020 rok nie 
uwzględnione zostaną wszystkie niedobory opłat należnych za rok 2018). Sytuacja ta nie 
dotyczy nadwyżek opłat powstałych w związku z korektą wartości szacunkowych kosztów i 
przychodów Agencji oraz przychodów firm audytorskich, gdyż kwoty nadwyżek opłat 
pomniejszają kwotę do pokrycia przez opłaty z tytułu nadzoru i nie stwarzają zagrożenia 
przekroczenia maksymalnej wysokości stawki określonej w ustawie na poziomie 4% (w 
przeciwieństwie do niedoborów, które powiększają taką kwotę do pokrycia przez opłaty, 
jednakże tylko do poziomu nie wyższego niż ten który wynika z iloczynu maksymalnej 
stawki określonej w ustawie (4%) i planowanych przychodów firm audytorskich 
pomniejszonego o przychody Agencji inne niż opłaty). Innymi słowy kwota do pokrycia 
przez opłaty z tytułu nadzoru (będąca sumą prognozowanych kosztów nadzoru 
sprawowanego przez Agencję pomniejszonych o przychody Agencji inne niż opłaty oraz 
możliwych do uwzględnienia niedoborów lub nadwyżek z lat poprzednich) nie może 
przekroczyć kwoty stanowiącej 4% prognozowanych przychodów, które zamierzają osiągnąć 
firmy audytorskie w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że ta część niedoborów, która 
nie zostanie rozliczona w stawce na dany rok kalendarzowy będzie uwzględniana dopiero 
przy wyliczaniu stawki na kolejny rok lub na lata następne, aż do całkowitego rozliczenia 
takich niedoborów nieuwzględnionych w stawce na rok poprzedni. 
Pierwsza korekta stawki o niedobory opłat, nierozliczone w stawce na rok poprzedni może 
nastąpić przy wyliczaniu stawki na rok 2023 (co będzie miało miejsce w roku 2022 w oparciu 
o informacje przedstawione przez firmy audytorskie w rocznych rozliczeniach opłat za rok 
2020).  
A zatem mając na uwadze powyższe, zgodnie z treścią § 3 projektu rozporządzenia - stawkę, 
według której wyliczane są opłaty, wnoszone przez firmy audytorskie w danym roku 
kalendarzowym, oblicza się według wzoru określonego w § 3 projektu rozporządzenia. 
Następuje to poprzez określenie wysokości udziału: 
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– prognozowanych kosztów nadzoru sprawowanego przez Agencję pomniejszonych o 
prognozowane przychody Agencji inne niż opłaty, ujętych w planie finansowym Agencji, na 
dany rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka oraz skorygowanych o:  

 wartość oznaczoną symbolem 𝑁𝑁p, tj. niedobór opłat nierozliczony w stawce na rok 
poprzedni, ze względu na zakaz wyznaczania stawki powyżej 4% i o 

 wartość oznaczoną symbolem 𝑁𝑁n-2, tj. nadwyżkę lub niedobór opłat z tytułu nadzoru, 
ustalany jako wynik na korekcie szacunków opłat i kosztów nadzoru sprawowanego 
przez Agencję pokrywanych przez opłaty za rok o dwa lata poprzedzający rok, na 
który jest wyliczana stawka, lecz nie wcześniejszy niż rok 2020  

– w prognozowanych przychodach firm audytorskich w danym roku kalendarzowym, na 
który jest wyliczana stawka. 
 
Zgodnie z treścią § 8 projektu rozporządzenia przy wyliczaniu stawki na rok 2020 i 2021, 
przyjmuje się, że wartości oznaczone symbolem 𝑁𝑁p oraz 𝑁𝑁n-2  we wzorze określonym w § 3 
projektu rozporządzenia, wynoszą zero. Natomiast przy wyliczaniu stawki na rok 2022, 
przyjmuje się, że wartość oznaczona symbolem 𝑁𝑁p  we wzorze określonym w § 3 projektu 
rozporządzenia, wynosi zero. Ponadto przy wyliczaniu stawki na rok 2020 przyjmuje się, że 
do prognozowanych na rok 2020 przychodów Agencji innych niż opłaty, oznaczonych 
symbolem IPAn, o którym mowa w § 3, nie zalicza się dotacji, o których mowa w art. 15 
ustawy z dnia … o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) (dalej: ustawa 
zmieniająca ustawę o biegłych rewidentach), ujętych w planie finansowym Agencji na rok 
2020. Zgodnie z art. 15 ustawy zmieniającej ustawę o biegłych rewidentach dotacje z budżetu 
państwa przekazane Agencji w 2020 roku zwiększają fundusz podstawowy Agencji.  

 
W związku z art. 55 ust. 1 ustawy, ograniczającym wysokość stawki do 4%, w przypadku gdy 
przy zastosowaniu wzoru, o którym mowa w § 3 lub wyliczeniu stawki zgodnie z wymogami 
określonymi w §7 otrzymany wynik będzie wyższy niż 4%, przyjmuje się, że stawka wynosi 
4%. 
 
Proponowane przepisy § 4 projektu rozporządzenia określają termin i sposób uiszczenia przez 
firmy audytorskie zaliczek na poczet opłat należnych za dany rok kalendarzowy, oraz sposób 
ustalania wysokości tychże zaliczek. Firma audytorska, wnosi 3 zaliczki na poczet opłat 
należnych za dany rok kalendarzowy. Wysokość pierwszej zaliczki stanowi równowartość 
iloczynu stawki na dany rok kalendarzowy oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych 
w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego, jednak nie mniej niż 20% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość drugiej zaliczki stanowi 
równowartość iloczynu stawki na dany rok kalendarzowy oraz przychodów firmy 
audytorskiej osiągniętych w drugim kwartale danego roku kalendarzowego. Natomiast 
wysokość trzeciej zaliczki stanowi równowartość sumy iloczynu stawki na dany rok 
kalendarzowy oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w trzecim kwartale danego 
roku kalendarzowego oraz iloczynu stawki na dany rok kalendarzowy oraz przychodów firmy 
audytorskiej planowanych do osiągnięcia w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego. 
 
Zgodnie z § 4 projektu rozporządzenia zaliczki wnoszone na poczet opłat wpłacane są 
odpowiednio najpóźniej do dnia 31 kwietnia, 31 lipca oraz 20 października danego roku 
kalendarzowego, za który należne są opłaty, na rachunek bankowy Agencji, z podaniem 
tytułu wpłaty.  
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Zgodnie z § 5 projektu rozporządzenia, również w terminie do dnia 20 października danego 
roku kalendarzowego, firmy audytorskie będą przekazywać do Agencji (w formacie 
określonym przez Agencję) informację o wysokości prognozowanych przychodów firm 
audytorskich na dany i na następny rok kalendarzowy. Następnie Agencja w terminie do dnia 
10 listopada danego roku kalendarzowego przekaże ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych informacje wymienione w § 6 projektu rozporządzenia. Ww. 
informacje o prognozowanych przychodach Agencji innych niż opłaty ujętych w projekcie 
planu finansowego Agencji na dany rok kalendarzowy, prognozowanych przychodach firm 
audytorskich, prognozowanych kosztach nadzoru sprawowanego przez Agencję ujętych w 
projekcie planu finansowego Agencji na dany rok kalendarzowy oraz o kwotach niedoborów 
lub nadwyżek opłat z lat ubiegłych a także o wysokości zaliczek wniesionych przez firmy 
audytorskie na poczet opłat należnych za dany rok kalendarzowy umożliwią ministrowi do 
spraw finansów publicznych określenie wysokości stawek opłat z tytułu nadzoru (bazujących 
na wartościach szacunkowych m.in. na przyszłych przychodach firm audytorskich) na 
poszczególne lata kalendarzowe oraz rozliczenie opłat, co ma istotny wpływ z kolei na 
wysokość wyznaczanej stawki na następne lata. Należy zauważyć, iż przekazanie przez firmy 
audytorskie do Agencji informacji o wartości planowanych przychodów jest szczególnie 
ważne dla zapewnienia, że wysokość przyszłych przychodów firm audytorskich (przekazana 
przez Agencję do ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie 
informacji uzyskanych od firm audytorskich) przyjęta do wyliczenia stawki, w jak 
największym stopniu będzie zbliżona do rzeczywistych wartości, co pozwoli zminimalizować 
wysokości ewentualnych kwot niedoborów lub nadwyżek opłat, o które należy skorygować 
kwoty do pokrycia przez opłaty w następnych latach. Warto zaznaczyć, że ustalenie 
wysokości stawki bez aktualnych informacji o prognozowanych przychodach firm 
audytorskich czy też bez informacji o prognozowanych przychodach Agencji innych niż 
opłaty, jak również bez informacji o aktualnych kosztach nadzoru sprawowanego przez 
Agencję (w tym o planowanych kosztach Agencji i planowanych kosztach innych zadań 
PIBR ujętych w planie finansowym Agencji) wpływać będzie również na poziom zawyżenia 
lub zaniżenia zaliczek wnoszonych na poczet opłat w danym roku kalendarzowym, a tym 
samym na poziom kwot wpływających do Agencji w danym roku kalendarzowym.  
 
W celu właściwego rozliczenia opłat oraz prawidłowego wyznaczenia stawki opłat należnych 
za dany rok kalendarzowy, firma audytorska będzie również zobowiązana, zgodnie z 
przepisami § 7 ust. 1 projektu rozporządzenia, złożyć w terminie do dnia 31 stycznia danego 
roku kalendarzowego do Agencji roczne rozliczenie opłat za poprzedni rok kalendarzowy, w 
którym wskaże kwotę: i) przychodów osiągniętych w roku kalendarzowym, którego dotyczy 
rozliczenie, ii) opłaty należnej od tej firmy za rok kalendarzowy będący przedmiotem 
rozliczenia, iii) należnych zaliczek wniesionych na poczet opłaty należnej za rok 
kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie, wpłaconych w roku kalendarzowym będącym 
przedmiotem rozliczenia oraz iv) nadpłaty lub niedopłaty opłaty należnej za rok 
kalendarzowy będący przedmiotem rozliczenia. Zgodnie z treścią § 6 ust. 5 projektu 
rozporządzenia firma audytorska będzie zobowiązana do uiszczenia w terminie do dnia 
złożenia „rocznego rozliczenia opłat” kwoty niedopłaty opłaty należnej za rok kalendarzowy 
poprzedzający rok złożenia rocznego rozliczenia opłat. Natomiast nadpłata opłaty należnej za 
dany rok kalendarzowy będzie zwracana firmie audytorskiej w terminie 3 miesięcy od dnia 
złożenia rocznego rozliczenia opłat (zgodnie z wymogami art. 55 ust. 9 ustawy i 
koniecznością stosowania w tym zakresie przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku – Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2019 r. poz. 900). 

Wzór rocznego rozliczenia opłat został zamieszczony w załączniku do ww. rozporządzenia. 

Kwoty przychodów i opłat w „rocznym rozliczeniu opłat”, podawane są przez firmy 
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audytorskie w wartościach zaokrąglonych do pełnych złotych, zgodnie z wymogami 

przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie 14 dni po dniu ogłoszenia i ma 
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 roku. Wejście w życie rozporządzenia umożliwi 
firmom audytorskim dokonywanie opłat, jak również prawidłowe rozliczanie tych opłat, a 
także określa zasady wyznaczania stawki, w oparciu o dane pozyskane od firm audytorskich i 
Agencji. 

Nie jest możliwe oszacowanie wpływu  jakie będą miały regulacje projektowanego 
rozporządzenia na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.  

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597) dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji. 

W opinii projektodawcy regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień 

podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 

decyzji Rady nr 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego 

Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów 

prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, s. 42). 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt został zamieszczony w wykazie prac 
legislacyjnych dotyczącym rozporządzeń Ministra Finansów. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłat z tytułu nadzoru 
wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług 
atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami 
wykonywania zawodu 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Finansów 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Piotr Nowak 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji 
Finansowej 
tel. (22) 694 44 02 
Sekretariat.DR@mofnet.gov.pl 
Iwona Karpińska, Naczelnik Wydziału Regulacji Rewizji Finansowej 
i Zawodów Księgowych 
tel. (22) 694 52 14 
Iwona.Karpinska@mofnet.gov.pl 

Data sporządzenia 
12 kwietnia 2019 r. 
 
Źródło  
Art. 55 ust. 12 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, 
z późn. zm.) 
 
Nr w wykazie prac: ……. w wykazie prac 
legislacyjnych Ministra Finansów w zakresie 
działów: budżet, finanse publiczne i instytucje 
finansowe 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w 
związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w znowelizowanym art. 55 ust. 12 ustawy z dnia 11 
maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą”. Ustawa z dnia … o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym nowelizująca art. 55 ust. 12 ustawy weszła w życie z dniem … . Na podstawie przedmiotowego 
rozporządzenia Minister Finansów będzie określał, w drodze obwieszczenia, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, 
za który uiszczane są opłaty z tytułu nadzoru, wysokość stawki procentowej opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 
ustawy. Obwieszczenie Ministra Finansów, przygotowane w oparciu o przepisy projektu rozporządzenia  będzie musiało 
być opublikowane do dnia 30 listopada 2019 r. i będzie zawierało stawkę procentową opłat, o których mowa w art. 55 
ust. 1 i 2 ustawy przekazywanych przez firmy audytorskie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (Agencja) w 2020 
roku.   
 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Przedmiotowe rozporządzenie określa: 1) sposób wyliczenia przez Ministra Finansów stawki procentowej 
(obowiązującej w danym roku kalendarzowym) służącej wyliczeniu opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy, tj. 
opłat z tytułu nadzoru wnoszonych do Agencji przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych 
oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, 2) sposób i terminy wnoszenia ww. 
opłat 3) sposób i terminy rozliczenia ww. opłat w oparciu o roczny formularz rozliczenia opłat oraz 4) sposób prezentacji 
informacji oraz sposób i terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 55 ust. 10a i 10b ustawy.  
 
Sposób wyliczenia stawki procentowej opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy uwzględnia konieczność 
zapewnienia skuteczności nadzoru publicznego sprawowanego przez Agencję oraz ujęte w planie finansowym Agencji 
prognozowane: a) koszty nadzoru sprawowanego przez Agencję obejmujące koszty realizacji zadań Agencji oraz koszty 
realizacji zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a – 
skorygowane o niedobory lub nadwyżki opłat z tytułu nadzoru z lat poprzednich, powstałe po 2019 roku, a także b) 
prognozowane przychody Agencji inne niż opłaty z tytułu nadzoru oraz c) prognozowane przychody firm audytorskich z 
tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu. Zgodnie z treścią art. 55 ust. 2a ustawy wysokość stawki procentowej opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 
ustawy nie może być wyższa niż 4% i musi być ustalona na takim poziomie by planowane przychody Agencji 

mailto:Sekretariat.DR@mofnet.gov.pl
mailto:Iwona.Karpinska@mofnet.gov.pl
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obejmujące przychody z opłat w danym roku kalendarzowym (stanowiące równowartość iloczynu stawki procentowej 
obowiązującej w danym roku kalendarzowym i przychodów firmy audytorskiej prognozowanych do osiągnięcia w 
danym roku kalendarzowym, jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy) oraz przychody Agencji z 
innych źródeł – pokrywały prognozowane koszty nadzoru sprawowanego przez Agencję skorygowane (tj. odpowiednio 
zwiększone lub zmniejszone) o część lub całość niedoborów lub nadwyżek opłat należnych za lata poprzednie, nie 
wcześniejsze jednak niż rok 2020.  
W projekcie rozporządzenia przewidziano, iż opłaty z tytułu nadzoru wnoszone będą przez firmy audytorskie „z góry” za 
dany rok kalendarzowy, w drodze zaliczek płatnych 3 razy w roku (do dnia 31 kwietnia, 31 lipca oraz 20 października 
danego roku kalendarzowego, za który należna jest opłata z tytułu nadzoru). Określono również sposób ustalania 
wysokości tych opłat zaliczkowych.  
 
Firmy audytorskie w terminie do dnia 20 października danego roku kalendarzowego przekazywać będą do Agencji 
informację o wysokości prognozowanych do osiągnięcia w  danym oraz następnym roku kalendarzowym przychodów z 
stanowiących podstawę naliczania opłat. Następnie Agencja w terminie do dnia 10 listopada danego roku 
kalendarzowego przekaże Ministrowi Finansów informacje niezbędne do wyliczenia stawki procentowej opłat, wskazane 
w par. 6 projektowanego rozporządzenia. Ww. informacje umożliwią Ministrowi Finansów właściwe wyliczenie 
wysokości stawek procentowych opłat z tytułu nadzoru obowiązujących w poszczególnych latach kalendarzowych.  
 
Roczne rozliczenie opłat realizowane będzie w oparciu o formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia (tzw. 
„Roczne rozliczenie opłat z tytułu nadzoru przez firmę audytorską w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz 
usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu”), który przesyłany będzie przez firmy 
audytorskie do Agencji do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego bezpośrednio po roku kalendarzowym 
którego dotyczy rozliczenie. Jednocześnie do dnia złożenia ww. rocznego rozliczenia firmy audytorskie zobowiązane 
będą dokonać wpłat niedopłat opłaty za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie ze złożonym rocznym rozliczeniem opłat. 
Nadpłata opłaty uiszczonej za poprzedni rok kalendarzowy będzie zwracana firmie audytorskiej w terminie 3 miesięcy 
od dnia złożenia rocznego rozliczenia opłat.    
 
 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Projekt rozporządzenia nie wynika z implementacji aktów prawnych Unii Europejskiej. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Firmy audytorskie  Firmy audytorskie 
ogółem: 15632, 
w tym 803 firm 
audytorskich 
przeprowadziło badania 
ustawowe sprawozdań 
finansowych JZP 

Lista firm audytorskich 
uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych 
prowadzona przez PIBR 

 Zmniejszenie lub zwiększenie 
(w zależności od rodzaju 
usługobiorców i świadczonych 
usług) częstotliwości 
wnoszenia zaliczek na poczet 
opłat z tytułu nadzoru przez 
firmy audytorskie z tytułu 
usług objętych nadzorem 
publicznym (trzy zaliczki w 
roku zamiast jednej lub 
czterech zaliczek); 

 Zmiana obciążeń 
regulacyjnych – nowe 
obowiązki informacyjne 
(rozszerzenie zakresu 
deklarowanych planowanych 
przychodów o planowane 
przychody z tytułu usług 
atestacyjnych innych niż 

                                                           
2 Stan na 31.12.2017 r., źródło: Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2017,  
3 Stan na 31.12.2017 r., źródło: Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2017;  
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czynności rewizji finansowej 
oraz o usługi pokrewne 
wykonane zgodnie z 
krajowymi standardami 
wykonywania zawodu) 

 Skrócenie terminu na złożenie 
rozliczenia rocznego opłat z 
tytułu nadzoru za rok 
poprzedni  

Agencja     Realizacja zadań związanych z 
ustalaniem wysokości stawki 
procentowej opłat z tytułu 
nadzoru obowiązującej w 
poszczególnych latach 
kalendarzowych oraz 
rozliczaniem opłat z tytułu 
nadzoru; 

 Realizacja obowiązków 
informacyjnych takich jak 
gromadzenie i przetwarzanie 
danych koniecznych do 
właściwego wyliczenia 
wysokości stawki procentowej 
opłat z tytułu nadzoru oraz 
rozliczania opłat z tytułu 
nadzoru 

MF    Realizacja zadań związanych z 
ustalaniem wysokości stawki 
procentowej opłat z tytułu 
nadzoru obowiązującej w 
poszczególnych latach 
kalendarzowych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez Komisję Nadzoru Audytowego oraz pełnomocnika Ministra 
Finansów do spraw utworzenia Agencji  oraz będzie przedmiotem konsultacji publicznych z firmami audytorskimi. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …….) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem             
budżet państwa             
JST             
pozostałe jednostki (oddzielnie)             
Wydatki ogółem             
budżet państwa             

JST             
pozostałe jednostki (oddzielnie)             
Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             
pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Projekt nie wpływa na dochody i wydatki sektora finansów publicznych, w tym budżetu 
państwa. Wpływ na dochody i wydatki sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa 
wynikający ze zmiany sposobu obliczania, wnoszenia i rozliczania opłat z tytułu nadzoru nad 
firmami audytorskimi sprawowanego przez Agencję został opisany w OSR do ustawy z dnia … 
o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. 
U. poz. …).   
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Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…..) 

duże przedsiębiorstwa 
oraz sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

  

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

  

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa 
oraz sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne duże przedsiębiorstwa 
oraz sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 

X nie dotyczy 

X zmniejszenie liczby dokumentów  
X zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

X zwiększenie liczby dokumentów 
X zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

X tak  
 nie 
nie dotyczy 

 
Komentarz: 
Nowe obowiązki informacyjne dla: 
– firm audytorskich –  rozszerzenie zakresu deklarowanych planowanych przychodów o planowane przychody z tytułu 
usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej oraz o usługi pokrewne wykonane zgodnie z krajowymi 
standardami wykonywania zawodu. 
9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowane przepisy nie mają bezpośredniego wpływu na rynek pracy, w tym na zasoby osobowe zatrudnione w 
systemie nadzoru publicznego. 
Pośrednio mogą jednak wpływać na poziom zatrudnienia w firmach audytorskich oraz w Agencji i jednostce 
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organizacyjnej Ministerstwa Finansów udział w wyznaczaniu stawki procentowej przez Ministra Finansów w celu 
wypełnienia nowych obowiązków informacyjnych oraz dostosowania organizacji wewnętrznej w Agencji, Ministerstwie 
Finansów i w firmach audytorskich do konieczności zapewnienia efektywnej realizacji zadań wynikających z wymogów 
rozporządzenia. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie przepisów nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wykonanie przepisów rozporządzenia będzie następowało sukcesywnie, zgodnie z terminami wymaganymi w 
rozporządzeniu, które determinują harmonogram przekazywania odpowiednich informacji i rozliczeń oraz podejmowania 
określonych działań przez firmy audytorskie oraz wymagają gromadzenia i przetwarzania informacji przez Agencję, 
Ministerstwo finansów oraz firmy audytorskie.  
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja efektów projektu rozporządzenia w zakresie sposobu wyliczania stawki procentowej opłat lub sposobu i 
terminów wnoszenia opłat lub sposobu i terminu rozliczenia opłat lub sposobu przekazywania informacji koniecznych do 
wyliczenia stawki procentowej przez firmy audytorskie do Agencji i przez Agencję do Ministerstwo Finansów będzie 
mogła nastąpić po okresie 2–3 lat stosowania nowych przepisów wykonawczych. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 
 
 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia 

w sprawie kwoty przekazywanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na 

pokrycie kosztów niektórych zadań realizowanych przez Polską Izbę Biegłych 

Rewidentów  

Na podstawie art. 55a ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089,  z 2018 r. poz. 398 i 

1669, 2193, 2243 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób wyliczenia kwoty na pokrycie kosztów niektórych zadań Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, zwanej dalej „PIBR”, o której mowa w art. 55a ust. 1 ustawy z dnia 11 

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

zwanej dalej „kwotą”; 

2) sposób i terminy przekazywania kwoty; 

3) sposób i terminy rozliczenia kwoty; 

4) wzór rocznego rozliczenia kwoty. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kosztach niektórych zadań PIBR należy 

przez to rozumieć koszty realizacji zadań PIBR, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 

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

nadzorze publicznym. 

§ 3. Kwota stanowi równowartość sumy poszczególnych rodzajów kosztów niektórych 

zadań PIBR, zaplanowanych przez PIBR do poniesienia w danym roku kalendarzowym, które 

zostały ujęte w planie finansowym Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej 

„Agencją", na dany rok kalendarzowy i która spełnia poniższy warunek: 

P𝐾PIBRn  ≤ 10 % ∗ PKPANAn 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

                                                           
1)

 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej  finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
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P𝐾PIBRn   – wysokość kwoty na dany rok kalendarzowy, 

n  – dany rok kalendarzowy, na który jest wyliczana kwota, 

𝑃𝐾PANAn  – prognozowane koszty zadań realizowanych bezpośrednio przez 

Agencję (dalej: „koszty Agencji”) w danym roku kalendarzowym 

(nieobejmujące prognozowanych kosztów niektórych zadań PIBR w danym 

roku kalendarzowym); 

§ 4. 1. Agencja, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, wnosi 

zaliczkę na poczet kwoty należnej PIBR za dany rok kalendarzowy, której wysokość stanowi 

równowartość 1/4 prognozowanej kwoty kosztów niektórych zadań PIBR, ujętej w planie 

finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy.  

2. Agencja, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, wnosi zaliczkę 

na poczet kwoty należnej PIBR za dany rok kalendarzowy, której wysokość stanowi 

równowartość 3/4 prognozowanej kwoty kosztów niektórych zadań PIBR, ujętej w planie 

finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy. 

3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1–2, są wpłacane na rachunek bankowy PIBR. 

§ 5. 1. Roczne rozliczenie kwoty należnej PIBR za dany rok kalendarzowy, PIBR składa 

do Agencji w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po danym roku 

kalendarzowym. W rozliczeniu wskazuje się kwotę: 

1) poszczególnych rodzajów kosztów niektórych zadań PIBR poniesionych przez PIBR w 

roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie; 

2) zaliczek otrzymanych od Agencji na poczet kwoty należnej za rok kalendarzowy, 

którego dotyczy rozliczenie; 

3)  prognozowanych kosztów niektórych zadań PIBR, ujętą w planie finansowym Agencji 

na rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie; 

4) nadpłaty lub niedopłaty kwoty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy 

rozliczenie. 

2. Nadpłata kwoty należnej za dany rok kalendarzowy powstaje, w przypadku gdy 

kwota zaliczek wniesionych na poczet kwoty należnej za dany rok kalendarzowy 

powiększona lub pomniejszona odpowiednio o wartość nadpłaty lub niedopłaty kwoty 

należnej za rok poprzedni jest większa od wysokości kwoty kosztów niektórych zadań PIBR 

poniesionych w danym roku kalendarzowym, nie większej niż prognozowana kwota kosztów 

niektórych zadań PIBR, ujęta w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy. 
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3. Niedopłata kwoty należnej za dany rok kalendarzowy powstaje, w przypadku gdy 

kwota zaliczek wniesionych na poczet kwoty należnej za dany rok kalendarzowy jest 

mniejsza od wysokości kwoty kosztów niektórych zadań PIBR poniesionych w danym roku 

kalendarzowym, nie większej niż prognozowana kwota kosztów niektórych zadań PIBR, 

ujęta w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy. 

4. Wzór rocznego rozliczenia kwot, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do 

rozporządzenia. 

5. Niedopłata kwoty należnej za dany rok kalendarzowy jest wpłacana do ostatniego 

dnia lutego roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Przepis § 4 ust. 3 

stosuje się. 

6. Nadpłata kwoty należnej za dany rok kalendarzowy, o której mowa w ust. 2, 

pomniejsza kwotę pierwszej zaliczki wnoszonej na poczet kwoty należnej PIBR za rok 

następny. 

§ 6. Przy przekazywaniu zaliczek na poczet kwoty należnej PIBR za rok 2020: 

1) przyjmuje się, że wysokość zaliczki wnoszonej w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 

wynosi 1/2 prognozowanej kwoty kosztów niektórych zadań PIBR, ujętej w planie 

finansowym Agencji na rok 2020; 

2)  przyjmuje się, że Agencja, w terminie do dnia 31 listopada 2020 roku, wnosi zaliczkę na 

poczet kwoty należnej PIBR za rok 2020, której wysokość stanowi równowartość 1/4 

prognozowanej kwoty kosztów niektórych zadań PIBR, ujętej w planie finansowym 

Agencji na rok 2020. 

§ 7 Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER FINANSÓW 
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Załącznik 

do rozporządzenia  

Ministra Finansów  

z dnia … (poz. ...) 

WZÓR 

Roczne rozliczenie kwoty przekazanej przez Polską Agencję Nadzoru 

Audytowego na pokrycie kosztów realizacji zadań Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a ustawy z 

dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym   

w roku ………. 

 

Poz. Wyszczególnienie Kwota w złotych 

1. Kwota prognozowanych poszczególnych rodzajów kosztów 

zadań PIBR, ujęta w planie finansowym Agencji na rok 

kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie (kwota 

zaokrąglona do pełnych złotych): 

 

2. Kwota poszczególnych rodzajów kosztów zadań PIBR 

poniesionych przez PIBR w roku kalendarzowym, którego 

dotyczy rozliczenie (kwota zaokrąglona do pełnych złotych): 

 

3. Kwota zaliczek otrzymanych od Agencji na poczet kwoty 

należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie 

(kwota bez zaokrągleń do pełnych złotych): 

 

4. Kwota nadpłaty lub niedopłaty kwoty należnej za rok 

kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie: (kwota bez 

zaokrągleń do pełnych złotych): 

 

 

Sporządził:  Zatwierdził: 

 

………………………………….  

 

………………………………… 

imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby sporządzającej informacje imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby zatwierdzającej informacje 

 

………………………..  

 

………………………..  

Podpis podpis 
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UZASADNIENIE 
 
Wydanie projektowanego rozporządzenia jest związane z koniecznością wykonania 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 55a ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 

2018 r. poz. 398, 1669, 2193, 2243 oraz z 2019 r. poz. 730), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z 

ww. upoważnieniem ustawowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych został 

upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia: 

1) sposobu wyliczenia kwoty na pokrycie kosztów niektórych zadań Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów, o której mowa w art. 55a ust. 1 ustawy, zwanej dalej 

„kwotą”,  

2) sposobu i terminów przekazywania kwoty, 

3) sposobu i terminów rozliczenia kwoty wraz ze wzorem rocznego rozliczenia 

kwoty  

  – prognozowane koszty realizacji zadań Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej: 

„koszty Agencji”) oraz prognozowane koszty realizacji zadań Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i  pkt 3 lit. a ustawy (dalej: „koszty 
realizacji niektórych zadań PIBR”), ujęte w planie finansowym Polskiej Agencji Nadzoru 

Audytowego (dalej: Agencja”) na dany rok kalendarzowy oraz rzeczywiste koszty poniesione 

przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w danym roku kalendarzowym w związku 

z realizacją tych zadań, a także konieczność zapewnienia skuteczności zadań realizowanych 

w ramach nadzoru publicznego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. 

 

Kwota przekazywana jest do PIBR, w celu sfinansowania, ujętych przez Agencję w planie 
finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy, kosztów realizacji niektórych zadań PIBR. 
Kwota ta nie może być większa niż 10% planowanych kosztów Agencji ujętych w planie 
finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy.  

 
W związku z art. 55a ust. 1 ustawy, ograniczającym wysokość kwoty przekazywanej do PIBR 
do kwoty stanowiącej równowartość 10% planowanych kosztów Agencji, w przypadku gdy 
koszty niektórych zadań zaplanowanych przez PIBR przekraczać będą ww. limit Agencja 
będzie mogła przekazać do PIBR tylko kwotę mieszcząca się w ww. limicie. Agencja może 
też zdecydować o przekazaniu kwoty niższej niż 10% planowanych kosztów Agencji, jeśli 
kwota kosztów planowanych do poniesienia przez PIBR jest niższa niż ww. limit. 
 
Proponowane przepisy § 4 projektu rozporządzenia określają termin i sposób przekazania 
przez Agencję zaliczek na poczet kwoty należnej za dany rok kalendarzowy, oraz sposób 
ustalania wysokości tychże zaliczek. Agencja wnosi 2 zaliczki na poczet kwoty należnej za 
dany rok kalendarzowy. Wysokość pierwszej zaliczki stanowi równowartość ¼ 
prognozowanej kwoty kosztów niektórych zadań PIBR, ujętej w planie finansowym Agencji 
na dany rok kalendarzowy. Wysokość drugiej zaliczki stanowi równowartość ¾ 
prognozowanej kwoty kosztów niektórych zadań PIBR, ujętej w planie finansowym Agencji 
na dany rok kalendarzowy. Przepisy § 6 projektu rozporządzenia przewidują, że w 2020 roku 
Agencja przekaże PIBR należną jej kwotę w 3 zaliczkach w terminach do 31 stycznia 2020 r., 
31 sierpnia 2020 r. oraz 31 listopada 2020 r. a wysokość tych zaliczek wynosić będzie 
odpowiednio ¼, ½ oraz ¼ prognozowanej kwoty kosztów niektórych zadań PIBR, ujętej w 
planie finansowym Agencji na 2020 rok. Powyższe przekazanie 3 zamiast regularnych 2 
zaliczek jest uzależnione od terminów otrzymywania przychodów przez Agencję (m.in. 
dotacji budżetowej na rok 2020 oraz opłat z tytułu nadzoru od firm audytorskich), które 
stanowić będą źródło finansowania zaliczek przekazywanych na poczet kwoty należnej PIBR.   
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Zgodnie z § 4 projektu rozporządzenia zaliczki wnoszone na poczet kwoty wpłacane są 
odpowiednio najpóźniej do dnia 31 stycznia oraz 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, za 
który należna jest kwota, na rachunek bankowy PIBR, z podaniem tytułu wpłaty.  
 
W celu właściwego rozliczenia kwoty przez Agencję (co z kolei ma wpływ na prawidłowe 
rozliczenie opłat oraz wyznaczenie stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru w latach 
następnych), PIBR będzie również zobowiązany, zgodnie z przepisami § 5 ust. 1 projektu 
rozporządzenia, złożyć w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego do 
Agencji roczne rozliczenie kwoty należnej PIBR za poprzedni rok kalendarzowy, w którym 
wskaże kwotę: i) poszczególnych rodzajów kosztów niektórych zadań PIBR poniesionych 
przez PIBR w roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie, ii) zaliczek otrzymanych od 
Agencji na poczet kwoty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie, 
wpłaconych w roku kalendarzowym będącym przedmiotem rozliczenia, iii) prognozowanych 
kosztów niektórych zadań PIBR, ujętą w planie finansowym Agencji na rok kalendarzowy, 
którego dotyczy rozliczenie oraz iv) nadpłaty lub niedopłaty kwoty należnej za rok 
kalendarzowy będący przedmiotem rozliczenia. Zgodnie z treścią § 5 ust. 5 projektu 
rozporządzenia Agencja będzie zobowiązana do uiszczenia w terminie do ostatniego dnia 
lutego roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie niedopłaty kwoty należnej za 
rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia rocznego rozliczenia kwoty. Natomiast 
nadpłata kwoty należnej za dany rok kalendarzowy będzie pomniejszała kwotę pierwszej 
zaliczki wnoszonej na poczet kwoty należnej PIBR za rok następny.  

Wzór rocznego rozliczenia kwoty został zamieszczony w załączniku do ww. rozporządzenia.  

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie 14 dni po dniu ogłoszenia. Wejście w życie 
rozporządzenia umożliwi Agencji przekazywanie PIBR kwoty należnej na realizację 
niektórych zadań PIBR, jak również prawidłowe rozliczanie tej  kwoty przez PIBR i Agencję. 

Nie jest możliwe oszacowanie wpływu  jakie będą miały regulacje projektowanego 
rozporządzenia na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.  

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597) dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji. 

W opinii projektodawcy regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień 

podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 

decyzji Rady nr 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego 

Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów 

prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, s. 42). 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt został zamieszczony w wykazie prac 
legislacyjnych dotyczącym rozporządzeń Ministra Finansów. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kwoty przekazywanej 
przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na pokrycie kosztów 
niektórych zadań realizowanych przez Polską Izbę Biegłych 
Rewidentów  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Finansów 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Piotr Nowak 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji 
Finansowej 
tel. (22) 694 44 02 
Sekretariat.DR@mofnet.gov.pl 
Iwona Karpińska, Naczelnik Wydziału Regulacji Rewizji Finansowej 
i Zawodów Księgowych 
tel. (22) 694 52 14 
Iwona.Karpinska@mofnet.gov.pl 

Data sporządzenia 
12 kwietnia 2019 r. 
 
Źródło  
Art. 55a ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, 
z późn. zm.) 
 
Nr w wykazie prac: ….. w wykazie prac 
legislacyjnych Ministra Finansów w zakresie 
działów: budżet, finanse publiczne i instytucje 
finansowe 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kwoty przekazywanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego 
na pokrycie kosztów niektórych zadań realizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 55a ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Ustawa z dnia …. o 
zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadzająca nowy art. 55a 
ust. 2 w ustawie weszła w życie z dniem … . Na podstawie przedmiotowego rozporządzenia Polska Agencja Nadzoru 
Audytowego (Agencja) będzie wyliczała, ujmowaną w planie finansowym Agencji za dany rok kalendarzowy, wysokość 
kwoty, którą Agencja będzie przekazywała Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów (PIBR), na realizację zadań, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a ustawy w danym roku kalendarzowym. Kwota ta będzie przekazywana 
począwszy od 2020 r., natomiast jej wyliczenie nastąpi po raz pierwszy w 2019 r. w ramach procesu sporządzania 
projektu planu finansowego Agencji oraz przy wyliczaniu stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w 
art. 55 ust. 1 i 2 ustawy. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Przedmiotowe rozporządzenie określa: 1) sposób wyliczenia kwoty, o której mowa w art. 55a ust. 1 ustawy, zwanej dalej 
„kwotą”, tj. kwoty przekazywanej do PIBR na pokrycie kosztów zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. a 
ustawy (dalej: „niektóre zadania PIBR”); 2) sposób i terminy przekazywania i rozliczenia kwoty oraz 3) wzór rocznego 
rozliczenia kwoty przez PIBR. 
 
Sposób wyliczenia kwoty, uwzględnia prognozowane koszty realizacji zadań Agencji oraz prognozowane koszty 
realizacji niektórych zadań PIBR, ujęte w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy oraz rzeczywiste koszty 
poniesione przez PIBR w danym roku kalendarzowym w związku z realizacją tych zadań, a także konieczność 
zapewnienia skuteczności zadań realizowanych w ramach nadzoru publicznego przez PIBR. Zgodnie z treścią art. 55a 
ust. 1 ustawy, kwota przekazywana do PIBR nie może być wyższa niż 10 % planowanych kosztów realizacji zadań 
Agencji w danym roku kalendarzowym, ujętych w planie finansowym Agencji za dany rok kalendarzowy.  
 
W projekcie rozporządzenia przewidziano, że kwota należna PIBR przekazywana będzie  „z góry” za dany rok 
kalendarzowy, w drodze zaliczek płatnych 2 razy w roku (do dnia 31 stycznia oraz 31 sierpnia danego roku 
kalendarzowego, za który należna jest kwota), z wyjątkiem roku 2020, w którym Agencja przekaże PIBR należną jej 
kwotę w 3 zaliczkach w terminach do 31 stycznia, 31 sierpnia oraz 31 listopada. Określono również sposób ustalania 
wysokości tych opłat zaliczkowych.  

mailto:Sekretariat.DR@mofnet.gov.pl
mailto:Iwona.Karpinska@mofnet.gov.pl
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Roczne rozliczenie kwoty otrzymanej przez PIBR w danym roku kalendarzowym realizowane będzie przez PIBR w 
oparciu o formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia (tzw. „Roczne rozliczenie kwoty należnej PIBR”), który 
przesyłany będzie przez PIBR do Agencji w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego 
bezpośrednio po roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie. Agencja będzie zobowiązana do uiszczenia do 
ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie niedopłaty kwoty należnej za rok 
kalendarzowy poprzedzający rok złożenia rocznego rozliczenia kwoty. Natomiast nadpłata kwoty należnej za dany rok 
kalendarzowy będzie pomniejszała kwotę pierwszej zaliczki wnoszonej przez Agencję na poczet kwoty należnej PIBR za 
rok następny.  
 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Projekt rozporządzenia nie wynika z implementacji aktów prawnych Unii Europejskiej. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Polska Izba Biegłych 
Rewidentów 

   Obowiązek przekazywania 
rocznych rozliczeń kwoty 
zgodnie z wzorem rozliczeń 
określonym projektem 
rozporządzenia  

Polska Agencja Nadzoru 
Audytowego  

   Konieczność wyliczania 
kwoty, jej przekazywania do 
PIBR w drodze zaliczek oraz 
jej rozliczania, w tym 
konieczność gromadzenia i 
przetwarzania określonych 
informacji na potrzeby 
wyliczania stawki procentowej 
opłat z tytułu nadzoru oraz 
sporządzania planu 
finansowego, w którym kwota 
ta jest wykazywana   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt został przekazany do zaopiniowania przez Komisję Nadzoru Audytowego, pełnomocnika Ministra Finansów do 
spraw powołania Agencji oraz PIBR. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …….) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem             
budżet państwa             
JST             
pozostałe jednostki (oddzielnie)             
Wydatki ogółem             
budżet państwa             

JST             
pozostałe jednostki (oddzielnie)             
Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             
pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  Projekt nie wpływa na dochody i wydatki sektora finansów publicznych, w tym budżetu 
państwa. 
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Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…..) 

duże przedsiębiorstwa 
oraz sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

  

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

  

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa 
oraz sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne duże przedsiębiorstwa 
oraz sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 

X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
  zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

X zwiększenie liczby dokumentów 
X zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

tak  
 nie 

X nie dotyczy 
 

Komentarz: 
Nowe obowiązki informacyjne dla: 
– Agencji – konieczność gromadzenia i przetwarzania odpowiednich danych finansowych w celu przekazania i 
rozliczenia kwoty, 
– PIBR – konieczność gromadzenia i przetwarzania danych potrzebnych do właściwego rozliczania kwoty. 
9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowane przepisy nie mają bezpośredniego wpływu na rynek pracy, w tym na zasoby osobowe zatrudnione w 
systemie nadzoru publicznego. 
Pośrednio mogą jednak wpływać na poziom zatrudnienia w PIBR oraz w Agencji w celu zapewnienia efektywnej 
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realizacji zadań PIBR i Agencji wynikających z przepisów rozporządzenia. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie przepisów nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wykonanie przepisów rozporządzenia będzie następowało sukcesywnie, zgodnie z terminami wymaganymi w 
rozporządzeniu, które determinują harmonogram przekazywania odpowiednich informacji oraz podejmowania określonych 
działań przez PIBR i Agencję oraz wymagają gromadzenia i przetwarzania danych przez PIBR i Agencję. 
 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ewaluacja efektów projektu rozporządzenia w zakresie sposobu i terminów przekazywania i rozliczania kwoty będzie 
mogła nastąpić po okresie 2–3 lat stosowania nowych przepisów wykonawczych. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia  

w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzoru Audytowego 

Na podstawie art. 94o ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398, 1669 

oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Członkom Rady Nadzoru Audytowego przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w 

wysokości 2000,00 złotych. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
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UZASADNIENIE 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 94o 
ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398, 1669 oraz z 2019 r. poz. 730), 
zwanej dalej ustawą. 
Zgodnie ze wskazanym wyżej upoważnieniem minister właściwy do spraw finansów 
publicznych, w drodze rozporządzenia, określa w drodze rozporządzenia, wysokość 
wynagrodzenia członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej „Radą 
Agencji”, mając na względzie uwagę zakres wykonanych zadań oraz znaczenie tych zadań dla 
efektywnego funkcjonowania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej 
„Agencją”. 
Zgodnie z art. 94h ustawy do zadań Rady Agencji będzie należało w szczególności: 
1) przyjmowanie rocznego planu działania Agencji; 

2) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego Agencji; 

3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Agencji, o którym mowa w art. 90 ust. 5; 

4) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji; 

5) okresowe monitorowanie wykonywania rocznego planu działania Agencji; 

6) przyjmowanie sprawozdań z monitorowania rynku, w szczególności w zakresie, 

o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 537/2014; 

7) przyjmowanie wykazu, o którym mowa w art. 91; 

8) zatwierdzanie uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w przypadkach 

określonych w  ustawie; 

9) zaskarżanie do sądu administracyjnego uchwał organów Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów w przypadkach określonych w ustawie; 

10) zatwierdzanie dokumentów, o których mowa w art. 111 ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3 ustawy; 

11) wykonywanie innych zadań przewidzianych  ustawą. 

 

Szczegółowy tryb pracy Rady Agencji oraz jej organizacja zostanie określona przez Radę 
Agencji w regulaminie działania. 
Zgodnie z art. 94o ust. 2 wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty równowartości 50% 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. 
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w 
sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. (M.P. poz. 154), 
wynagrodzenie to wyniosło 4585,03 zł. 
Członkowie Rady Agencji, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, będą otrzymywali 
miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest 
udział w co najmniej jednym posiedzeniu w miesiącu. 
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Wysokość wynagrodzenia członków Rady Agencji przysługującego za udział w posiedzeniu 
Rady Agencji została ustalona zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 87n ust. 3 ustawy. 
Konkretyzując wysokość wynagrodzeń uwzględniono zatem zakres wykonywanych zadań, 
jak również znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Agencji. 
Przewiduje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do 
projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 
Projektowane rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i 
średnich przedsiębiorców. 
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie 
wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 
konsultacji lub udogodnienia. 
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości 
wynagrodzenia Rady Nadzoru Audytowego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Finansów 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Piotr Nowak 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji 
Finansowej 
tel. (22) 694 44 02 
Sekretariat.DR@mofnet.gov.pl 
Iwona Karpińska, Naczelnik Wydziału Regulacji Rewizji Finansowej 
i Zawodów Księgowych 
tel. (22) 694 52 14 

Iwona.Karpinska@mofnet.gov.pl 

Data sporządzenia 
16.04.2019 
 
Źródło:  
Upoważnienie ustawowe – art. 94o ust. 3 
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 
późn. zm.) 
 

Nr w wykazie prac: 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przewiduje, że 
minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia dla 
członków Rady Nadzoru Audytowego, zwanej dalej „Radą Agencji”, mając na uwadze zakres wykonywanych zadań 
oraz znaczenie tych zadań efektywnego funkcjonowania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. 

W związku z powyższych powstała konieczność wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości 
wynagrodzenia członków Rady Agencji. 

Należy także wskazać, że nie ma możliwości zastosowania rozwiązań pozalegislacyjnych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości wynagrodzenia Rady Agencji. 
Członkowie Rady Agencji, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, będą otrzymywali miesięczne wynagrodzenie w 
wysokości 2000 zł. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest udział w co najmniej jednym posiedzeniu w miesiącu. 
 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Brak danych 
 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
 
Członkowie Rady Agencja  
 7 

art. 94i ust. 1 ustawy  z dnia 11 
maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze 
publicznym 

Określenie wysokości 
wynagrodzenia miesięcznego 
przysługującego członkom 
Rady Agencji za udział w 
posiedzeniu Rady Agencji 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Planuje się przeprowadzić uzgodnienia z członkami Rady Ministrów oraz konsultacje społeczne. 
 
 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 248) projekt ustawy – z chwilą poddania uzgodnieniom zewnętrznym – zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów. 
 
Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione po ich zakończeniu. 
 

mailto:Sekretariat.DR@mofnet.gov.pl
mailto:Iwona.Karpinska@mofnet.gov.pl


– 5 – 
 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z 2018 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
organ nadzoru 
(państwowa osoba 
prawna) 

            

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
organ nadzoru (państwowa 
osoba prawna) 

            

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
organ nadzoru 
(państwowa osoba 
prawna) 

            

Źródła finansowania  Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów 
publicznych, w tym dla budżetu państwa. 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Wynagrodzenia dla członków Rady Agencji będą finansowane z przychodów Agencji. 
Ustawa przewiduje, iż Członkowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie pod warunkiem udziału w 
co najmniej jednym posiedzeniu  Rady. 
Maksymalne miesięczne wydatki z tego tytułu 7*2000 zł = 14 000 zł 
Maksymalne roczne wydatki Agencji – 12*14 000 = 168 000 zł 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa - 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

- 

Niemierzalne duże przedsiębiorstwa - 
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sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływ na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 
gospodarstwa domowe. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
☒ nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

tak 
 nie 

☒ nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 

☒nie dotyczy 
 

Komentarz: 
 
 

9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowane przepisy nie mają bezpośredniego wpływu na rynek pracy.  
 
 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 
 
Wejście w życie przepisów nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 
Od dnia wejścia w życie. 
 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
 
Z uwagi na zakres oraz charakter regulacji nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
Brak. 

 



Projekt  

Z A R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia  

w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego 

Na podstawie art. 94a ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398, 1669 

oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do 

zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER FINANSÓW 

  

                                                           
1)   Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
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Załącznik 
do zarządzenia 
Ministra Finansów  
z dnia … (poz. …) 

Statut Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego 

§ 1. Polska Agencja Nadzoru Audytowego, zwana dalej „Agencją” działa na podstawie 

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

publicznym (Dz. U. poz. oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 1. W skład Agencji wchodzą: 

1) komórki organizacyjne lub stanowiska samodzielne, właściwe do spraw: 

a) nadzoru publicznego, 

b) analiz i monitorowania rynku, 

c) kontroli firm audytorskich, 

d) prawnych, 

e) organizacyjno-administracyjnych, 

g) zasobów ludzkich, 

h) współpracy międzynarodowej, 

i) informacji i promocji, 

f) finansowo-księgowych; 

2) stanowisko samodzielne – główny księgowy Agencji. 

2. Komórki organizacyjne lub stanowiska samodzielne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

mogą być łączone.  

3. Zakres zadań zastępcy oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których 

mowa w § 2 ust. 1 określa Prezes. 

§ 3. 1. Prezes ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Agencji 

określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych. 

2. Prezes zatwierdza wewnętrzne regulaminy komórek organizacyjnych Agencji. 

§ 4. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Agencji rozstrzyga 

Prezes. 

§ 5. Prezes może tworzyć rady lub zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, 

określając, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy. 
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UZASADNIENIE 

Projekt zarządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 94a ust. 
5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Dz. U. poz. 1089, z 2018r. poz. 398, 1669 oraz z 2019 r. poz. 730), zwanej dalej 
ustawą, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze 
zarządzenia, nadaje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej „Agencją”, statut, w 
którym określa jej organizację wewnętrzną.  

Celem projektowanego zarządzenia jest sprawne i efektywne wykonywanie zadań przez 
nowoutworzoną Agencję nadzorowaną przez Ministra Finansów, przez określenie struktury 
organizacyjnej Agencji. 

Strukturę organizacyjną Agencji będą tworzyły komórki organizacyjne właściwe do spraw: 

1) nadzoru publicznego; 
2) analiz i monitorowania rynku; 
3) kontroli firm audytorskich; 
4) prawnych; 
5) organizacyjno-administracyjnych; 
6) zasobów ludzkich; 
7) współpracy międzynarodowej; 
8) informacji i promocji; 
9) finansowo-księgowych. 

Niezależnie od nich przewiduje się utworzenie samodzielnego stanowiska głównego 
księgowego Agencji. 

Statut przewiduje także, że Prezes Agencji nada Agencji regulamin organizacyjny, który 
doprecyzuje pozostałe kwestie związane z funkcjonowaniem Agencji, tj. w szczególności 
zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych. 

Przewiduje się, aby rozporządzenie weszło w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 



Warszawa, maja 2019 r

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE.920.1526.2018 / 28 / MSz

dot.: RM-10-59-19 z 09.05.2019 r.
Pan
Jacek Sasin
Sekretarz Rady Ministrów

Opinia
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych 
ustaw, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej 

Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Pani Teresa Czerwińska 
Minister Finansów
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