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2. Do badania sprawozdań finansowych spółdzielni 

uprawnione są również spółdzielcze związki rewizyjne, które 
spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) zatrudniają do badan ia sprawozdań finansowych bieg
łych rewidentów, 

2) posiadają w składach zarządów co najmniej jednego 
biegłego rewidenta .. 

3. Przedmiotem działalności podmiotów, o których mo
wa w ust. 1, obok badania sprawozdań finansowych, może 
być wyłączn i e: 

1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podat-
kowych, 

2) ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, 

3) doradztwo podatkowe, 

4) doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji ra
chunkowości, 

5) prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłoś

ciowego, 

6) działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie ra 
chunkowości. 

Art . 11. 1. Biegły rewident wykonuje zawód jako: 

1) osoba prowadząca działalność gospodarczą we włas
nym imieniu i na własny rachunek, 

2) wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki ko
mandytowej, o których mowa wart. 10 ust. 1 pkt 2, 

3) osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, 
o których mowa w art. 1 O ust. 1 i 2. 

2. Osoby wykonujące zawód biegłego rewidenta zgod
nie z ust. 1 mogą podejmować zatrudnienie w organach 
samorządu biegłych rewidentów oraz w charakterze pracow
nika naukowo-dydaktycznego lub naukowego. 

Art. 12. 1. Biegli rewidenci obowiązani są: 

1) postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem, 

2) stale podnosić kwalifikacje zawodowe według zasad 
określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 

3) przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów, 

4) regularnie opłacać składkę członkowską. 

2. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań fi
nansowych obowiązane są: 

1) przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów, 

2) regularnie opłacać składkę członkowską, 

3) dokonać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu wykonywania zawodu. 

Art. 13. Biegłym rewidentom przysługuje prawo wy
bierania i wybieralności do przewidzianych niniejszą ustawą 
organów samorządu zawodowego: 

1) czynne prawo wyborcze, z wyłączeniem biegłych rewi 
dentów zawieszonych w czynnościach zawodowych, 

2) bierne prawo wyborcze, z wyłączeniem biegłych rewi
dentów ukaranych karą wymienioną wart. 31 ust. 2 pkt 
2 i 3. 

Art. 14. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowa
dzi i publikuje: 

1) listę biegłych rewidentów wykonujących zawód bieg
łego rewidenta, 

2) listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych. 

Art. 15. 1. Wpis na l i stę biegłych rewidentów wyko
nujących zawód uzyskują biegli rewidenci na ich wniosek: 

1) wpisani do rejestru, o którym mowa wart. 6, lub 

2) obywatele innych państw, którzy mają kwalifikacje 
uznawane przez państwa Unii Europejskiej, po złożeniu 
przed Komisją z wynikiem pozytywnym egzaminu w ję
zyku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego 
w Polsce, lub 

3) obywatele polscy, którzy mają kwalifikacje uzyskane za 
granicą, uznawane przez państwa Unii Europejskiej, po 
złożeniu przed Komisją z wynikiem pozytywnym eg
zaminu w języku polskim z prawa gospodarczego obo
wiązującego w Polsce. 

2. Biegli rewidenci wpisani na listę, o której mowa wart. 
14 pkt 1, otrzymują legitymację biegłego rewidenta, stwier
dzającą uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. 

3. Skreślenie biegłego rewidenta z listy następuje : 

1) na wniosek biegłego rewidenta, 

2) z przyczyn wymienionych wart. 9 ust. 1, 

3) w przypadku prawomocnego orzeczenia Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego o zawieszeniu w czynnościach 
zawodowych, 

4) w związku z podjęciem zatrudnienia poza podmiotami 
wymienionymi wart. 10 ust. 1 i 2, z wyjątkiem przypad
ków określonych wart. 11 ust. 2, 

5) w przypadku prowadzenia innej działalności niż okreś

lona wart. 10 ust. 3. 

4. Uchwały w przedmiocie wpisu i skreślenia z rejestru 
i listy biegłych rewidentów oraz listy podmiotów upraw
nionych do badania sprawozdań finansowych są decyzjami 
administracyjnymi. 

Art. 16. 1. Wpis na listę, o której mowa wart. 14 pkt 2, 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finan
sowych następuje na wniosek danego podmiotu, po udoku
mentowaniu spełnienia wymagań określonych wart. 10. 

2. Podmiot nie spełniający wymagań określonych wart. 
10 oraz art. 12 ust. 2 podlega skreśleniu z listy podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 

3. Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawo-
zdań finansowych obejmuje następujące dane: 

1) nazwa (firma) i siedziba podmiotu, 

2) forma prawna podmiotu, 

3) nazwiska i adresy wspólników lub udziałowców, 
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4) nazwiska i adresy członków zarządu, 

5) nazwiska i adresy członków organów nadzorczych, 

6) adresy ewentualnych filii lub oddziałów podmiotu . 

4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finan
sowych ma obowiązek n iezwłocznego zgłaszania Krajowej 
Radzie Biegłych Rewidentów wszelkich zmian związanych 
z wpisem na listę zgodnie z art. 6 ust. 4. 

5. Naruszenie obowiązku określonego w ust. 4 może 
stanowić podstawę do skreślenia z listy podmiotów upraw
nionych do badania sprawozdań finansowych. 

6. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finan
sowych obowiązany jest, w ciągu dwóch miesięcy po 
upływie roku kalendarzowego, przekazać Krajowej Radzie 
Biegłych Rewidentów pisemne sprawozdanie z działalności, 
zawierające: 

1) określenie nazwy i siedziby podmiotu badanego, pod
stawowe dane o biegłym rewidencie badającym ten 
podmiot oraz rodzaj opinii, jaką wydał, 

2) co jest przedmiotem działania podmiotu uprawnionego 
obok badania sprawozdań finansowych, 

3) informacje o odbywanych aplikacjach i praktykach 
w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych. 

Art. 17. 1. Za zapewnienie przestrzegania obowiązu
jących przepisów prawa oraz zasad etyki i norm wykonywa
nia zawodu w podmiotach uprawnionych do badania spra
wozdań finansowych odpowiedzialni są : 

1) biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą 
we własnym imieniu i na własny rachunek, 

2) w spółkach cywilnych, spółkach jawnych lub spółkach 
komandytowych - wszyscy wspólnicy, 

3) w osobach prawnych - członkowie zarządu będący 

biegłymi rewidentami. 

2. Naruszenie obowiązku określonego w ust. 1 może 
stanowić podstawę do skreślenia z listy podmiotu upraw
nionego do badania sprawozdań. 

Rozdział 3 

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów 

Art. 18. 1. Biegli rewidenci oraz podmioty uprawnio
ne do badania sprawozdań finansowych tworzą samorząd 
biegłych rewidentów, zwany " Krajową Izbą Biegłych Rewi
dentów". 

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest niezależna 
w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepi
sów ustawy oraz postanowień statutu . 

3. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewiden 
tów jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru 
biegłych rewidentów lub na listę podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych. 

Art. 19. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów posiada 
osobowość prawną; siedzibą Izby jest miasto stołeczne 

Warszawa. 

Art. 20. 1. Do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewiden 
tów należy: 

1) reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów 
zawodowych, 

2) ustanawianie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, 
a w odniesieniu do banków - po zasięgnięciu opinii 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, norm wykony
wania zawodu biegłego rewidenta, 

3) ustalanie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, 

4) określanie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji 
kandydatów na biegłych rewidentów i nadawanie im 
tytułu biegłego rewidenta, 

5) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem 
zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez 
nich etyki zawodowej, 

6) doskonalenie zawodowe członków Izby, 

7) nakładanie na członków Izby będących biegłymi rewi
dentami kar dyscyplinarnych za naruszanie prawa i norm 
wykonywania zawodu oraz etyki zawodowej . 

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów może prowadzić 
działalność wydawn iczą i szkoleniową . 

Art. 21. 1. Organami Krajowej Izby' Biegłych Rewiden -
tów są: 

1) Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, 

2) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, 

3) Krajowa Komisja Rewizyjna, 

4) Krajowy Sąd Dyscyplinarny, 

5) Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny. 

2. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, 
trwa 4 lata. 

Art. 22. 1. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów od
bywa się co 4 lata. 

2. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zwoływany jest 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

3. Krajowa Rada B iegłych Rewidentów może z własnej 
inicjatywy zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych 

Rewidentów przed upływem okresu, o którym mowa 
w ust. 1. 

4. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest obowiązana 
do . zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych 
Rewidentów na żądanie co najmniej 1/10 ogółu biegłych 
rewidentów, w termin ie miesiąca od złożenia wniosku. 

5. W Krajowym Zjeździe B iegłych Rewidentów biorą 
udział delegaci wybrani przez walne zgromadzenia w regio
nalnych oddziałach Izby, według zasad określonych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Art. 23. 1. Wyboru do organów Izby dokonują delegaci 
wybrani na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. 

2. Wybory odbywają się w głosowan i u bezpośrednim 

i tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 
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4. W składzie orzekającym w drugiej instancji nie może 
brać udziału członek sądu , który brał udział w wydaniu 
zaskarżonego orzeczenia. 

5. Skład orzekający wyznacza przewodniczący Krajowe
· go Sądu Dyscyplinarnego. 

Art. 29. W zakresie nie uregulowanym w ustawie tryb 
powoływania, kompetencje, strukturę organizacyjną, w tym 
funkcjonowanie regionalnych oddziałów Krajowej Izby Bie-

· głych Rewidentów, tryb działania , sposób finansowania oraz 
sposób składania oświadczeń woli w imieniu Izby - określa 

statut Izby zatwierdzony przez Ministra Finansów. 

Art. 30. 1. Nadzór nad Krajową Izbą Biegłych Rewi
dentów sprawuje Minister Finansów. 

2. W ramach nadzoru nad Izbą Minister Finansów może 
w szczególności: 

1) zaskarżyć do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie 
uchwały organów Izby naruszające przepisy prawa albo 
statut Izby, 

2) występować o rozpatrzenie określonej sprawy przez 
organ Izby; uchwała w tej sprawie powinna być podjęta 
w terminie miesiąca . 

3. Zaskarżenie przez Ministra Finansów do Sądu Woje
wódzkiego w Warszawie uchwał organów Krajowej Izby 
Biegłych Rewidentów, naruszających przepisy prawa albo 

· statlit Izby, wstrzymuje wykonanie uchwał. 

4. Organy Izby obowiązane są doręczaĆ Ministrowi 
Finansów podjęte uchwały w terminie 30 dni od ich uchwa
lenia. 

Rozdział 4 

Odpowiedzialność dyscyplinarna 

Art. 31. 1. Biegli rewidenci ponoszą odpowiedzialność 
.. dyscyplinarną za postępowanie sprzeczne z zasadami wyko~ 

nywania zavvodu lub zasadami etyki zawodowej biegłego 
· rewidenta, określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewi-
· dentów. 

2. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) zawieszenie w czynnościach zawodowych na okres od 
roku do lat 3, 

4) wydalenie z samorządu biegłych rewidentów. 

3. Kary nagany i zawieszenia w czynnościach zawodo
wych biegłego rewidenta powodują utratę wybieralności do 
organów Izby do czasu zatarcia kary. 

4. Kary upomnienia i nagany ulegają zatarciu po roku od 
uprawomocnienia się orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyp
linarnego. 

5. Kary z13wieszeniaw czynnościach zawodowych bieg 
łego rewidenta ulegają zatarciu po 3 latach od upływu okresu 

· tego zawieszenia. 

6. Skreślenie z rejestru biegłych rewidentów ulega 
zatarciu po 5 latach od dnia skreślenia. Wpis można uzyskać 
po spełnieniu warunków określonych wart. 5. 

7. Koszty postępowania dyscyplinarnego obciążają oso
by ukarane prawomocnymi orzeczeniami. 

Art. 32. 1. POstępowanie dyscyplinarne wszczyna się 
na wniosek Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego 
zastępcy, którzy pełnią funkcję oskarżyciela w postępowaniu 
przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym. 

2. Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od 
postępowania karnego za ten sam czyn . Może jednak być 
ono zawieszone do czasu zakończenia postępowania kar
nego. 

3. W razie śmierci obwinionego przed zakończeniem 
postępowan ia dyscyplinarnego, toczy się ono nadal, jeżeli 
zażąda tego - w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu 
obwinionego - jego małżonek, krewny w linii prostej lub 
rodzeństwo . 

4. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, 
jeżeli od chwili ujawnienia czynu upłynął rok lub od chwili 
popełn ienia czynu upłynęły 3 lata. 

Art. 33. 1. Od orzeczeń skazujących Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego drugiej instancji, w terminie 14 dni od daty 
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

2. Biegłemu rewidentowi ukaranemu przez Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny drugiej instancji karą wymienioną wart. 31 
ust. 2 pkt 3 lub 4 przysługuje prawo odwołania do Sądu 
Wojewódzkiego w Warszawie w terminie 30 dni od dn ia 
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 34. 1. Biegli rewidenci, wpisani na listę biegłych, 
rewidentów przed dniem wejścia w życie ustawy, są biegłymi 
rewidentami w rozumieniu nin iejszej ustawy i podlegają, 
wpisowi do rejestru, o którym mowa wart. 6 ust. 1. 

2. Do dnia 31 grudnia 1996 r. biegli rewidenci, na ich 
wniosek, mogą być wpisani na listę, o której mowa wart. 14 
pkt 1, mimo zatrudnienia poza podmiotami wymienionymi 
wart. 10 ust. 1 i 2, pod warunkiem badania sprawozdań 
finansowych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej 
z podmiotem uprawnionym do badania. 

3. Podmioty wpisane na l istę, o której mowa wart. 19 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 paźdz iernika 1991 r. o badaniu 
i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewi
dentach i ich samorządzie (Dz.U . Nr 111, poz. 480, z 1992 r. 
Nr 21 , poz. 85 i z 1994 r. Nr 4, poz. 17), oraz biegli rewidenci 
prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu 
i na własny rachunek stają się podmiotami w rozumieniu art. 
10 ust. 1 ustawy, pod warunkiem dostosowania swojej 
działalności do warunków określonych w ustawie. 




