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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 marca 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718) i art. 4 ustawy z dnia 21 wrzeÊnia 2000 r.
o zmianie ustawy o bieg∏ych rewidentach i ich samo-
rzàdzie (Dz.U. Nr 89, poz. 992) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 13 paêdziernika 1994 r. o bieg∏ych rewidentach
i ich samorzàdzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592), z uwzgl´d-
nieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatko-
wym (Dz. U. Nr 102, poz. 475),

2) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),

3) ustawà z dnia 21 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy
o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U.
Nr 89, poz. 992)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 34 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1994 r. o bie-
g∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz.U. Nr 121,
poz. 592), który stanowi:

„Art. 34. 1. Biegli rewidenci, wpisani na list´ bie-
g∏ych rewidentów przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, sà bieg∏ymi rewidenta-
mi w rozumieniu niniejszej ustawy
i podlegajà wpisowi do rejestru, o któ-
rym mowa w art. 6 ust. 1.

2.a) Do dnia 31 grudnia 1998 r. biegli rewi-
denci, na ich wniosek, mogà byç wpisa-
ni na list´, o której mowa w art. 14 pkt 1,
mimo zatrudnienia poza podmiotami
wymienionymi w art. 10 ust. 1 i 2, pod
warunkiem badania sprawozdaƒ finan-
sowych na podstawie umowy cywilno-
prawnej zawartej z podmiotem upraw-
nionym do badania.

3. Podmioty wpisane na list´, o której mo-
wa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
19 paêdziernika 1991 r. o badaniu i og∏a-
szaniu sprawozdaƒ finansowych oraz
bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie
(Dz.U. Nr 111, poz. 480, z 1992 r. Nr 21,
poz. 85 i z 1994 r. Nr 4, poz. 17), oraz bie-
gli rewidenci prowadzàcy dzia∏alnoÊç

gospodarczà we w∏asnym imieniu i na
w∏asny rachunek stajà si´ podmiotami
w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy, pod
warunkiem dostosowania swojej dzia-
∏alnoÊci do warunków okreÊlonych
w ustawie.

4. Kary na∏o˝one na bieg∏ych rewidentów,
na podstawie ustawy, o której mowa
w ust. 3, pozostajà w mocy do czasu ich
zatarcia.

5. Dotychczasowe organy Krajowej Izby
Bieg∏ych Rewidentów dzia∏ajà do czasu
up∏ywu swojej kadencji, chyba ˝e ka-
dencja ta ulegnie skróceniu na mocy
uchwa∏y Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Bieg∏ych Rewidentów zwo∏ane-
go zgodnie z przepisami niniejszej usta-
wy.

6. Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów
wst´puje z mocy prawa w obowiàzki
i prawa dotychczasowej Krajowej Izby
Bieg∏ych Rewidentów, w tym w obo-
wiàzki i prawa wynikajàce z decyzji ad-
ministracyjnych.”;

2) art. 94 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie po-
datkowym (Dz.U. Nr 102, poz. 475), który stanowi:

„Art. 94. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r.”;

3) art. 633 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), który
stanowi:

„Art. 633. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.”;

4) art. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 wrzeÊnia 2000 r. o zmia-
nie ustawy o bieg∏ych rewidentach i ich samorzà-
dzie (Dz.U. Nr 89, poz. 992), które stanowià:

„Art. 2. 1. Do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1
ustawy, zostajà dodatkowo wpisani z mo-
cy ustawy biegli rewidenci wpisani na do-
tychczasowà list´ bieg∏ych rewidentów
wykonujàcych zawód bieg∏ego rewidenta.

2. Dotychczasowa lista podmiotów upraw-
nionych do badania sprawozdaƒ finan-
sowych, z mocy ustawy staje si´ listà
podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdaƒ finansowych, o której mowa
w art. 14 ust. 1.

Art. 3. 1. Do czasu zwo∏ania najbli˝szego Krajowe-
go Zjazdu Bieg∏ych Rewidentów orga-
nem uprawnionym do podejmowania

——————
a) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 93 pkt 2 ustawy z dnia

5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102,
poz. 475), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r.
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uchwa∏, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 8, 10 i 11, jest Krajowa Rada Bieg∏ych
Rewidentów.

2. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów,
w terminie 90 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, dostosuje uchwa∏y do niniejszej
ustawy. Do czasu dostosowania uchwa∏

zachowujà moc uchwa∏y wydane na pod-
stawie dotychczasowych przepisów.”

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 2
i pkt 12, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”

USTAWA

z dnia 13 paêdziernika 1994 r.

o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie.

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

Art. 1.1) 1. Ustawa okreÊla zasady wykonywania za-
wodu bieg∏ego rewidenta oraz organizacj´ samorzàdu
zawodowego bieg∏ych rewidentów.

2. Tytu∏ zawodowy „bieg∏y rewident” podlega
ochronie prawnej.

Art. 2. 1. Biegli rewidenci uprawnieni sà do bada-
nia sprawozdaƒ finansowych.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o sprawozdaniu fi-
nansowym, oznacza to sprawozdanie finansowe w ro-
zumieniu ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachun-
kowoÊci (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz.
183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754,
Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz.
945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107,
poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr
83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz.
1037 i Nr 113, poz. 1186).

Art. 3.2) 1. Zawód bieg∏ego rewidenta mo˝e wyko-
nywaç osoba spe∏niajàca wymagania okreÊlone niniej-
szà ustawà.

2. Bieg∏y rewident nie jest przedsi´biorcà w rozu-
mieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo

dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 oraz
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193). 

Rozdzia∏ 2

Biegli rewidenci

Art. 4. 1.3) Osoba, która uzyska∏a tytu∏ bieg∏ego re-
widenta, nabywa prawo do wykonywania zawodu po
z∏o˝eniu Êlubowania i wpisaniu jej do rejestru bieg∏ych
rewidentów.

2.4) Rota Êlubowania sk∏adanego przez bieg∏ego re-
widenta ma nast´pujàce brzmienie:

„Przyrzekam, ̋ e jako bieg∏y rewident b´d´ wykony-
waç powierzone mi zadania w poczuciu odpowie-
dzialnoÊci, z ca∏à rzetelnoÊcià i bezstronnoÊcià,
zgodnie z przepisami prawa i normami wykonywa-
nia zawodu, kierujàc si´ w swoim post´powaniu
etykà zawodowà i niezawis∏oÊcià. Poznane w czasie
badania fakty i okolicznoÊci zachowam w tajemni-
cy wobec osób trzecich.”

3. Âlubowanie odbiera prezes Krajowej Rady Bie-
g∏ych Rewidentów lub osoba przez niego upowa˝nio-
na spoÊród cz∏onków Krajowej Rady Bieg∏ych Rewi-
dentów.

Art. 4a.5) 1. Bieg∏y rewident jest obowiàzany zacho-
waç w tajemnicy wszystko, czego dowiedzia∏ si´

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏-
ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 marca 2001 r. (poz. 359)

——————
1) Oznaczenie ust. 1 oraz ust. 2 dodane przez art. 1 pkt 1 usta-

wy z dnia 21 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy o bieg∏ych
rewidentach i ich samorzàdzie (Dz.U. Nr 89, poz. 992), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 listopada 2000 r.

2) Oznaczenie ust. 1 oraz ust. 2 dodane przez art. 1 pkt 2 usta-
wy, o której mowa w przypisie 1, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.

——————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
4) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
5) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.

Marsza∏ek Sejmu: M. P∏a˝yƒski
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w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci zawodowych;
obowiàzek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest
ograniczony w czasie. 

2. Nie narusza obowiàzku zachowania tajemnicy
zawodowej z∏o˝enie zawiadomienia o podejrzeniu po-
pe∏nienia przest´pstwa oraz udzielanie informacji
w przypadkach okreÊlonych w ustawach.

3. Do przestrzegania tajemnicy obowiàzane sà rów-
nie˝ inne osoby, którym udost´pniono informacje ob-
j´te tajemnicà, chyba ˝e na ich ujawnienie zezwala
przepis ustawy.

4. Nie narusza obowiàzku zachowania tajemnicy
zawodowej udost´pnienie dokumentacji i informacji
z badania (przeglàdu) sprawozdaƒ finansowych
w zwiàzku z toczàcymi si´ post´powaniami przed orga-
nami Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów.

Art. 5. 1.6) Do rejestru bieg∏ych rewidentów mo˝e
byç wpisany ten, kto:

1)7) korzysta w pe∏ni z praw publicznych oraz ma pe∏-
nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,

2) jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychcza-
sowym post´powaniem daje r´kojmi´ prawid∏o-
wego wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta,

3)8) ukoƒczy∏ studia wy˝sze w Polsce lub zagraniczne
studia wy˝sze uznawane w Polsce za równorz´dne
i w∏ada j´zykiem polskim w mowie i w piÊmie,

4)8) odby∏ trzyletnià praktyk´ w Polsce, w tym co naj-
mniej dwuletnià aplikacj´ pod kierunkiem bieg∏ego
rewidenta, przy czym spe∏nienie tego warunku zo-
sta∏o uznane przez Komisj´ Egzaminacyjnà, zwanà
dalej „Komisjà”,

5) (skreÊlony),9)

6) z∏o˝y∏ z wynikiem pozytywnym egzaminy na bieg∏e-
go rewidenta przed Komisjà,

7) uzyska∏ dyplom bieg∏ego rewidenta.

2.10) Do rejestru bieg∏ych rewidentów mogà byç
wpisani biegli rewidenci — obywatele polscy lub, na
zasadach wzajemnoÊci, nieposiadajàcy polskiego oby-
watelstwa — którzy posiadajà kwalifikacje uzyskane za
granicà, uznawane przez paƒstwa Unii Europejskiej, po
z∏o˝eniu z wynikiem pozytywnym, przed Komisjà, eg-
zaminu w j´zyku polskim z prawa gospodarczego obo-
wiàzujàcego w Polsce. Przepis ten nie narusza przepi-
sów dotyczàcych zatrudnienia cudzoziemców na tere-
nie Polski.

Art. 5a. (skreÊlony).11)

Art. 6. 1.12) Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów
prowadzi rejestr bieg∏ych rewidentów, zwany dalej
„rejestrem”.

2. Wpis bieg∏ego rewidenta do rejestru obejmuje
w szczególnoÊci:

1) nazwisko i imi´, dat´ urodzenia,

2) obywatelstwo,

3) miejsce i adres zamieszkania,

4) numer dyplomu bieg∏ego rewidenta.

2a.13) Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów:

1) dokonuje, na wniosek osoby ubiegajàcej si´ o wpis,
wpisu do rejestru osoby, która spe∏nia warunki
okreÊlone w art. 5 i z∏o˝y Êlubowanie,

2) wydaje legitymacj´ bieg∏ego rewidenta zawierajà-
cà nast´pujàce dane: numer legitymacji b´dàcy
jednoczeÊnie numerem wpisu bieg∏ego rewidenta
do rejestru, nazwisko oraz imi´.

3.14) Bieg∏y rewident ma obowiàzek zg∏aszania Kra-
jowej Radzie Bieg∏ych Rewidentów zmian danych pod-
legajàcych wpisowi do rejestru w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych zg∏oszenie
zmiany.

4. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 3, nale˝y
za∏àczyç lub przedstawiç dokumenty b´dàce podstawà
do dokonania zmian danych zawartych w rejestrze.

Art. 7. 1. Komisj´ powo∏uje, na czteroletnià kaden-
cj´, Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych15).

2. W sk∏ad Komisji wchodzi 15 cz∏onków wpisanych
do rejestru bieg∏ych rewidentów.

3. Komisja dzia∏a na podstawie regulaminu uchwa-
lonego przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych15).

Art. 8. 1. Komisja przeprowadza egzaminy, podczas
których sprawdza praktyczne i teoretyczne przygoto-
wanie kandydata na bieg∏ego rewidenta.

1a.16) Komisja mo˝e zwolniç kandydata, na jego
wniosek, z egzaminów z przedmiotów obj´tych post´-

——————
6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
7) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
9) Przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
10) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.

——————
11) Dodany przez art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o do-

radztwie podatkowym (Dz.U. Nr 102, poz. 475), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r., a nast´pnie skreÊlo-
ny przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

13) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

15) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

16) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
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powaniem kwalifikacyjnym, je˝eli w tym zakresie zda∏
egzaminy uniwersyteckie lub równorz´dne w okresie
3 lat przed dniem z∏o˝enia wniosku, z zastrze˝eniem
art. 25 ust. 2 pkt 4 lit. b).

2.17) Komisja mo˝e zwolniç kandydata, na jego
wniosek, z praktyki, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,
pod warunkiem odbycia dwuletniej aplikacji pod kie-
runkiem bieg∏ego rewidenta, je˝eli:
1) by∏ zatrudniony w podmiocie uprawnionym do ba-

dania sprawozdaƒ finansowych przez co najmniej
3 lata,

2) nie b´dàc zatrudnionym w podmiocie uprawnio-
nym do badania sprawozdaƒ finansowych, pozo-
stawa∏ w stosunku pracy na samodzielnym stano-
wisku w komórkach finansowo-ksi´gowych co naj-
mniej 3 lata lub posiada uprawnienia inspektora
kontroli skarbowej.

Art. 9. 1.18) Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów
skreÊla z rejestru bieg∏ych rewidentów w przypadku:
1) Êmierci,
2) wystàpienia z samorzàdu,
3) (skreÊlony),19)

4)20) niespe∏niania któregokolwiek z warunków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2,

5) prawomocnego orzeczenia Krajowego Sàdu Dys-
cyplinarnego o wydaleniu z samorzàdu.

2. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów mo˝e od-
mówiç skreÊlenia z rejestru bieg∏ych rewidentów
z przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 2, je˝eli przeciw-
ko bieg∏emu rewidentowi toczy si´ post´powanie dys-
cyplinarne.

3. Bieg∏y rewident skreÊlony z rejestru z przyczyn
wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 321) podlega, na swój
wniosek, ponownemu wpisowi do rejestru, chyba ˝e
nie spe∏nia warunków okreÊlonych w art. 5.

Art. 10. 1. Do badania sprawozdaƒ finansowych
przy uwzgl´dnieniu ust. 2 uprawnione sà wy∏àcznie na-
st´pujàce podmioty:
1) biegli rewidenci prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodar-

czà okreÊlonà w ust. 3 we w∏asnym imieniu i na
w∏asny rachunek,

2)22) spó∏ki cywilne, spó∏ki jawne, spó∏ki partnerskie
lub spó∏ki komandytowe z wy∏àcznym udzia∏em
bieg∏ych rewidentów,

3) osoby prawne, które spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce
wymagania:
a) zatrudniajà do badania sprawozdaƒ finanso-

wych bieg∏ych rewidentów,
b) wi´kszoÊç cz∏onków zarzàdu stanowià biegli re-

widenci, a je˝eli zarzàd sk∏ada si´ z nie wi´cej
ni˝ 2 osób, to jedna z nich jest bieg∏ym rewiden-
tem,

c) wi´kszoÊç g∏osów w organach nadzorczych (ra-
dach nadzorczych, komisjach rewizyjnych) po-
siadajà biegli rewidenci, a w przypadku braku
organów nadzorczych wi´kszoÊç g∏osów posia-
dajà wspólnicy lub udzia∏owcy b´dàcy bieg∏ymi
rewidentami,

d)23) opinie i raport z badania (przeglàdu) sprawoz-
dania finansowego podpisujà, w imieniu pod-
miotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ fi-
nansowych, wy∏àcznie cz∏onkowie zarzàdu b´-
dàcy bieg∏ymi rewidentami.

2. Do badania sprawozdaƒ finansowych spó∏dziel-
ni uprawnione sà równie˝ spó∏dzielcze zwiàzki rewizyj-
ne, które spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce wymagania:

1) zatrudniajà do badania sprawozdaƒ finansowych
bieg∏ych rewidentów,

2)24) posiadajà w sk∏adach zarzàdów co najmniej jed-
nego bieg∏ego rewidenta, z tym ˝e opini´ i raport
z badania (przeglàdu) sprawozdania finansowego
podpisujà,  w imieniu podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdaƒ finansowych, wy∏àcznie
cz∏onkowie zarzàdu b´dàcy bieg∏ymi rewidenta-
mi.

3.25) Przedmiotem dzia∏alnoÊci podmiotów, o któ-
rych mowa w ust. 1, obok badania sprawozdaƒ finan-
sowych, mo˝e byç, z zastrze˝eniem art. 11 ust. 2, wy-
∏àcznie:

1) us∏ugowe prowadzenie ksiàg rachunkowych i po-
datkowych,

1a)26) przeglàdy sprawozdaƒ finansowych,

2)27) ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,

3) doradztwo podatkowe,

4) doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji
rachunkowoÊci,

5) prowadzenie post´powania likwidacyjnego i upa-
d∏oÊciowego,

6) dzia∏alnoÊç wydawnicza i szkoleniowa w zakresie
rachunkowoÊci.

——————
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
18) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
19) Przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
20) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 10 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
21) W art. 9 w ust. 1 pkt 3 zosta∏ skreÊlony przez art. 1 pkt 10

lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
22) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 602 pkt 1 ustawy z dnia

15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U.
Nr 94, poz. 1037), która wesz∏a ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

——————
23) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
24) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 11 lit. b)

ustawy, o której mowa w przypisie 1.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. c) tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
26) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. c) tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
27) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. c) tiret trze-

cie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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Art. 11.28) 1. Bieg∏y rewident wykonuje zawód jako:

1) osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç we w∏asnym imie-
niu i na w∏asny rachunek,

2) wspólnik spó∏ki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,

3) osoba pozostajàca w stosunku pracy z podmiotami,
o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2,

4) osoba niepozostajàca w stosunku pracy i nieprowa-
dzàca dzia∏alnoÊci we w∏asnym imieniu i na w∏asny
rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywil-
noprawnej z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdaƒ finansowych, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 i 2.

2. Biegli rewidenci zatrudnieni w samorzàdzie bie-
g∏ych rewidentów oraz pracujàcy w charakterze pra-
cownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego mo-
gà wykonywaç zawód w formie okreÊlonej w ust. 1
pkt 4.

Art. 12. 1. Biegli rewidenci obowiàzani sà:

1) post´powaç zgodnie ze z∏o˝onym Êlubowaniem,

2) stale podnosiç kwalifikacje zawodowe wed∏ug za-
sad okreÊlonych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Re-
widentów,

3) przestrzegaç uchwa∏ organów Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów,

4) regularnie op∏acaç sk∏adk´ cz∏onkowskà.

2. Podmioty uprawnione do badania sprawozdaƒ
finansowych obowiàzane sà:

1) przestrzegaç uchwa∏ organów Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów,

2)29) wnosiç op∏at´ w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ rów-
nowartoÊç 100 EURO z tytu∏u wpisu na list´ pod-
miotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ fi-
nansowych,

3)29) wnosiç op∏at´ rocznà z tytu∏u nadzoru, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5, w wysokoÊci nie wy˝-
szej ni˝ 1,5% rocznych przychodów za badanie
(przeglàdy) sprawozdaƒ finansowych.

3.30) Podmioty uprawnione do badania sprawoz-
daƒ finansowych obowiàzane sà dokonaç ubezpiecze-
nia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody, które mogà
wyniknàç w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià.

Art. 13. (skreÊlony).31)

Art. 14.32) 1. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów
prowadzi list´ podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdaƒ finansowych, zwanà dalej „listà”.

2. Lista oraz jej zmiany podlegajà publikacji
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, przy czym publikacja obejmuje imi´,
nazwisko i numer legitymacji bieg∏ego rewidenta, pe∏-
nà i skróconà nazw´ oraz adres siedziby podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych.

Art. 14a.33) 1. Wpis na list´, o której mowa w art. 14
ust. 1, uzyskujà, na swój wniosek, biegli rewidenci wpi-
sani do rejestru, o którym mowa w art. 6.

2. Biegli rewidenci wpisani na list´ uzyskujà wpis
do legitymacji bieg∏ego rewidenta, stwierdzajàcy
uprawnienie do badania sprawozdaƒ finansowych.

3. SkreÊlenie bieg∏ego rewidenta z listy nast´puje:

1) na wniosek bieg∏ego rewidenta,

2) z przyczyn wymienionych w art. 9 ust. 1,

3) w przypadku prawomocnego orzeczenia Krajowe-
go Sàdu Dyscyplinarnego o zawieszeniu w czynno-
Êciach zawodowych,

4) w zwiàzku z podj´ciem zatrudnienia poza podmio-
tami wymienionymi w art. 10 ust. 1 i 2, z wyjàtkiem
przypadków okreÊlonych w art. 11 ust. 2,

5) w przypadku prowadzenia innej dzia∏alnoÊci ni˝
okreÊlona w art. 10 ust. 3. 

Art. 15.34) Uchwa∏y w przedmiocie wpisu i skreÊle-
nia z rejestru bieg∏ych rewidentów oraz listy sà decy-
zjami administracyjnymi.

Art. 16. 1.35) Wpis na list´, o której mowa w art. 14
ust. 1, podmiotów uprawnionych do badania sprawoz-
daƒ finansowych nast´puje na wniosek danego pod-
miotu, po udokumentowaniu spe∏nienia wymagaƒ
okreÊlonych w art. 10.

2. Podmiot niespe∏niajàcy wymagaƒ okreÊlonych
w art. 10 oraz art. 12 ust. 2 podlega skreÊleniu z listy
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ fi-
nansowych.

3.36) Lista obejmuje nast´pujàce dane:

1) imi´, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer le-
gitymacji bieg∏ego rewidenta,

2) pe∏nà i skróconà nazw´ oraz adres siedziby pod-
miotu,

3) form´ organizacyjno-prawnà,

4) nazwiska i imiona wspólników lub akcjonariuszy,
cz∏onków zarzàdu oraz cz∏onków organów nadzor-
czych,

5) adresy oddzia∏ów podmiotu.
——————
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

30) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

31) Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

——————
33) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
35) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
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4.36) Do zg∏aszania zmian zwiàzanych z wpisem na
list´ stosuje si´ odpowiednio art. 6 ust. 3 i 4.

5. Naruszenie obowiàzku okreÊlonego w ust. 4 mo-
˝e stanowiç podstaw´ do skreÊlenia z listy podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych.

6. Podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ fi-
nansowych obowiàzany jest, w ciàgu dwóch miesi´cy
po up∏ywie roku kalendarzowego, przekazaç Krajowej
Radzie Bieg∏ych Rewidentów pisemne sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci zawierajàce:

1)37) okreÊlenie nazw i siedzib podmiotów badanych,
podstawowe dane o bieg∏ych rewidentach (numer
legitymacji bieg∏ego rewidenta, imi´, nazwisko)
badajàcych te podmioty oraz daty i rodzaje wyda-
nych opinii,

2) co jest przedmiotem dzia∏ania podmiotu uprawnio-
nego obok badania sprawozdaƒ finansowych,

3) informacje o odbywanych aplikacjach i praktykach
w podmiocie uprawnionym do badania sprawoz-
daƒ finansowych.

7.38) SkreÊlenie podmiotu uprawnionego do bada-
nia sprawozdaƒ finansowych z listy, o której mowa
w art. 14 ust. 1, nast´puje:

1) na wniosek podmiotu,

2) z przyczyn wymienionych w art. 9 ust. 1 — w od-
niesieniu do podmiotu, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 1,

3) w razie niespe∏nienia któregokolwiek z warunków,
o których mowa w art. 17 ust. 1,

4) w razie nieuregulowania rocznych nale˝noÊci z ty-
tu∏u op∏at, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2.

8.38) Podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ
finansowych skreÊlony z listy z powodów, o których
mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, mo˝e byç ponownie wpisany
na list´, je˝eli od dnia skreÊlenia up∏yn´∏o nie mniej ni˝
5 lat oraz spe∏nia warunki okreÊlone w art. 10 ust. 1 i 2.

Art. 17. 1. Za zapewnienie przestrzegania obowià-
zujàcych przepisów prawa oraz zasad etyki i norm wy-
konywania zawodu w podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdaƒ finansowych odpowiedzialni sà:

1)39) biegli rewidenci prowadzàcy dzia∏alnoÊç we w∏a-
snym imieniu i na w∏asny rachunek,

2)40) w spó∏kach cywilnych, spó∏kach jawnych, spó∏-
kach partnerskich lub spó∏kach komandytowych —
wszyscy wspólnicy,

3) w osobach prawnych — cz∏onkowie zarzàdu b´dà-
cy bieg∏ymi rewidentami.

2. (skreÊlony).41)

Rozdzia∏ 3

Samorzàd zawodowy bieg∏ych rewidentów

Art. 18. 1.42) Biegli rewidenci tworzà samorzàd bie-
g∏ych rewidentów, zwany dalej „Krajowà Izbà Bieg∏ych
Rewidentów”.

2. Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów jest niezale˝-
na w wykonywaniu swoich zadaƒ i dzia∏a na podstawie
przepisów ustawy oraz postanowieƒ statutu.

3.43) Przynale˝noÊç do Krajowej Izby Bieg∏ych Re-
widentów jest obowiàzkowa i powstaje po wpisaniu do
rejestru bieg∏ych rewidentów.

Art. 18a.44) Bieg∏ym rewidentom przys∏uguje pra-
wo wybierania i wybieralnoÊci do przewidzianych ni-
niejszà ustawà organów samorzàdu zawodowego:

1) czynne prawo wyborcze, z wy∏àczeniem bieg∏ych
rewidentów zawieszonych w czynnoÊciach zawo-
dowych,

2) bierne prawo wyborcze, z wy∏àczeniem bieg∏ych re-
widentów ukaranych karà wymienionà w art. 31
ust. 2 pkt 2 i 3.

Art. 19. 1.45) Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów po-
siada osobowoÊç prawnà; siedzibà Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów jest miasto sto∏eczne Warszawa.

2.46) Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów ma prawo
u˝ywania piecz´ci urz´dowej.

Art. 20. 1. Do zadaƒ Krajowej Izby Bieg∏ych Rewi-
dentów nale˝y:

1) reprezentowanie cz∏onków oraz ochrona ich intere-
sów zawodowych,

2)47) ustanawianie norm wykonywania zawodu bie-
g∏ego rewidenta, po zasi´gni´ciu opinii ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych i Ko-
misji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, przy czym
w odniesieniu do banków — dodatkowo, po zasi´-
gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego,

3) ustalanie zasad etyki zawodowej bieg∏ych rewiden-
tów,

4) okreÊlanie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji
kandydatów na bieg∏ych rewidentów i nadawanie
im tytu∏u bieg∏ego rewidenta,

5)48) sprawowanie nadzoru nad nale˝ytym wykony-
waniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki za-

——————
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
38) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. d) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
39) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
40) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 602 pkt 2 ustawy,

o której mowa w przypisie 22.
41) Przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.

——————
42) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
43) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
44) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
45) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 22 lit. a)

ustawy, o której mowa w przypisie 1.
46) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a) tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a) tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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wodowej przez cz∏onków Krajowej Izby Bieg∏ych
Rewidentów oraz przestrzeganiem przez podmioty
uprawnione do badania sprawozdaƒ finansowych
przepisów niniejszej ustawy oraz innych przepisów
dotyczàcych samorzàdu bieg∏ych rewidentów
i przepisów dotyczàcych przedmiotu dzia∏alnoÊci
podmiotów uprawnionych do badania sprawoz-
daƒ finansowych,

6)49) doskonalenie zawodowe cz∏onków Krajowej Izby
Bieg∏ych Rewidentów,

7)50) nak∏adanie na cz∏onków Krajowej Izby Bieg∏ych
Rewidentów kar dyscyplinarnych za naruszanie
prawa i norm wykonywania zawodu oraz etyki za-
wodowej.

2.51) Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów opracowu-
je materia∏y szkoleniowe dla kandydatów na bieg∏ych
rewidentów oraz mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç wydaw-
niczà i szkoleniowà.

Art. 21. 1. Organami Krajowej Izby Bieg∏ych Rewi-
dentów sà:

1) Krajowy Zjazd Bieg∏ych Rewidentów,

2) Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów,

3) Krajowa Komisja Rewizyjna,

4) Krajowy Sàd Dyscyplinarny,

5) Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny,

6)52) Krajowa Komisja Nadzoru.

2.53) Kadencja organów, o których mowa w ust. 1
pkt 2—6, trwa 4 lata.

Art. 22. 1. Krajowy Zjazd Bieg∏ych Rewidentów od-
bywa si´ co 4 lata.

2. Krajowy Zjazd Bieg∏ych Rewidentów zwo∏ywany
jest przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów.

3. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów mo˝e z w∏a-
snej inicjatywy zwo∏aç Nadzwyczajny Krajowy Zjazd
Bieg∏ych Rewidentów przed up∏ywem okresu, o któ-
rym mowa w ust. 1.

4.54) Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów jest obo-
wiàzana do zwo∏ania Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Bieg∏ych Rewidentów na ˝àdanie:

1) co najmniej 1/10 ogó∏u bieg∏ych rewidentów,

2) Krajowej Komisji Rewizyjnej z powodu ra˝àcego

naruszenia prawa w dzia∏alnoÊci finansowej i sta-
tutowej Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów.

5.54) Krajowy Zjazd Bieg∏ych Rewidentów stano-
wià delegaci wybrani przez walne zgromadzenia w re-
gionalnych oddzia∏ach Krajowej Izby Bieg∏ych Rewi-
dentów, w proporcji do ogólnej liczby bieg∏ych rewi-
dentów wpisanych do rejestru, wed∏ug zasad okreÊlo-
nych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów, z tym
˝e ∏àczna liczba delegatów nie mo˝e byç mniejsza ni˝
300 bieg∏ych rewidentów.

6.55) Mandaty delegatów wybranych na Krajowy
Zjazd Bieg∏ych Rewidentów zachowujà wa˝noÊç przez
okres 4 lat.

7.55) W obradach Krajowego Zjazdu Bieg∏ych Rewi-
dentów udzia∏ biorà cz∏onkowie organów Krajowej
Izby Bieg∏ych Rewidentów, nieb´dàcy delegatami.

Art. 23. 1.56) Wyboru do organów Krajowej Izby
Bieg∏ych Rewidentów dokonujà delegaci wybrani na
Krajowy Zjazd Bieg∏ych Rewidentów.

2. Wybory odbywajà si´ w g∏osowaniu bezpoÊred-
nim i tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

3.56) Kandydatem do organów Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów mo˝e byç ka˝dy bieg∏y rewident
wpisany do rejestru bieg∏ych rewidentów, z zastrze˝e-
niem art. 31 ust. 3.

4.57) Nie mo˝na ∏àczyç funkcji w organach okreÊlo-
nych w art. 21 ust. 1 pkt 2—6.

Art. 24.58) 1. Krajowy Zjazd Bieg∏ych Rewidentów:

1) dokonuje wyboru Prezesa Krajowej Rady Bieg∏ych
Rewidentów,

2) dokonuje wyboru Krajowego Rzecznika Dyscypli-
narnego i jego zast´pców,

3) dokonuje wyboru pozosta∏ych cz∏onków Krajowej
Rady Bieg∏ych Rewidentów,

4) dokonuje wyboru Krajowej Komisji Rewizyjnej,
Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego oraz Krajowej
Komisji Nadzoru,

5) uchwala statut Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów,

6) uchwala program dzia∏ania i zasady gospodarki fi-
nansowej Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów, 

7) uchwala zasady etyki zawodowej bieg∏ych rewi-
dentów,

8) okreÊla zasady obligatoryjnego doskonalenia za-
wodowego bieg∏ych rewidentów,

9) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Kra-
jowej Izby Bieg∏ych Rewidentów, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 2—6, i udziela im absolutorium,

——————
49) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 23 lit. a) tiret trze-

cie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
50) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 23 lit. a) tiret

czwarte ustawy, o której mowa w przypisie 1.
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
52) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
53) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

——————
55) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
56) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
57) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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10) okreÊla zasady ustalania sk∏adek cz∏onkowskich
bieg∏ych rewidentów,

11) okreÊla zasady ustalania op∏at z tytu∏u wpisu na li-
st´ oraz op∏at rocznych z tytu∏u nadzoru, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4, mogà
byç odwo∏ane przed up∏ywem kadencji przez organ,
który je wybra∏.

3. Przewodniczàcy Krajowego Zjazdu Bieg∏ych Re-
widentów przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych uchwa∏y Zjazdu w termi-
nie 30 dni od dnia jego zakoƒczenia.

Art. 25. 1. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów kie-
ruje dzia∏alnoÊcià samorzàdu w okresach mi´dzy Kra-
jowymi Zjazdami Bieg∏ych Rewidentów.

2.59) Do zadaƒ Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów
nale˝y:

1) wykonywanie uchwa∏ Krajowego Zjazdu Bieg∏ych
Rewidentów,

2) reprezentowanie Krajowej Izby Bieg∏ych Rewiden-
tów wobec organów paƒstwowych i samorzàdo-
wych, instytucji naukowych, organizacji gospodar-
czych i spo∏ecznych oraz mi´dzynarodowych orga-
nizacji zawodowych,

3) ustanawianie norm wykonywania zawodu bieg∏e-
go rewidenta, w trybie okreÊlonym w art. 20 ust. 1
pkt 2,

4) uchwalanie, po zasi´gni´ciu opinii Komisji:
a) wymagaƒ kwalifikacyjnych oraz programów i za-

sad przeprowadzania egzaminów na bieg∏ych
rewidentów, w tym okreÊlanie wysokoÊci op∏at
egzaminacyjnych,

b) warunków uznawania egzaminów uniwersytec-
kich lub równorz´dnych z przedmiotów obj´tych
post´powaniem kwalifikacyjnym,

5) podejmowanie uchwa∏ o wpisie do rejestru i na li-
st´,

6) wydawanie dyplomów i legitymacji bieg∏ego rewi-
denta,

7) ustalanie, po porozumieniu z Komisjà, programów
i zasad odbywania praktyk i aplikacji przez kandy-
datów na bieg∏ych rewidentów,

8) uchwalanie regulaminu post´powania dyscyplinar-
nego wobec bieg∏ych rewidentów,

9) podejmowanie uchwa∏ o skreÊlaniu z rejestru i listy,

10) opiniowanie projektów aktów normatywnych
w dziedzinie prawa gospodarczego, 

11) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów fi-
nansowych i sprawozdaƒ z ich wykonania, 

12) rozpatrywanie odwo∏aƒ od uchwa∏ Krajowej Rady
Bieg∏ych Rewidentów,

13) ustalanie wysokoÊci sk∏adek cz∏onkowskich bie-
g∏ych rewidentów, op∏at z tytu∏u wpisu na list´ oraz

op∏at z tytu∏u nadzoru, o którym mowa w art. 20
ust. 1 pkt 5, 

14) prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej i szkolenio-
wej, 

15) podejmowanie innych uchwa∏, które uzna za celo-
we do w∏aÊciwego funkcjonowania Krajowej Izby
Bieg∏ych Rewidentów.

3.60) Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów sk∏ada
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych coroczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci, w tym
sprawozdanie finansowe.

Art. 26. 1. W sk∏ad Krajowej Rady Bieg∏ych Rewi-
dentów wchodzi od 11 do 15 cz∏onków.

2.61) Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów wybiera
ze swojego grona, w g∏osowaniu tajnym, zast´pców
prezesa, sekretarza i skarbnika.

3.62) Uchwa∏y Krajowej Rady Bieg∏ych Rewiden-
tów, które sà decyzjami administracyjnymi, zapadajà
bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci co naj-
mniej po∏owy sk∏adu Krajowej Rady Bieg∏ych Rewi-
dentów.

4.63) Prezes Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów:

1) reprezentuje Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów
wobec organów paƒstwowych i samorzàdowych,
instytucji naukowych, organizacji gospodarczych
i spo∏ecznych oraz mi´dzynarodowych organizacji
zawodowych,

2) kieruje pracami Krajowej Rady Bieg∏ych Rewiden-
tów,

3) podpisuje uchwa∏y Krajowej Rady Bieg∏ych Rewi-
dentów,

4) podpisuje decyzje oraz postanowienia Krajowej Ra-
dy Bieg∏ych Rewidentów w sprawach wszcz´cia
post´powania administracyjnego,

5) wykonuje inne czynnoÊci okreÊlone w statucie,
zwiàzane z funkcjonowaniem Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów.

Art. 27. 1.64) Krajowa Komisja Rewizyjna sk∏ada si´
z 5 cz∏onków. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze
swojego grona przewodniczàcego i wiceprzewodni-
czàcego.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna:

1)65) kontroluje finansowà dzia∏alnoÊç Krajowej Izby
Bieg∏ych Rewidentów oraz wykonanie uchwa∏ pod-

——————
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

——————
60) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
64) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
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j´tych na Krajowym Zjeêdzie Bieg∏ych Rewiden-
tów, a tak˝e przedstawia wnioski w tym zakresie:
a) Krajowej Radzie Bieg∏ych Rewidentów — nie-

zw∏ocznie po przeprowadzeniu kontroli,
b) Krajowemu Zjazdowi Bieg∏ych Rewidentów —

w sprawozdaniu ze swojej dzia∏alnoÊci,

2) sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià komisji rewizyj-
nych regionalnych oddzia∏ów,

3) przedstawia sprawozdania ze swojej dzia∏alnoÊci
Krajowemu Zjazdowi Bieg∏ych Rewidentów,

4) przedstawia Krajowemu Zjazdowi Bieg∏ych Rewi-
dentów wniosek o udzielenie absolutorium Krajo-
wej Radzie Bieg∏ych Rewidentów.

Art. 28. 1.66) Krajowy Sàd Dyscyplinarny sk∏ada si´
z 15 cz∏onków. Krajowy Sàd Dyscyplinarny wybiera ze
swojego grona przewodniczàcego i wiceprzewodni-
czàcych.

2. Krajowy Sàd Dyscyplinarny orzeka w sprawach
odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej bieg∏ych rewiden-
tów.

3. Krajowy Sàd Dyscyplinarny orzeka w sk∏adzie 
3 cz∏onków w pierwszej instancji i w sk∏adzie 5 cz∏on-
ków w drugiej instancji.

4. W sk∏adzie orzekajàcym w drugiej instancji nie
mo˝e braç udzia∏u cz∏onek sàdu, który bra∏ udzia∏ w wy-
daniu zaskar˝onego orzeczenia.

5. Sk∏ad orzekajàcy wyznacza przewodniczàcy Kra-
jowego Sàdu Dyscyplinarnego.

Art. 28a.67) 1. Krajowa Komisja Nadzoru sk∏ada si´
z 5 cz∏onków.

2. Do zadaƒ Krajowej Komisji Nadzoru nale˝y orga-
nizowanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad:

1) nale˝ytym wykonywaniem zawodu bieg∏ego rewi-
denta,

2) przestrzeganiem procedur badania (przeglàdów)
sprawozdaƒ finansowych przez podmioty, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 1 i 2.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przepro-
wadzana jest co najmniej raz na trzy lata.

4. W razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci Krajowa
Komisja Nadzoru sk∏ada wnioski do:

1) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego — o wszcz´-
cie post´powania dyscyplinarnego przeciwko bie-
g∏ym rewidentom,

2) Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów — o skreÊle-
nie z listy.

Art. 29.68) W zakresie nieuregulowanym w ustawie
tryb powo∏ywania, kompetencje, struktur´ organiza-

cyjnà, w tym funkcjonowanie regionalnych oddzia∏ów
Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów, tryb dzia∏ania,
sposób finansowania oraz sposób sk∏adania oÊwiad-
czeƒ woli w imieniu Krajowej Izby Bieg∏ych Rewiden-
tów — okreÊla statut Krajowej Izby Bieg∏ych Rewiden-
tów zatwierdzony przez ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych.

Art. 30. 1. Nadzór nad Krajowà Izbà Bieg∏ych Rewi-
dentów sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych69).

2.70) W ramach nadzoru nad Krajowà Izbà Bieg∏ych
Rewidentów minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e w szczególnoÊci:

1)71) zaskar˝yç do Sàdu Okr´gowego w Warszawie
uchwa∏y organów Krajowej Izby Bieg∏ych Rewi-
dentów naruszajàce przepisy prawa lub jej statut,
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia uchwa∏y,

2)72) wyst´powaç o rozpatrzenie okreÊlonej sprawy
przez organ Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów;
uchwa∏a w tej sprawie powinna byç podj´ta w ter-
minie miesiàca.

3.73) Zaskar˝enie przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych do Sàdu Okr´gowego
w Warszawie uchwa∏ organów Krajowej Izby Bieg∏ych
Rewidentów, naruszajàcych przepisy prawa albo statut
Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów, wstrzymuje wy-
konanie uchwa∏.

4.74) Organy Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów
obowiàzane sà dor´czaç ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych podj´te uchwa∏y w termi-
nie 30 dni od ich uchwalenia.

Rozdzia∏ 4

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna

Art. 31. 1.75) Biegli rewidenci ponoszà odpowie-
dzialnoÊç dyscyplinarnà za post´powanie sprzeczne
z zasadami wykonywania zawodu lub zasadami etyki
zawodowej bieg∏ego rewidenta.

2. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) upomnienie,

2) nagana,

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

——————
66) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
67) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
68) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

——————
69) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
70) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. b) tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. b) tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
72) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. b) tiret trze-

cie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
74) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 34 lit. d)

ustawy, o której mowa w przypisie 1.
75) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 35 lit. a)

ustawy, o której mowa w przypisie 1.



Dziennik Ustaw Nr 31 — 2227 — Poz. 359

4) wydalenie z samorzàdu bieg∏ych rewidentów.

3.76) Kary nagany i zawieszenia w czynnoÊciach za-
wodowych bieg∏ego rewidenta powodujà utrat´ wy-
bieralnoÊci do organów Krajowej Izby Bieg∏ych Rewi-
dentów do czasu zatarcia kary.

4. Kary upomnienia i nagany ulegajà zatarciu po ro-
ku od uprawomocnienia si´ orzeczenia Krajowego Sà-
du Dyscyplinarnego.

5. Kary zawieszenia w czynnoÊciach zawodowych
bieg∏ego rewidenta ulegajà zatarciu po 3 latach od
up∏ywu okresu tego zawieszenia.

6. SkreÊlenie z rejestru bieg∏ych rewidentów ulega
zatarciu po 5 latach od dnia skreÊlenia. Wpis mo˝na
uzyskaç po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w art. 5.

7. Koszty post´powania dyscyplinarnego obcià˝ajà
osoby ukarane prawomocnymi orzeczeniami.

8.77) Bieg∏y rewident, w stosunku do którego 
wszcz´to post´powanie dyscyplinarne, ma prawo
ustanowiç w post´powaniu dyscyplinarnym obroƒc´.

Art. 32.78) 1. Stronami w post´powaniu dyscypli-
narnym sà oskar˝yciel, obwiniony i pokrzywdzony.

2. Oskar˝ycielem w post´powaniu dyscyplinarnym
jest Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zast´pcy.

3. Obwinionym jest bieg∏y rewident, przeciwko któ-
remu toczy si´ post´powanie dyscyplinarne.

4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne
zosta∏o bezpoÊrednio naruszone post´powaniem bie-
g∏ego rewidenta wbrew zasadom, o których mowa
w art. 31 ust. 1.

5. Post´powanie dyscyplinarne toczy si´ niezale˝-
nie od post´powania karnego za ten sam czyn. Mo˝e
jednak byç ono zawieszone do czasu zakoƒczenia po-
st´powania karnego.

6. W razie Êmierci obwinionego przed zakoƒcze-
niem post´powania dyscyplinarnego toczy si´ ono na-
dal, je˝eli za˝àda tego — w terminie 2 miesi´cy od dnia
zgonu obwinionego — jego ma∏˝onek, krewny w linii
prostej lub rodzeƒstwo.

7. Nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinar-
nego, je˝eli od chwili ujawnienia czynu up∏ynà∏ rok al-
bo od chwili pope∏nienia czynu up∏yn´∏y 3 lata.

Art. 32a.79) 1. Post´powanie dyscyplinarne obej-
muje:

1) dochodzenie dyscyplinarne,

2) post´powanie przed Krajowym Sàdem Dyscypli-
narnym,

3) post´powanie wykonawcze.

2. Wszcz´cie przez Krajowego Rzecznika Dyscypli-
narnego dochodzenia dyscyplinarnego mo˝e byç po-
przedzone post´powaniem wyjaÊniajàcym co do oko-
licznoÊci skutkujàcych odpowiedzialnoÊç dyscyplinar-
nà.

3. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny mo˝e wszczàç
post´powanie wyjaÊniajàce równie˝ na wniosek Krajo-
wej Rady Bieg∏ych Rewidentów, Krajowej Komisji Nad-
zoru, Ministra SprawiedliwoÊci lub ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych.

4. W razie zebrania przez Krajowego Rzecznika Dys-
cyplinarnego, w toku dochodzenia dyscyplinarnego,
dowodów pope∏nienia przez bieg∏ego rewidenta czynu
zagro˝onego karà dyscyplinarnà, Krajowy Rzecznik
Dyscyplinarny, w terminie 14 dni od dnia zamkni´cia
dochodzenia dyscyplinarnego, sporzàdza akt obwinie-
nia i niezw∏ocznie wnosi go do Krajowego Sàdu Dyscy-
plinarnego.

5. Po otrzymaniu aktu obwinienia przewodniczàcy
Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego wyznacza termin
rozprawy i zawiadamia o nim wnioskodawc´, strony
i ich przedstawicieli.

Art. 32b.79) 1. Uzasadnienie orzeczenia Krajowego
Sàdu Dyscyplinarnego sporzàdza si´ na piÊmie z urz´-
du w terminie 14 dni od dnia og∏oszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie, wraz z uzasadnieniem, dor´cza si´
obwinionemu i Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinar-
nemu, a w przypadku, o którym mowa w art. 32a
ust. 3, tak˝e Krajowej Radzie Bieg∏ych Rewidentów,
Krajowej Komisji Nadzoru, Ministrowi Sprawiedliwo-
Êci lub ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych.

Art. 33.80) 1. Od orzeczeƒ Krajowego Sàdu Dyscy-
plinarnego pierwszej instancji przys∏uguje obwinione-
mu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, a w przypad-
ku, o którym mowa w art. 32a ust. 3, tak˝e Krajowej
Radzie Bieg∏ych Rewidentów, Krajowej Komisji Nadzo-
ru, Ministrowi SprawiedliwoÊci lub ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicznych — odwo∏anie
do Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego drugiej instancji
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia wraz
z uzasadnieniem.

2. Od prawomocnego orzeczenia Krajowego Sàdu
Dyscyplinarnego Ministrowi SprawiedliwoÊci, Rzecz-
nikowi Praw Obywatelskich, ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych, Krajowej Radzie Bie-
g∏ych Rewidentów oraz stronom przys∏uguje kasacja
do Sàdu Najwy˝szego, w terminie 3 miesi´cy od dnia
otrzymania orzeczenia, z powodu ra˝àcego naruszenia
prawa lub ra˝àcej niewspó∏miernoÊci kary dyscyplinar-
nej.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do
post´powania dyscyplinarnego stosuje si´ odpowied-
nio przepisy Kodeksu post´powania karnego.

——————
76) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 35 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
77) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
78) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
79) Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.

——————
80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 34. (pomini´ty).81)

Art. 35. 1. Traci moc, z zastrze˝eniem ust. 2, ustawa
z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o badaniu i og∏aszaniu

sprawozdaƒ finansowych oraz bieg∏ych rewidentach
i ich samorzàdzie (Dz.U. Nr 111, poz. 480, z 1992 r.
Nr 21, poz. 85 i z 1994 r. Nr 4, poz. 17).

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, zachowujà
moc do badania i og∏aszania sprawozdaƒ finansowych
sporzàdzonych za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´
w 1994 r.

Art. 36. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r.

——————
81) Zamieszczony w obwieszczeniu.

Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:
— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsiƒska 69/71
od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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