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PRZEDMOWA
Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym powstała w wyniku wdrożenia do polskiego porządku praw‐
nego dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań fi‐
nansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej
dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrekty‐
wę Rady 84/253/EWG. Jednocześnie zawiera ona szereg przepisów wy‐
konawczych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawo‐
wych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.
Dokonuje również poszerzenia zakresu dotychczasowej regulacji, istot‐
nie zmieniając przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw.
W niniejszym komentarzu podjęto próbę przedstawienia omawianych
zagadnień z perspektywy zarówno prawa Unii Europejskiej, jak i prawa
krajowego. W niezbędnym zakresie uwzględniono również wewnętrzne
regulacje, wynikające z aktów stanowionych przez organy Polskiej Izby
Biegłych Rewidentów. Dzięki temu poszczególne kwestie prezentowane
są z bardzo szerokiej perspektywy normatywnej. Przyjęcie takiego zało‐
żenia wywoływało jednocześnie szereg trudności związanych z wykład‐
nią poszczególnych regulacji, co wynika zarówno z niedoskonałej jakości
stanowionego prawa, jak i z faktu, że akurat dla działalności biegłych
rewidentów i firm audytorskich bardzo istotne znaczenie mają regulacje
wewnętrzne, w tym zwłaszcza uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewi‐
13

Przedmowa

dentów. Ich drobiazgowy i szczegółowy charakter, jak również stoso‐
wana w nich terminologia, często odrębna zarówno od ustawowej, jak
i unijnej, powoduje, że unormowania te zaczynają całkowicie samo‐
dzielnie determinować prawa i obowiązki biegłych rewidentów oraz firm
audytorskich. To samo spostrzeżenie można również odnieść do prawa
Unii Europejskiej dotyczącego komentowanej dziedziny, którego im‐
plementacja i stosowanie w polskim porządku prawnym stanowi wy‐
zwanie zarówno dla prawodawcy, jak i osób, które w praktyce stosują
przedmiotowe regulacje.
Komentowana tematyka ze względu na stan normatywny należy zatem
do bardzo skomplikowanych i złożonych. Rozstrzyganiu omawianych
kwestii spornych towarzyszyło wiele wątpliwości, których jednoznaczne
rozwianie często nie było możliwe. Z tego powodu kontrowersyjne za‐
gadnienia prezentowano w taki sposób, aby nie zamykać dalszej dyskusji,
a wręcz przeciwnie – zachęcać do podejmowania polemiki. Jednocześnie
stwierdzić trzeba, że niniejszy komentarz nie wyczerpuje bogatej pro‐
blematyki, która została uregulowana w analizowanych aktach praw‐
nych. Skłania więc do dalszej dyskusji oraz publikowania opracowań,
które powinny się przyczynić do rozwiązania pojawiających się proble‐
mów związanych z wykładnią i stosowaniem ustawy o biegłych rewi‐
dentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Nie tylko
wpłynie to pozytywnie na jakość wykonywania zawodu przez biegłych
rewidentów, lecz także przyczyni się do wszechstronnego wyjaśnienia
statusu tych osób, firm audytorskich oraz zasad sprawowania nadzoru
publicznego zarówno przez Komisję Nadzoru Audytowego oraz Komi‐
sję Nadzoru Finansowego, jak i samorząd zawodowy – Polską Izbę Bieg‐
łych Rewidentów.
Małgorzata Ślebzak
Krzysztof Ślebzak
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USTAWA
z 11.05.2017 r.

o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym1
(Dz.U. poz. 1089; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
1

Niniejsza ustawa:
1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 17.05.2006 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 2006 r.,
s. 87, Dz.Urz. UE L 81 z 2008 r., s. 53, Dz.Urz. UE L 182 z 2013 r., s. 19, Dz.Urz. UE L 158
z 2014 r., s. 196 oraz Dz.Urz. UE L 24 z 2016 r., s. 14/1);
2) w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skon‐
solidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów
jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz
uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.Urz. UE L 182 z 2013 r.,
s. 19, Dz.Urz. UE L 330 z 2014 r., s. 1 oraz Dz.Urz. UE L 334 z 2014 r., s. 86);
3) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014
z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
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USTAWA z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich...

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji
2005/909/WE (Dz.Urz. UE L 158 z 2014 r., s. 77 oraz Dz.Urz. UE L 170 z 2014 r., s. 66).
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ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa zasady:
1) uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego re‐
widenta i wykonywania tego zawodu;
2) organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów;
3) działalności firm audytorskich, w tym ich organizacji, oraz od‐
powiedzialności za naruszenie przepisów prawa;
4) sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami
i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym biegłych
rewidentów oraz jednostkami zainteresowania publicznego;
5) wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym w jednost‐
kach zainteresowania publicznego;
6) tworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainte‐
resowania publicznego;
7) odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów;
8) współpracy międzynarodowej organu nadzoru publicznego,
w szczególności z innymi organami nadzoru publicznego
z państw Unii Europejskiej i państw trzecich.

Krzysztof Ślebzak
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Art. 1

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1. Cel ustawy
Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym ma na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego
postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmują‐
cych:
1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE
z 16.04.2014 r. zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie usta‐
wowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowa‐
nych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. UE L 158, s. 196);
2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE
z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmie‐
niającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.Urz. UE
L 157, s. 87);
3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE
z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i po‐
wiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającą
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz
uchylającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG
(Dz.Urz. UE L 182, s. 19).
Jednocześnie wprowadza się szereg rozwiązań, które ułatwiają wykony‐
wanie w polskim porządku prawnym rozporządzenia Parlamentu Eu‐
ropejskiego i Rady UE nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegó‐
łowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finan‐
sowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji
2005/909/WE (Dz.Urz. UE L 158, s. 77, wraz ze sprostowaniem
w Dz.Urz. UE L 170, s. 66). Mimo że regulacje rozporządzenia stosuje
się wprost, tj. bez konieczności implementacji, konieczne było jednak
uwzględnienie wymogów wynikających z przedmiotowego aktu praw‐
nego w zakresie wykonywania zawodu biegłego rewidenta, badania
sprawozdań finansowych, nadzoru publicznego czy odpowiedzialności.
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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1

O ile powołane wyżej dyrektywy normują w sposób ramowy podstawo‐
we zasady funkcjonowania firm audytorskich oraz biegłych rewidentów,
o tyle w rozporządzeniu nr 537/2014 zawarto dodatkowe wymogi dla
firm audytorskich (biegłych rewidentów) badających jednostki interesu
publicznego. Państwa członkowskie były zobowiązane do implementacji
przedmiotowych aktów prawnych do 17.06.2016 r.
Zgodnie z uzasadnieniem projektu komentowanej ustawy (VIII kaden‐
cja, druk sejm. nr 1092) przyjęte przepisy mają na celu:
1) wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów
i firm audytorskich przez znaczne ograniczanie i eliminowanie kon‐
fliktu interesów występujących między biegłymi rewidentami i fir‐
mami audytorskimi a jednostkami badanymi, w szczególności ba‐
danymi JZP (np. obowiązkowa rotacja firmy audytorskiej dla badań
ustawowych JZP, ograniczenia w świadczeniu usług innych niż ba‐
danie na rzecz badanej JZP, limity wynagrodzenia za usługi dozwo‐
lone inne niż badanie oraz limity całkowitego wynagrodzenia uzys‐
kiwanego od jednego klienta będącego JZP),
2) poprawę jakości badań ustawowych przez lepszą jakość raportowa‐
nia z badania na rzecz różnych adresatów/podmiotów (jednostek
badanych, komitetu audytu, rady nadzorczej, organu nadzoru fi‐
nansowego i audytowego), regularny dialog między firmami audy‐
torskimi a organami nadzorującymi instytucje kredytowe i zakłady
ubezpieczeń, dodatkową kontrolę jakości wykonania zlecenia bada‐
nia JZP przed wydaniem ostatecznego sprawozdania z badania JZP,
uszczegółowienie zasad wewnętrznej organizacji firmy audytorskiej,
wzmocnienie roli i zadań komitetu audytu w procesie wyboru firmy
audytorskiej oraz
3) wzmocnienie nadzoru publicznego przez mniejsze uzależnienie od
środowiska biegłych rewidentów (brak praktyków w organie nad‐
zoru, bezpośrednia realizacja kontroli, dochodzeń i nakładanie kar
w przypadku badań ustawowych JZP przez organ nadzoru publicz‐
nego), zwiększenie jego uprawnień nadzorczych i dochodzenio‐
wych, jak również w zakresie nakładania kar i sankcji (poszerzenie
katalogu osób karanych za naruszenie przepisów dyrektywy i roz‐
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