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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady:

1) uzyskiwania tytu∏u i wykonywania zawodu bieg∏e-
go rewidenta;

2) organizacji samorzàdu zawodowego bieg∏ych re-
widentów;

3) odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej bieg∏ych rewi-
dentów;

4) dzia∏ania podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdaƒ finansowych, w tym podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ finanso-
wych wykonujàcych czynnoÊci rewizji finansowej
w jednostkach zainteresowania publicznego;

5) sprawowania nadzoru publicznego nad bieg∏ymi
rewidentami i podmiotami uprawnionymi do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych oraz samorzàdem
zawodowym bieg∏ych rewidentów;

6) utworzenia i dzia∏ania komitetów audytu w jed-
nostkach zainteresowania publicznego;

7) wspó∏pracy organu nadzoru publicznego z innymi
organami nadzoru publicznego z paƒstw Unii
Europejskiej i paƒstw trzecich.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) bieg∏ym rewidencie grupy — rozumie si´ przez to
bieg∏ego rewidenta przeprowadzajàcego w imie-
niu podmiotu uprawnionego do badania sprawo-
zdaƒ finansowych badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego;

2) czynnoÊciach rewizji finansowej — rozumie si´
przez to badanie, przeglàdy sprawozdaƒ finanso-
wych lub inne us∏ugi poÊwiadczajàce, o których
mowa w odr´bnych przepisach lub standardach
rewizji finansowej;

3) jednostce powiàzanej — rozumie si´ przez to jed-
nostk´ powiàzanà w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 43 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z póên. zm.2));

4) jednostkach zainteresowania publicznego — rozu-
mie si´ przez to:

a) majàcych siedzib´ na terytorium Rzeczypos-
politej Polskiej emitentów papierów warto-
Êciowych dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym paƒstwa Unii Europejskiej, z wy-
∏àczeniem jednostek samorzàdu terytorialne-
go,

b) banki krajowe, oddzia∏y instytucji kredytowych
i oddzia∏y banków zagranicznych — w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.3)),

c) spó∏dzielcze kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowe
— w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊcio-
wo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2,
z póên. zm.4)),

d) zak∏ady ubezpieczeƒ i g∏ówne oddzia∏y zak∏a-
dów ubezpieczeƒ oraz zak∏ady reasekuracji —
w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
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z dnia 7 maja 2009 r.

o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdaƒ finansowych oraz o nadzorze publicznym1)

———————
1) Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia

postanowieƒ dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawo-
wych badaƒ rocznych sprawozdaƒ finansowych i skonso-
lidowanych sprawozdaƒ finansowych, zmieniajàcej dyrek-
tywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdaƒ
finansowych niektórych rodzajów spó∏ek i 83/349/EWG
w sprawie skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych
banków i innych instytucji finansowych oraz uchylajàcej
dyrektyw´ Rady 84/253/EWG w sprawie zatwierdzania
osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych
kontroli dokumentów rachunkowych (Dz. Urz. UE L 157/87
z 09.06.2006, z póên. zm.).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223,
poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,
Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65,
poz. 545 i Nr 71, poz. 609.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100,
poz. 1081, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074,
z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 146, poz. 1546, z 2006 r.
Nr 183, poz. 1354 oraz z 2009 r. Nr 50, poz. 403.
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o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151, z póên. zm.5)),

e) instytucje pieniàdza elektronicznego — w rozu-
mieniu ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o elek-
tronicznych instrumentach p∏atniczych (Dz. U.
Nr 169, poz. 1385, z póên. zm.6)),

f) otwarte fundusze emerytalne oraz powszechne
towarzystwa emerytalne — w rozumieniu usta-
wy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z póên. zm.7)),

g) fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne
fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze
inwestycyjne zamkni´te, których publiczne cer-
tyfikaty inwestycyjne nie zosta∏y dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym — w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546,
z póên. zm.8)),

h) podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà
z wy∏àczeniem podmiotów prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç wy∏àcznie w zakresie przyjmowania
i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia in-
strumentów finansowych lub w zakresie do-
radztwa inwestycyjnego — w rozumieniu usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538,
z póên. zm.9));

5) kluczowym bieg∏ym rewidencie — rozumie si´
przez to bieg∏ego rewidenta odpowiedzialnego za
wykonywanie czynnoÊci rewizji finansowej w imie-
niu podmiotu uprawnionego do badania sprawo-
zdaƒ finansowych, podpisujàcego opini´ lub ra-
port, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci;

6) op∏atach z tytu∏u nadzoru — rozumie si´ przez to
op∏aty na cz´Êciowe finansowanie funkcjonowa-
nia systemu nadzoru publicznego, w tym w szcze-
gólnoÊci kosztów przygotowania regulacji praw-

nych, prowadzenia ewidencji bieg∏ych rewiden-
tów i podmiotów uprawnionych do badania spra-
wozdaƒ finansowych, przeprowadzania kontroli,
prowadzenia post´powania dyscyplinarnego oraz
kosztów obs∏ugi administracyjnej;

7) paƒstwie trzecim — rozumie si´ przez to paƒstwo
inne ni˝ wymienione w pkt 8;

8) paƒstwie Unii Europejskiej — rozumie si´ przez to
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej, paƒstwo
cz∏onkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wol-
nego Handlu (EFTA) — stron´ umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym;

9) sieci — rozumie si´ przez to struktur´ majàcà na
celu wspó∏prac´, do której nale˝y bieg∏y rewident
lub podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ
finansowych oraz której wyraênym celem jest
wspólny podzia∏ zysków i strat lub która posiada
wspólnego w∏aÊciciela, kontrol´ bàdê zarzàd,
wspólnà polityk´ i procedury kontroli jakoÊci,
wspólnà strategi´ gospodarczà, korzysta ze
wspólnej nazwy lub znaczàcej cz´Êci zasobów za-
wodowych;

10) standardach rewizji finansowej — rozumie si´
przez to Mi´dzynarodowe Standardy Rewizji Finan-
sowej, og∏oszone w formie rozporzàdzeƒ Komisji
Europejskiej.

Rozdzia∏ 2

Biegli rewidenci

Art. 3. 1. Zawód bieg∏ego rewidenta polega na wy-
konywaniu czynnoÊci rewizji finansowej.

2. Bieg∏y rewident mo˝e wykonywaç zawód jako:

1) osoba fizyczna prowadzàca dzia∏alnoÊç we w∏as-
nym imieniu i na w∏asny rachunek;

2) wspólnik podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdaƒ finansowych, o którym mowa
w art. 47 pkt 2 i 3;

3) osoba pozostajàca w stosunku pracy z podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdaƒ finanso-
wych, o którym mowa w art. 47;

4) osoba niepozostajàca w stosunku pracy i niepro-
wadzàca dzia∏alnoÊci we w∏asnym imieniu i na
w∏asny rachunek, pod warunkiem zawarcia umo-
wy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym
do badania sprawozdaƒ finansowych, o którym
mowa w art. 47.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2
pkt 2—4, bieg∏y rewident wykonuje zawód w imieniu
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ 
finansowych.

4. Bieg∏y rewident wpisany do rejestru bieg∏ych
rewidentów mo˝e wykonywaç zawód po uprzednim
zawiadomieniu, w formie pisemnej, Krajowej Rady
Bieg∏ych Rewidentów o podj´ciu i formie wykonywa-
nia zawodu, a w szczególnoÊci o adresie i nazwie pod-
miotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finan-
sowych, w imieniu którego b´dzie wykonywa∏ zawód.

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234,
poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112,
poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 42, poz. 341.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69 i Nr 42,
poz. 341.
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5. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów okreÊli,
w formie uchwa∏y, wzór zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 4.

6. Biegli rewidenci zatrudnieni w samorzàdzie bie-
g∏ych rewidentów oraz pracujàcy w charakterze pra-
cownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego
mogà wykonywaç zawód wy∏àcznie w formie okreÊlo-
nej w ust. 2 pkt 4.

Art. 4. 1. Bieg∏y rewident jest obowiàzany w szcze-
gólnoÊci:

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

2) stale podnosiç kwalifikacje zawodowe, w tym
przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego;

3) przestrzegaç standardów rewizji finansowej, za-
sad niezale˝noÊci oraz etyki zawodowej;

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

5) przestrzegaç uchwa∏ organów Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów w zakresie, w jakim dotyczà
one bieg∏ych rewidentów.

2. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, polega na odbyciu odpo-
wiedniego szkolenia z zakresu rachunkowoÊci i rewizji
finansowej, przeprowadzanego przez uprawnione
jednostki.

3. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów okreÊli,
w formie uchwa∏y, zatwierdzanej przez Komisj´ Nad-
zoru Audytowego:

1) zakres tematyczny oraz minimalnà liczb´ godzin
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla
bieg∏ych rewidentów;

2) zasady uzyskiwania uprawnieƒ do przeprowadza-
nia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

4. Uprawnienie do przeprowadzania obligatoryj-
nego doskonalenia zawodowego przyznaje Krajowa
Rada Bieg∏ych Rewidentów.

Art. 5. 1. Bieg∏ym rewidentem jest osoba wpisana
do rejestru bieg∏ych rewidentów.

2. Do rejestru bieg∏ych rewidentów, zwanego dalej
„rejestrem”, mo˝e byç wpisana osoba fizyczna spe∏-
niajàca nast´pujàce warunki:

1) korzysta z pe∏ni praw publicznych oraz ma pe∏nà
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

2) ma nieposzlakowanà opini´ i swoim dotychczaso-
wym post´powaniem daje r´kojmi´ prawid∏owe-
go wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta;

3) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za
umyÊlnie pope∏nione przest´pstwo lub przest´p-
stwo skarbowe;

4) ukoƒczy∏a studia wy˝sze w Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub zagraniczne studia wy˝sze uznawane
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorz´dne i w∏a-
da j´zykiem polskim w mowie i piÊmie;

5) odby∏a rocznà praktyk´ w zakresie rachunkowoÊci
w paƒstwie Unii Europejskiej oraz co najmniej
dwuletnià aplikacj´ pod kierunkiem bieg∏ego rewi-
denta, majàcà na celu praktyczne przygotowanie
do samodzielnego wykonywania zawodu, przy
czym spe∏nienie tych warunków zosta∏o stwier-
dzone przez Komisj´ Egzaminacyjnà, zwanà dalej
„Komisjà”;

6) z∏o˝y∏a przed Komisjà z wynikiem pozytywnym
egzaminy dla kandydatów na bieg∏ego rewidenta
z wiedzy, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2;

7) z∏o˝y∏a przed Komisjà z wynikiem pozytywnym
koƒcowy ustny egzamin dyplomowy sprawdzajà-
cy wiedz´ zdobytà w trakcie aplikacji;

8) z∏o˝y∏a Êlubowanie przed prezesem Krajowej Ra-
dy Bieg∏ych Rewidentów lub innym upowa˝nio-
nym cz∏onkiem Krajowej Rady Bieg∏ych Rewiden-
tów.

3. Do rejestru mo˝e byç wpisana równie˝ osoba 
fizyczna, która posiada uprawnienia do wykonywania
zawodu bieg∏ego rewidenta, uzyskane w innym paƒ-
stwie Unii Europejskiej, po z∏o˝eniu z wynikiem pozy-
tywnym, przed Komisjà, egzaminu w j´zyku polskim
z prawa gospodarczego, w zakresie niezb´dnym do
wykonywania czynnoÊci rewizyjnych, obowiàzujàce-
go w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Do rejestru mo˝e byç wpisana równie˝, na zasa-
dzie wzajemnoÊci, osoba fizyczna, która posiada
uprawnienia do wykonywania zawodu bieg∏ego rewi-
denta, uzyskane w paƒstwie trzecim, je˝eli spe∏nia
wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgod-
ne z warunkami okreÊlonymi w ustawie lub równo-
wa˝ne oraz z∏o˝y z wynikiem pozytywnym, przed Ko-
misjà, egzamin w j´zyku polskim z prawa gospodar-
czego, w zakresie niezb´dnym do wykonywania czyn-
noÊci rewizyjnych, obowiàzujàcego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

5. Tytu∏ „bieg∏y rewident” podlega ochronie praw-
nej.

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

„Przyrzekam, ˝e jako bieg∏y rewident b´d´ wyko-
nywaç powierzone mi zadania w poczuciu odpowie-
dzialnoÊci, z ca∏à rzetelnoÊcià i bezstronnoÊcià, zgod-
nie z przepisami prawa i obowiàzujàcymi standarda-
mi rewizji finansowej, kierujàc si´ w swoim post´po-
waniu etykà zawodowà i niezawis∏oÊcià. Poznane
w czasie wykonywania czynnoÊci rewizji finansowej
fakty i okolicznoÊci zachowam w tajemnicy wobec
osób trzecich.”.

Art. 6. 1. Komisja sk∏ada si´ z 19 cz∏onków powo-
∏ywanych i odwo∏ywanych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „Mini-
strem Finansów”. W sk∏ad Komisji wchodzi:

1) 10 przedstawicieli Ministra Finansów, w tym 4 oso-
by nieb´dàce pracownikami Ministerstwa Finan-
sów wybrane spoÊród przedstawicieli Êrodowisk
akademickich;
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2) 7 przedstawicieli rekomendowanych przez Krajo-
wà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów, spoÊród bieg∏ych
rewidentów wpisanych do rejestru;

3) 2 przedstawicieli rekomendowanych przez Komi-
sj´ Nadzoru Finansowego.

2. Cz∏onkowie Komisji powo∏ywani sà spoÊród
osób, które:

1) posiadajà obywatelstwo polskie;

2) korzystajà z pe∏ni praw publicznych;

3) ukoƒczy∏y studia wy˝sze w Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub zagraniczne studia wy˝sze uznawane
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorz´dne;

4) majà nieposzlakowanà opini´;

5) posiadajà autorytet, wiedz´ oraz doÊwiadczenie,
które dajà r´kojmi´ prawid∏owego przebiegu egza-
minów dla kandydatów na bieg∏ych rewidentów;

6) nie by∏y skazane prawomocnym wyrokiem za
umyÊlnie pope∏nione przest´pstwo lub przest´p-
stwo skarbowe.

3. Rekomendacj´, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
nale˝y przedstawiç nie póêniej ni˝ 60 dni przed up∏y-
wem kadencji Komisji.

4. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

5. W przypadku Êmierci albo odwo∏ania cz∏onka Ko-
misji Minister Finansów powo∏uje w jego miejsce no-
wego cz∏onka Komisji. Kadencja osoby powo∏anej
w miejsce odwo∏anego lub zmar∏ego cz∏onka koƒczy si´
wraz z up∏ywem kadencji Komisji. Nieprzedstawienie
rekomendacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w termi-
nie 30 dni od dnia Êmierci albo odwo∏ania cz∏onka Ko-
misji, nie stanowi przeszkody do dzia∏ania Komisji.

6. Odwo∏anie cz∏onka Komisji przed up∏ywem ka-
dencji mo˝e nastàpiç:

1) na jego wniosek;

2) z urz´du, w przypadku:

a) ra˝àcego naruszenia regulaminu dzia∏ania Ko-
misji,

b) niez∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 7, lub naruszenia jego treÊci,

c) utraty warunków uprawniajàcych do powo∏ania
w sk∏ad Komisji.

7. Cz∏onkowie Komisji oraz osoby, o których mo-
wa w art. 8 ust. 3, sk∏adajà oÊwiadczenia, ˝e nie b´dà
w jakikolwiek sposób udost´pniaç lub wykorzystywaç
informacji dotyczàcych testów egzaminacyjnych oraz
zadaƒ sytuacyjnych, w szczególnoÊci przez prowadze-
nie szkoleƒ majàcych na celu przygotowanie do egza-
minów dla kandydatów na bieg∏ych rewidentów lub
publikacj´ materia∏ów szkoleniowych.

Art. 7. Do zadaƒ Komisji nale˝y:

1) przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na
bieg∏ych rewidentów, w tym egzaminu dyplomo-
wego;

2) stwierdzanie, na wniosek kandydata na bieg∏ego
rewidenta, odbycia praktyki i aplikacji;

3) ustalanie pytaƒ testowych, zadaƒ sytuacyjnych
oraz przygotowywanie zestawów egzaminacyj-
nych na poszczególne egzaminy, w tym egzamin
dyplomowy, dla kandydatów na bieg∏ych rewi-
dentów;

4) rozpatrywanie odwo∏aƒ od wyników egzaminów;

5) przeprowadzanie egzaminów, o których mowa
w art. 5 ust. 3 i 4;

6) ocena równowa˝noÊci, o której mowa w art. 5 ust. 4.

Art. 8. 1. Minister Finansów wyznacza Przewodni-
czàcego Komisji spoÊród jej cz∏onków. Przewodniczà-
cy Komisji kieruje jej pracami, wyznacza sk∏ady egza-
minacyjne na poszczególne egzaminy spoÊród cz∏on-
ków Komisji oraz ustala przewodniczàcych tych sk∏a-
dów.

2. Komisja wydaje uchwa∏y w sprawach nale˝à-
cych do jej zadaƒ.

3. Komisja mo˝e zleciç, na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej, przygotowanie lub sprawdzenie prac
egzaminacyjnych egzaminatorom powo∏anym przez
Komisj´ spoÊród osób posiadajàcych niezb´dnà wie-
dz´ z zakresu danej dziedziny.

4. Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów zapewnia
obs∏ug´ Komisji i egzaminów dla kandydatów na bie-
g∏ych rewidentów oraz pokrywa koszty wynagrodzeƒ
cz∏onków Komisji i egzaminatorów.

5. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów uchwala
w porozumieniu z Komisjà regulamin, na podstawie
którego dzia∏a Komisja. Uchwa∏a wymaga zatwierdze-
nia przez Komisj´ Nadzoru Audytowego.

6. Komisja sk∏ada Komisji Nadzoru Audytowego
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci za ka˝dy rok kalendarzo-
wy, w terminie do dnia 31 marca roku nast´pnego.

7. Cz∏onkom Komisji przys∏uguje wynagrodzenie:

1) za udzia∏ w posiedzeniu Komisji lub sk∏adu egza-
minacyjnego — w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
15 % przeci´tnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego za poprzedni rok kalenda-
rzowy;

2) za udzia∏ w egzaminie — w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej przeci´tnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej, og∏oszonego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego za poprzedni
rok kalendarzowy;

3) za przygotowanie testów egzaminacyjnych oraz
zadaƒ sytuacyjnych, a tak˝e opracowanie wzorca
prawid∏owych odpowiedzi — w wysokoÊci nie-
przekraczajàcej przeci´tnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej, og∏oszonego przez Pre-
zesa G∏ównego Urz´du Statystycznego za po-
przedni rok kalendarzowy;
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4) za rozpatrzenie odwo∏ania — w wysokoÊci nie-
przekraczajàcej 2 % przeci´tnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej, og∏oszonego przez Pre-
zesa G∏ównego Urz´du Statystycznego za po-
przedni rok kalendarzowy;

5) za rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie odbycia
aplikacji — w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 2 %
przeci´tnego wynagrodzenia w gospodarce naro-
dowej, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego za poprzedni rok kalenda-
rzowy;

6) za rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie odbycia
praktyki — w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 2 %
przeci´tnego wynagrodzenia w gospodarce naro-
dowej, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego za poprzedni rok kalenda-
rzowy;

7) za sprawdzenie prac — w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej przeci´tnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej, og∏oszonego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego za poprzedni
rok kalendarzowy.

8. Egzaminatorom, o których mowa w ust. 3, za
przygotowanie lub sprawdzenie prac przys∏uguje wy-
nagrodzenie w wysokoÊci nieprzekraczajàcej przeci´t-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, og∏o-
szonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego za poprzedni rok kalendarzowy.

Art. 9. 1. Egzaminy sk∏adajà si´ z pytaƒ testowych
i zadaƒ sytuacyjnych obejmujàcych 10 tematów egza-
minacyjnych z zakresu:

1) teorii i zasad rachunkowoÊci;

2) zasad sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych,
w tym skonsolidowanych sprawozdaƒ finanso-
wych;

3) mi´dzynarodowych standardów sprawozdawczo-
Êci finansowej;

4) analizy finansowej;

5) rachunku kosztów i rachunkowoÊci zarzàdczej;

6) zarzàdzania ryzykiem i kontroli wewn´trznej;

7) rewizji finansowej;

8) standardów rewizji finansowej;

9) etyki zawodowej i niezale˝noÊci bieg∏ego rewidenta;

10) wymogów prawnych dotyczàcych badania spra-
wozdaƒ finansowych oraz bieg∏ych rewidentów
i podmiotów uprawnionych do badania sprawo-
zdaƒ finansowych.

2. W trakcie egzaminów sprawdzana jest tak˝e
wiedza niezb´dna dla rewizji finansowej z zakresu:

1) prawa spó∏ek i ∏adu korporacyjnego;

2) prawa o post´powaniu upad∏oÊciowym i napraw-
czym;

3) prawa podatkowego;

4) prawa cywilnego;

5) prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

6) prawa bankowego;

7) prawa ubezpieczeniowego;

8) technologii informacyjnych i systemów kompute-
rowych;

9) mikroekonomii i makroekonomii;

10) matematyki i statystyki;

11) podstawowych zasad zarzàdzania finansowego
w jednostkach gospodarczych.

3. Kandydat na bieg∏ego rewidenta przyst´puje do
ustnego egzaminu dyplomowego przeprowadzanego
przez Komisj´ po:

1) odbyciu rocznej praktyki w zakresie rachunkowo-
Êci, stwierdzonej przez Komisj´;

2) zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów,
o których mowa w ust. 1 i 2;

3) odbyciu co najmniej dwuletniej aplikacji, pod kie-
runkiem bieg∏ego rewidenta, stwierdzonej przez
Komisj´.

4. Kandydat na bieg∏ego rewidenta zakwalifikowa-
ny do egzaminu uiszcza op∏at´ egzaminacyjnà na po-
krycie kosztów przeprowadzania post´powania kwali-
fikacyjnego, stanowiàcà przychód Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów. Op∏ata za egzamin pisemny jest
ustalana w kwocie nieprzekraczajàcej równowarto-
Êci 20 %, zaÊ za egzamin dyplomowy w kwocie nie-
przekraczajàcej równowartoÊci 30 % przeci´tnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, og∏oszone-
go przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego za
poprzedni rok kalendarzowy.

5. Komisja mo˝e zwolniç kandydata na bieg∏ego
rewidenta, na jego wniosek, z egzaminów z przedmio-
tów obj´tych post´powaniem kwalifikacyjnym, je˝eli
w tym zakresie zda∏ egzaminy uniwersyteckie lub
równorz´dne.

6. Komisja mo˝e zwolniç kandydata na bieg∏ego
rewidenta, posiadajàcego uprawnienia inspektora
kontroli skarbowej, na jego wniosek, z egzaminu
z prawa podatkowego.

7. Komisja mo˝e zwolniç kandydata na bieg∏ego
rewidenta, na jego wniosek, z praktyki, o której mowa
w ust. 3 pkt 1, je˝eli kandydat na bieg∏ego rewidenta:

1) by∏ zatrudniony w podmiocie uprawnionym do
badania sprawozdaƒ finansowych przez co naj-
mniej 3 lata albo

2) pozostawa∏ w stosunku pracy na samodzielnym
stanowisku w komórkach finansowo-ksi´gowych
co najmniej 3 lata lub posiada uprawnienia in-
spektora kontroli skarbowej albo

3) posiada certyfikat ksi´gowy uprawniajàcy do
us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych.
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8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki przystàpienia do post´powania kwalifika-
cyjnego,

2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów,

3) tryb i termin wnoszenia odwo∏aƒ od wyników eg-
zaminów,

4) zasady odbywania praktyki i aplikacji

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ obiektywnego sprawdze-
nia teoretycznego i praktycznego przygotowania
kandydatów na bieg∏ych rewidentów, prawid∏owy
przebieg egzaminów oraz koniecznoÊç zapewnienia
sprawnego funkcjonowania Komisji.

9. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów okreÊli,
w formie uchwa∏ zatwierdzanych przez Komisj´ Nad-
zoru Audytowego:

1) ramowy harmonogram przeprowadzania post´-
powania kwalifikacyjnego, okreÊlajàcy miejsce
i termin przeprowadzania egzaminów dla kandy-
datów na bieg∏ych rewidentów, a tak˝e egzaminu
z prawa gospodarczego dla osób, o których mowa
w art. 5 ust. 3 i 4;

2) szczegó∏owy zakres tematyczny egzaminów,
uwzgl´dniajàcy dziedziny, o których mowa
w ust. 1 i 2;

3) wysokoÊç op∏at za poszczególne egzaminy oraz
wysokoÊç wynagrodzenia przys∏ugujàcego cz∏on-
kom Komisji;

4) tryb powo∏ywania egzaminatorów oraz wysokoÊç
przys∏ugujàcego im wynagrodzenia;

5) warunki udzielania zwolnieƒ, o których mowa
w ust. 5 i 6;

6) zasady dokumentowania praktyki i aplikacji;

7) zakres, tryb i zasady innych dzia∏aƒ niezb´dnych
dla prawid∏owego funkcjonowania Komisji oraz
post´powania kwalifikacyjnego dla kandydatów
na bieg∏ych rewidentów.

Art. 10. 1. Rejestr prowadzi Krajowa Rada Bie-
g∏ych Rewidentów.

2. Rejestr zawiera adres Komisji Nadzoru Audyto-
wego oraz obejmuje nast´pujàce dane:

1) numer wpisu do rejestru;

2) imi´ i nazwisko oraz adres bieg∏ego rewidenta;

3) obywatelstwo;

4) form´ wykonywania przez bieg∏ego rewidenta za-
wodu lub informacj´ o niewykonywaniu tego za-
wodu;

5) nazw´, adres strony internetowej i adres podmio-
tu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finan-
sowych zatrudniajàcego bieg∏ego rewidenta lub
który jest wspólnikiem, lub z którym jest powiàza-
ny w inny sposób;

6) numer w rejestrze nadany bieg∏emu rewidentowi
przez organ rejestrujàcy innego paƒstwa Unii
Europejskiej lub paƒstwa trzeciego, je˝eli zosta∏
nadany oraz nazw´ tego organu.

3. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na wniosek oso-
by, o której mowa w art. 5 ust. 2—4.

4. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów podejmuje
uchwa∏y o wpisie do rejestru.

5. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów dokonuje
wpisu do rejestru niezw∏ocznie po podj´ciu uchwa∏y,
o której mowa w ust. 4, nie póêniej ni˝ w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w ust. 3.

6. Wpis do rejestru uwa˝a si´ za dokonany, je˝eli
Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi si´ wpi-
sowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwa∏y
o wpisie. Komisja Nadzoru Audytowego wyra˝a
sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

7. Bieg∏y rewident ma obowiàzek pisemnego zg∏a-
szania Krajowej Radzie Bieg∏ych Rewidentów zmiany
danych podlegajàcych wpisowi do rejestru w terminie
30 dni od dnia ich zaistnienia.

8. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów wydaje le-
gitymacj´ bieg∏ego rewidenta zawierajàcà nast´pujà-
ce dane osobowe: imi´ i nazwisko oraz numer legity-
macji b´dàcy jednoczeÊnie numerem wpisu bieg∏ego
rewidenta do rejestru.

9. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej
i dost´pny na stronie internetowej Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów. Dane dotyczàce obywatelstwa
oraz adresu bieg∏ego rewidenta nie podlegajà publi-
kacji.

Art. 11. 1. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów po-
dejmuje uchwa∏´ o skreÊleniu bieg∏ego rewidenta
z rejestru w przypadku:

1) Êmierci bieg∏ego rewidenta;

2) wystàpienia bieg∏ego rewidenta z samorzàdu bie-
g∏ych rewidentów;

3) niespe∏niania któregokolwiek z warunków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1—3;

4) nieuiszczania sk∏adek cz∏onkowskich za okres
d∏u˝szy ni˝ rok;

5) prawomocnego orzeczenia o wydaleniu z samo-
rzàdu bieg∏ych rewidentów.

2. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów mo˝e od-
mówiç podj´cia uchwa∏y o skreÊleniu z rejestru z przy-
czyny wymienionej w ust. 1 pkt 2, je˝eli przeciwko bie-
g∏emu rewidentowi toczy si´ post´powanie dyscypli-
narne.

3. Osoba skreÊlona z rejestru z przyczyny wymie-
nionej w ust. 1 pkt 2 podlega, na swój wniosek, ponow-
nemu wpisowi do rejestru, je˝eli spe∏nia warunki 
okreÊlone w art. 5 ust. 2 pkt 1—5 i 7 oraz z∏o˝y∏a po-
nownie egzaminy, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6.
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4. SkreÊlenie z rejestru bieg∏ego rewidenta, który
prowadzi dzia∏alnoÊç w formie okreÊlonej w art. 47
pkt 1, powoduje równie˝ skreÊlenie jego podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych
z listy podmiotów uprawnionych do badania spra-
wozdaƒ finansowych.

Art. 12. 1. Do uchwa∏ Krajowej Rady Bieg∏ych Rewi-
dentów w przedmiocie wpisu lub skreÊlenia z rejestru
majà zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.10)).

2. Odwo∏anie od uchwa∏y, o której mowa w ust. 1,
wnosi si´ do Komisji Nadzoru Audytowego, za po-
Êrednictwem Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów,
w terminie 14 dni od dnia jej dor´czenia.

Rozdzia∏ 3

Samorzàd zawodowy bieg∏ych rewidentów

Art. 13. 1. Biegli rewidenci tworzà samorzàd zawo-
dowy bieg∏ych rewidentów, zwany dalej „Krajowà
Izbà Bieg∏ych Rewidentów”.

2. Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów dzia∏a na pod-
stawie przepisów ustawy oraz postanowieƒ statutu.

3. Przynale˝noÊç do Krajowej Izby Bieg∏ych Rewi-
dentów jest obowiàzkowa i powstaje z dniem wpisu
do rejestru.

Art. 14. 1. Bieg∏ym rewidentom przys∏uguje, z za-
strze˝eniem ust. 2, czynne i bierne prawo wyborcze
do przewidzianych niniejszà ustawà organów samo-
rzàdu zawodowego, z wy∏àczeniem bieg∏ego rewiden-
ta ukaranego karà wymienionà w art. 31 ust. 2 pkt 4.

2. Ukaranie bieg∏ego rewidenta karà okreÊlonà
w art. 31 ust. 2 pkt 4 powoduje utrat´ biernego prawa
wyborczego do organów Krajowej Izby Bieg∏ych Re-
widentów do czasu zatarcia kary.

Art. 15. 1. Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów po-
siada osobowoÊç prawnà; siedzibà Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów jest miasto sto∏eczne Warszawa.

2. Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów tworzy i li-
kwiduje oddzia∏y regionalne.

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

Art. 16. Do zadaƒ Krajowej Izby Bieg∏ych Rewiden-
tów nale˝y w szczególnoÊci:

1) reprezentowanie cz∏onków oraz ochrona ich inte-
resów zawodowych;

2) ustanawianie standardów rewizji finansowej;

3) sprawowanie kontroli nad nale˝ytym wykonywa-
niem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawo-
dowej przez cz∏onków Krajowej Izby Bieg∏ych Re-
widentów oraz przestrzeganiem przez podmioty
uprawnione do badania sprawozdaƒ finansowych
obowiàzujàcych przepisów prawa;

4) wspó∏dzia∏anie w kszta∏towaniu zasad rachunko-
woÊci i rewizji finansowej;

5) opracowywanie materia∏ów szkoleniowych dla
kandydatów na bieg∏ych rewidentów;

6) prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej i szkole-
niowej.

Art. 17. 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) Krajowa Komisja Nadzoru.

2. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1
pkt 2—6, trwa 4 lata, jednak˝e organy sà obowiàzane
dzia∏aç do czasu ukonstytuowania si´ nowo wybra-
nych organów.

3. Tej samej funkcji w organach samorzàdu nie
mo˝na sprawowaç d∏u˝ej ni˝ przez dwie nast´pujàce
po sobie kadencje.

4. Nie mo˝na ∏àczyç funkcji w organach okreÊlo-
nych w ust. 1 pkt 2—6.

Art. 18. 1. Krajowy Zjazd Bieg∏ych Rewidentów od-
bywa si´ co 4 lata.

2. Krajowy Zjazd Bieg∏ych Rewidentów jest zwo∏y-
wany przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów.

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

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Bieg∏ych Rewi-
dentów obraduje nad sprawami, dla których zosta∏
zwo∏any.

5. 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 wpi-
sanych do rejestru;

2) Krajowej Komisji Rewizyjnej z powodu ra˝àcego
naruszenia prawa w dzia∏alnoÊci finansowej i sta-
tutowej Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów.

6. Krajowy Zjazd Bieg∏ych Rewidentów stanowià
delegaci wybrani przez walne zgromadzenia w regio-
nalnych oddzia∏ach Krajowej Izby Bieg∏ych Rewiden-
tów, w proporcji do ogólnej liczby bieg∏ych rewiden-
tów wpisanych do rejestru, wed∏ug zasad okreÊlo-

———————
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229,
poz. 1539.
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nych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów, z tym
˝e ∏àczna liczba delegatów nie mo˝e byç mniejsza
ni˝ 2 % bieg∏ych rewidentów wpisanych do rejestru.

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

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

Art. 19. 1. Wyboru do organów, o których mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 2—6, dokonujà delegaci wybrani
na Krajowy Zjazd Bieg∏ych Rewidentów.

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

Art. 20. 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 cz∏onków Krajowej Komisji Re-
wizyjnej, Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego oraz
Krajowej Komisji Nadzoru;

5) uchwala statut Krajowej Izby Bieg∏ych Rewiden-
tów;

6) uchwala program dzia∏ania i podstawowe zasady
gospodarki finansowej Krajowej Izby Bieg∏ych Re-
widentów;

7) okreÊla zasady ustalania sk∏adek cz∏onkowskich
bieg∏ych rewidentów;

8) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z dzia∏alno-
Êci organów Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2—6 i udziela
absolutorium osobom wchodzàcym w sk∏ad tych
organów.

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

Art. 21. 1. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów kie-
ruje dzia∏alnoÊcià samorzàdu w okresach mi´dzy Kra-
jowymi Zjazdami Bieg∏ych Rewidentów.

2. Do kompetencji Krajowej Rady Bieg∏ych Rewi-
dentów nale˝à wszystkie sprawy niezastrze˝one prze-
pisami ustawy dla innych organów, a w szczególno-
Êci:

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 gospo-
darczych i spo∏ecznych oraz mi´dzynarodowych
organizacji zawodowych;

3) ustanawianie w formie uchwa∏:

a) krajowych standardów rewizji finansowej,

b) zasad wewn´trznej kontroli jakoÊci podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaƒ finan-
sowych,

c) zasad etyki zawodowej bieg∏ych rewidentów,

d) regulaminu post´powania dyscyplinarnego
wobec bieg∏ych rewidentów,

e) zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowe-
go dla bieg∏ych rewidentów,

f) regulaminu dzia∏ania Komisji, o którym mowa
w art. 8 ust. 5,

g) regulacji z zakresu zagadnieƒ, o których mowa
w art. 9 ust. 9;

4) podejmowanie uchwa∏ o wpisie i skreÊleniu z reje-
stru lub listy podmiotów uprawnionych do bada-
nia sprawozdaƒ finansowych;

5) prowadzenie rejestru i listy podmiotów uprawnio-
nych do badania sprawozdaƒ finansowych;

6) wydawanie legitymacji bieg∏ego rewidenta;

7) okreÊlanie wysokoÊci op∏at z tytu∏u wpisu na list´
podmiotów uprawnionych do badania sprawo-
zdaƒ finansowych;

8) okreÊlanie wysokoÊci op∏at rocznych z tytu∏u nad-
zoru, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2, oraz
zasad ich podzia∏u;

9) okreÊlanie wysokoÊci sk∏adek cz∏onkowskich bie-
g∏ych rewidentów;

10) ustalanie kryteriów oraz nadawanie uprawnieƒ dla
jednostek przeprowadzajàcych obligatoryjne do-
skonalenie zawodowe dla bieg∏ych rewidentów;

11) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego planu 
finansowego Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów
i sprawozdania z jego wykonania oraz zatwierdza-
nie rocznych planów finansowych regionalnych
oddzia∏ów Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów;

12) prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej i szkole-
niowej;

13) opiniowanie projektów aktów normatywnych
z dziedziny prawa gospodarczego;

14) podejmowanie uchwa∏ o nak∏adaniu na podmiot
uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych
kary pieni´˝nej i o zakazie wykonywania czynnoÊci
rewizji finansowej przez okres od 6 miesi´cy do
lat 3, w przypadkach przewidzianych w ustawie;

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

3. Uchwa∏y wymienione w ust. 2 pkt 3 wymagajà
zatwierdzenia przez Komisj´ Nadzoru Audytowego.

4. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów informuje
Komisj´ Nadzoru Audytowego, w terminie do dnia
31 marca, za rok poprzedni, o niewywiàzaniu si´ przez
bieg∏ych rewidentów z obowiàzku obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego oraz o podj´tych dzia∏a-
niach w tym zakresie.
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5. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów zatwierdza
roczne sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów, które po pozytywnym zaopiniowa-
niu przez Krajowà Komisj´ Rewizyjnà jest przekazywa-
ne Komisji Nadzoru Audytowego za ka˝dy rok obroto-
wy w terminie do dnia 30 czerwca roku nast´pnego.

Art. 22. 1. W sk∏ad Krajowej Rady Bieg∏ych Rewi-
dentów wchodzi od 11 do 15 cz∏onków.

2. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów wybiera ze
swojego grona, w g∏osowaniu tajnym, dwóch zast´p-
ców prezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Uchwa∏y Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów,
o których mowa w art. 11 i art. 55 ust. 1, zapadajà bez-
wzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci co naj-
mniej po∏owy sk∏adu Krajowej Rady Bieg∏ych Rewi-
dentów.

4. Prezes Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów:

1) wype∏nia obowiàzki kierownika jednostki, o któ-
rych mowa w odr´bnych przepisach oraz repre-
zentuje Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów wo-
bec organów paƒstwowych i samorzàdowych, in-
stytucji 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 postanowienia Krajowej Rady Bieg∏ych
Rewidentów;

5) podejmuje decyzje zwiàzane z bie˝àcà dzia∏alno-
Êcià Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów;

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

Art. 23. 1. W sk∏ad Krajowej Komisji Rewizyjnej
wchodzi od 3 do 5 cz∏onków. Krajowa Komisja Rewi-
zyjna wybiera ze swojego grona przewodniczàcego
i zast´pc´ przewodniczàcego.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje finansowà dzia∏alnoÊç Krajowej Izby
Bieg∏ych Rewidentów oraz wykonanie uchwa∏
podj´tych na Krajowym Zjeêdzie Bieg∏ych Rewi-
dentów, a tak˝e przedstawia wnioski w tym zakre-
sie:

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

Art. 24. 1. W sk∏ad Krajowego Sàdu Dyscyplinar-
nego wchodzi od 8 do 10 cz∏onków.

2. Krajowy Sàd Dyscyplinarny wybiera ze swojego
grona przewodniczàcego i zast´pc´ przewodniczàcego.

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

4. Krajowy Sàd Dyscyplinarny orzeka w sk∏adzie
3 cz∏onków.

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

6. Krajowy Sàd Dyscyplinarny przedk∏ada Krajo-
wej Radzie Bieg∏ych Rewidentów roczne sprawozda-
nie z dzia∏alnoÊci, zawierajàce w szczególnoÊci ocen´
skutecznoÊci post´powania dyscyplinarnego.

7. Krajowy Sàd Dyscyplinarny sporzàdza roczne
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci, które przekazuje Komisji
Nadzoru Audytowego, w terminie do dnia 31 marca
nast´pnego roku.

Art. 25. 1. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny wyko-
nuje swoje zadania przy pomocy od 5 do 7 zast´pców.

2. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny jest oskar˝ycie-
lem w post´powaniu dyscyplinarnym.

3. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny przedk∏ada
Krajowej Radzie Bieg∏ych Rewidentów roczne spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci, zawierajàce w szczególnoÊci
ocen´ skutecznoÊci post´powania dyscyplinarnego.

4. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny sporzàdza
roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci, które przekazuje
Komisji Nadzoru Audytowego, w terminie do dnia
31 marca nast´pnego roku.

Art. 26. 1. Krajowa Komisja Nadzoru sk∏ada si´
z 3 do 5 cz∏onków. Krajowa Komisja Nadzoru wybiera
ze swojego grona przewodniczàcego i zast´pc´ prze-
wodniczàcego.

2. Do zadaƒ Krajowej Komisji Nadzoru nale˝y spra-
wowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów
i procedur zwiàzanych z wykonywaniem czynnoÊci re-
wizji finansowej przez bieg∏ych rewidentów oraz dzia-
∏alnoÊcià podmiotów uprawnionych do badania spra-
wozdaƒ finansowych, w tym dokonywanie kontroli:

1) systemu wewn´trznej kontroli jakoÊci w podmio-
cie uprawnionym do badania sprawozdaƒ finan-
sowych;

2) zgodnoÊci dzia∏alnoÊci podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdaƒ finansowych z przepisami
prawa;

3) dokumentacji rewizyjnej z wykonanych czynnoÊci
rewizji finansowej, w tym zgodnoÊci z obowiàzujà-
cymi standardami rewizji finansowej i wymaga-
niami dotyczàcymi niezale˝noÊci;

4) iloÊci i jakoÊci wykorzystywanych zasobów kadro-
wych;

5) naliczonego wynagrodzenia za czynnoÊci rewizji
finansowej.
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3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, jest przepro-
wadzana:

1) w podmiotach uprawnionych do badania spra-
wozdaƒ finansowych wykonujàcych czynnoÊci re-
wizji finansowej w jednostkach zainteresowania
publicznego — nie rzadziej ni˝ raz na 3 lata;

2) w pozosta∏ych podmiotach uprawnionych do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych — nie rzadziej ni˝
raz na 6 lat.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 3, przeprowa-
dzajà kontrolerzy zatrudnieni w Krajowej Izbie Bie-
g∏ych Rewidentów, przy czym kontrole, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 2, mogà byç przeprowadzane równie˝,
na podstawie umowy cywilnoprawnej, przez wizyta-
torów b´dàcych bieg∏ymi rewidentami.

5. Kandydatów na kontrolerów przed ich zatrud-
nieniem oraz kontrolerów wyznaczonych do poszcze-
gólnych kontroli, o których mowa w ust. 3 pkt 1, za-
twierdza Komisja Nadzoru Audytowego.

6. Na wniosek Komisji Nadzoru Audytowego
w kontrolach, o których mowa w ust. 3, uczestniczà,
jako obserwatorzy z prawem dost´pu do wszelkich
dokumentów, pracownicy komórki organizacyjnej
urz´du obs∏ugujàcego Ministra Finansów odpowie-
dzialnej za rachunkowoÊç i rewizj´ finansowà.

7. Komisja Nadzoru Audytowego mo˝e wydawaç
Krajowej Komisji Nadzoru zalecenia i instrukcje doty-
czàce przeprowadzania kontroli, o których mowa
w ust. 3.

8. Krajowa Komisja Nadzoru opracowuje roczne
plany kontroli, o których mowa w ust. 3. Roczny plan
kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest przekazy-
wany Komisji Nadzoru Audytowego w celu zatwier-
dzenia.

9. Roczne plany kontroli sà publikowane na stro-
nie internetowej Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów
niezw∏ocznie po ich zatwierdzeniu przez Komisj´ Nad-
zoru Audytowego.

10. Krajowa Komisja Nadzoru mo˝e zleciç kontro-
lerom i wizytatorom przeprowadzenie kontroli poza-
planowych. Zakres kontroli pozaplanowych mo˝e
obejmowaç wszystkie lub wybrane zagadnienia wy-
mienione w ust. 2.

11. Krajowa Komisja Nadzoru prowadzi wykaz
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ 
finansowych wykonujàcych, co najmniej raz w ciàgu
3 lat, czynnoÊci rewizji finansowej w jednostkach za-
interesowania publicznego.

12. Wykaz, o którym mowa w ust. 11, podlega 
publikacji na stronie internetowej Krajowej Izby Bieg-
∏ych Rewidentów.

13. Do przeprowadzania kontroli, o których mowa
w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 75—82,
przy czym uprawnienia Komisji Nadzoru Audytowe-
go, o których mowa w tych przepisach, wykonuje Kra-
jowa Komisja Nadzoru.

Art. 27. 1. Po podpisaniu protoko∏u kontroli, w za-
le˝noÊci od rodzaju i zakresu stwierdzonych przez Kra-
jowà Komisj´ Nadzoru nieprawid∏owoÊci, Krajowa
Komisja Nadzoru, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, nie-
zw∏ocznie:

1) kieruje do podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdaƒ finansowych zalecenia, wraz z okreÊ-
leniem terminu usuni´cia nieprawid∏owoÊci;

2) sk∏ada wniosek do Krajowego Rzecznika Dyscypli-
narnego o wszcz´cie post´powania dyscyplinar-
nego przeciwko bieg∏emu rewidentowi;

3) sk∏ada wniosek do Krajowej Rady Bieg∏ych Rewi-
dentów o:

a) na∏o˝enie na podmiot uprawniony do badania
sprawozdaƒ finansowych kary pieni´˝nej w wy-
sokoÊci nieprzekraczajàcej 10 % przychodów
osiàgni´tych w poprzednim roku obrotowym
z wykonywania czynnoÊci rewizji finansowej
i nie wy˝szej ni˝ 250 000 z∏,

b) orzeczenie zakazu wykonywania czynnoÊci re-
wizji finansowej przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdaƒ finansowych na okres od
6 miesi´cy do lat 3,

c) skreÊlenie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdaƒ finansowych z listy podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ finanso-
wych,

d) podanie do publicznej wiadomoÊci informacji
o stwierdzonych nieprawid∏owoÊciach i karach
na∏o˝onych na podmiot uprawniony do bada-
nia sprawozdaƒ finansowych, jako kar´ dodat-
kowà.

2. Krajowa Komisja Nadzoru przekazuje Komisji
Nadzoru Audytowego raport z kontroli uwzgl´dniajà-
cy protokó∏ kontroli przeprowadzonej przez kontrole-
rów, wraz z wnioskami pokontrolnymi zawierajàcymi
stanowisko Krajowej Komisji Nadzoru do wniesio-
nych zastrze˝eƒ.

3. Raport z kontroli podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdaƒ finansowych, o których mowa
w art. 26 ust. 3 pkt 1, podlega zatwierdzeniu przez Ko-
misj´ Nadzoru Audytowego. Przed zatwierdzeniem
raportu, Komisji Nadzoru Audytowego przys∏uguje
prawo dost´pu do akt kontroli, ˝àdania wyjaÊnieƒ
i wprowadzania zmian do treÊci raportu. Po zatwier-
dzeniu raportu z kontroli, Krajowa Komisja Nadzoru
mo˝e podjàç dzia∏ania, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po
up∏ywie wyznaczonego terminu, kontrolerzy i wizyta-
torzy dokonujà kontroli realizacji zaleceƒ. Je˝eli zale-
cenia nie zosta∏y wykonane, stosuje si´ przepisy
ust. 1 pkt 2 lub 3.

5. Kwoty z tytu∏u na∏o˝onych kar, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 lit. a, stanowià przychód Krajowej Izby
Bieg∏ych Rewidentów.

6. Krajowa Komisja Nadzoru sporzàdza roczne
sprawozdanie z wykonania planów kontroli, o których
mowa w art. 26 ust. 8. Sprawozdanie jest przekazywa-
ne Komisji Nadzoru Audytowego, w terminie do dnia
31 marca nast´pnego roku.
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7. Do uchwa∏y Krajowej Rady Bieg∏ych Rewiden-
tów dotyczàcej kar, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ma-
jà zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego.

8. Odwo∏anie od uchwa∏y, o której mowa w ust. 7,
wnosi si´ do Komisji Nadzoru Audytowego, za po-
Êrednictwem Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów,
w terminie 14 dni od dnia jej dor´czenia.

9. Krajowa Komisja Nadzoru okreÊla, w formie
uchwa∏, zatwierdzanych przez Komisj´ Nadzoru Audy-
towego:

1) tryb wyboru kontrolerów i wizytatorów;

2) zasady doskonalenia zawodowego kontrolerów
i wizytatorów;

3) wzór protoko∏u kontroli przeprowadzanych przez
kontrolerów i wizytatorów.

10. Kontrolerzy i wizytatorzy sà odpowiednio za-
trudniani lub powo∏ywani spoÊród osób, które:

1) posiadajà obywatelstwo polskie;

2) korzystajà z pe∏ni praw publicznych;

3) ukoƒczy∏y studia wy˝sze w Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub zagraniczne studia wy˝sze uznawane
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorz´dne;

4) majà nieposzlakowanà opini´;

5) posiadajà autorytet, wiedz´ oraz doÊwiadczenie,
które dajà r´kojmi´ prawid∏owego przebiegu kon-
troli;

6) nie by∏y skazane prawomocnym wyrokiem za
umyÊlnie pope∏nione przest´pstwo lub przest´p-
stwo skarbowe.

11. Kontrolerzy i wizytatorzy przed przystàpieniem
do kontroli sk∏adajà oÊwiadczenie, ˝e w okresie 2 lat
przed rozpocz´ciem kontroli nie byli i nie sà zatrudnie-
ni ani w inny sposób powiàzani z kontrolowanym
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdaƒ 
finansowych, pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej
za fa∏szywe oÊwiadczenie. Informacja o z∏o˝eniu
oÊwiadczenia jest przekazywana Komisji Nadzoru Au-
dytowego.

12. Z∏o˝enie przez kontrolera lub wizytatora fa∏szy-
wego oÊwiadczenia lub zatajenie w nim informacji
stanowi podstaw´ do rozwiàzania przez Krajowà Izb´
Bieg∏ych Rewidentów z kontrolerem umowy o prac´
bez wypowiedzenia lub do rozwiàzania umowy cywil-
noprawnej z wizytatorem.

Art. 28. 1. Organy Krajowej Izby Bieg∏ych Rewi-
dentów sà obowiàzane dor´czaç Komisji Nadzoru Au-
dytowego uchwa∏y, w terminie 14 dni od dnia ich pod-
j´cia.

2. Obs∏ug´ organizacyjno-kancelaryjnà organów
Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów zapewnia Biuro
Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów.

Art. 29. 1. Statut Krajowej Izby Bieg∏ych Rewiden-
tów, zatwierdzany przez Komisj´ Nadzoru Audytowe-
go, okreÊla:

1) tryb tworzenia, zakres dzia∏ania, struktur´ organi-
zacyjnà, w tym funkcjonowanie regionalnych od-
dzia∏ów Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów, tryb
dzia∏ania, sposób finansowania Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów oraz

2) sposób sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w imieniu Kra-
jowej Izby Bieg∏ych Rewidentów, w zakresie nie-
uregulowanym w ustawie.

2. Zmiana statutu Krajowej Izby Bieg∏ych Rewi-
dentów wymaga zatwierdzenia przez Komisj´ Nadzo-
ru Audytowego.

Art. 30. 1. Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów wp∏a-
ca na rachunek bud˝etu paƒstwa, w terminie do dnia
31 marca, 20 % op∏at z tytu∏u nadzoru, o których mowa
w art. 52 ust. 1 pkt 2, za rok poprzedni, nale˝nych od
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ 
finansowych wykonujàcych czynnoÊci rewizji finanso-
wej w jednostkach zainteresowania publicznego.

2. W przypadku niewywiàzania si´ Krajowej Izby
Bieg∏ych Rewidentów z obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1, Komisja Nadzoru Audytowego wydaje decy-
zj´ administracyjnà okreÊlajàcà wysokoÊç op∏aty, któ-
ra podlega egzekucji w trybie przepisów o post´po-
waniu egzekucyjnym w administracji.

3. Od op∏at z tytu∏u nadzoru niewp∏aconych w ter-
minie przez Krajowà Izb´ Bieg∏ych Rewidentów po-
biera si´ od Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów od-
setki za zw∏ok´, na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.11)).

Rozdzia∏ 4

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna
bieg∏ych rewidentów

Art. 31. 1. Bieg∏y rewident podlega odpowiedzialno-
Êci dyscyplinarnej za post´powanie sprzeczne z przepi-
sami prawa, standardami rewizji finansowej, zasadami
niezale˝noÊci oraz zasadami etyki zawodowej.

2. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) kara pieni´˝na;

4) zakaz wykonywania czynnoÊci rewizji finansowej
przez okres od roku do lat 3;

5) wydalenie z samorzàdu bieg∏ych rewidentów.

———————
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.
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3. Bieg∏y rewident mo˝e byç tak˝e, w zwiàzku z na-
ruszeniami okreÊlonymi w ust. 1, zobowiàzany do od-
bycia szkolenia.

4. Odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 3, po-
winno nastàpiç do koƒca nast´pnego roku kalenda-
rzowego po uprawomocnieniu si´ orzeczenia. W razie
nieodbycia szkolenia Krajowy Sàd Dyscyplinarny wy-
mierza kar´ okreÊlonà w ust. 2 pkt 3 lub 4.

5. Kar´ pieni´˝nà wymierza si´ do 2-krotnej wyso-
koÊci minimalnego wynagrodzenia za prac´, które jest
og∏aszane na podstawie ustawy z dnia 10 paêdzierni-
ka 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). Wp∏ywy z tytu∏u kar
pieni´˝nych stanowià przychód Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów.

6. Kary upomnienia i nagany ulegajà zatarciu po
roku od uprawomocnienia si´ orzeczenia. Kara pie-
ni´˝na ulega zatarciu po roku od dnia jej zap∏aty.

7. Kara zakazu wykonywania czynnoÊci rewizji 
finansowej ulega zatarciu po 3 latach od up∏ywu okre-
su, na który zakaz zosta∏ orzeczony.

8. Kara wydalenia z samorzàdu bieg∏ych rewiden-
tów ulega zatarciu po 5 latach od dnia skreÊlenia z re-
jestru. Ponowny wpis mo˝na uzyskaç po spe∏nieniu
warunków okreÊlonych w art. 5 ust. 2.

9. Na∏o˝enie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5,
podlega ujawnieniu na stronie internetowej Krajowej
Izby Bieg∏ych Rewidentów.

Art. 32. 1. Stronami w post´powaniu dyscyplinar-
nym sà oskar˝yciel i obwiniony. Do post´powania na
prawach strony mo˝e przystàpiç równie˝ Komisja
Nadzoru Audytowego lub pokrzywdzony.

2. Oskar˝ycielem w post´powaniu dyscyplinar-
nym jest Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub jego za-
st´pcy, z zastrze˝eniem art. 37 ust. 5.

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

4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro praw-
ne zosta∏o bezpoÊrednio naruszone post´powaniem
bieg∏ego rewidenta w trakcie wykonywania czynnoÊci
rewizji finansowej.

Art. 33. Obwiniony mo˝e ustanowiç jednoczeÊnie
nie wi´cej ni˝ trzech obroƒców, spoÊród cz∏onków
Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów, adwokatów lub
radców prawnych, na ka˝dym etapie post´powania.

Art. 34. Post´powanie dyscyplinarne toczy si´ nie-
zale˝nie od post´powania karnego za przest´pstwo
lub przest´pstwo skarbowe stanowiàce ten sam czyn.
Post´powanie dyscyplinarne mo˝e byç jednak zawie-
szone do czasu ukoƒczenia post´powania karnego.

Art. 35. 1. W razie Êmierci obwinionego przed za-
koƒczeniem post´powania dyscyplinarnego toczy si´
ono nadal, je˝eli za˝àda tego, w terminie 2 miesi´cy
od dnia zgonu obwinionego, jego ma∏˝onek, krewny
w linii prostej lub rodzeƒstwo.

2. Nie wszczyna si´ post´powania dyscyplinarne-
go, je˝eli od chwili pope∏nienia przewinienia dyscypli-
narnego up∏yn´∏y 3 lata.

3. Je˝eli czyn zawiera znamiona przest´pstwa lub
przest´pstwa skarbowego, przedawnienie przewinie-
nia dyscyplinarnego nie nast´puje wczeÊniej ni˝
przedawnienie przewidziane w ustawie z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,
z póên. zm.12)) albo w ustawie z dnia 10 wrzeÊnia
1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r.
Nr 111, poz. 765, z póên. zm.13)) dla tego przest´pstwa.

4. KaralnoÊç przewinienia dyscyplinarnego ustaje,
je˝eli od czasu jego pope∏nienia up∏yn´∏o 5 lat.

Art. 36. Post´powanie dyscyplinarne obejmuje:

1) dochodzenie dyscyplinarne;

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

3) post´powanie wykonawcze.

Art. 37. 1. Wszcz´cie przez Krajowego Rzecznika
Dyscyplinarnego dochodzenia dyscyplinarnego jest
poprzedzone post´powaniem wyjaÊniajàcym co do
okolicznoÊci skutkujàcych odpowiedzialnoÊcià dyscy-
plinarnà.

2. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna po-
st´powanie wyjaÊniajàce równie˝ na wniosek Komisji
Nadzoru Audytowego, Krajowej Rady Bieg∏ych Rewi-
dentów, Krajowej Komisji Nadzoru lub Ministra Spra-
wiedliwoÊci.

3. W razie zebrania przez Krajowego Rzecznika
Dyscyplinarnego, w toku dochodzenia dyscyplinarne-
go, dowodów pope∏nienia przez bieg∏ego rewidenta
przewinienia dyscyplinarnego, Krajowy Rzecznik Dys-
cyplinarny, w terminie 14 dni od dnia zamkni´cia do-
chodzenia dyscyplinarnego, sporzàdza wniosek
o ukaranie i niezw∏ocznie wnosi go do Krajowego Sà-
du Dyscyplinarnego.

4. Obwiniony przed rozpocz´ciem post´powania
przed Krajowym Sàdem Dyscyplinarnym mo˝e wnios-
kowaç o dobrowolne poddanie si´ karze.

———————
12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409,
Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89,
poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192,
poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782,
Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344
oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504 i Nr 63, poz. 533.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 8, poz. 39.
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5. W szczególnie uzasadnionym przypadku, w tym,
je˝eli przewinienie dyscyplinarne godzi w interes 
publiczny, zadania przewidziane w ustawie dla Krajo-
wego Rzecznika Dyscyplinarnego mo˝e wykonywaç
Komisja Nadzoru Audytowego.

Art. 38. 1. Po otrzymaniu wniosku o ukaranie prze-
wodniczàcy Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego nie-
zw∏ocznie wyznacza termin rozprawy i zawiadamia
o nim wnioskodawc´, o którym mowa w art. 37 ust. 2,
strony i ich pe∏nomocników oraz Komisj´ Nadzoru
Audytowego.

2. Rozprawa przed Krajowym Sàdem Dyscyplinar-
nym jest jawna, chyba ˝e jawnoÊç rozprawy zagra˝a
ujawnieniu tajemnicy zawodowej bieg∏ych rewiden-
tów albo zachodzà inne wymagane przepisami prawa
przyczyny wy∏àczenia jawnoÊci. Przedstawiciel lub
przedstawiciele Komisji Nadzoru Audytowego mogà
byç obecni na rozprawie równie˝ w przypadku wy∏à-
czenia jawnoÊci rozprawy.

Art. 39. Je˝eli w toku rozprawy zostanie ujawnio-
ne inne przewinienie, oprócz obj´tego wnioskiem
o ukaranie, Krajowy Sàd Dyscyplinarny mo˝e wydaç
co do tego przewinienia orzeczenie tylko na wniosek
Rzecznika Dyscyplinarnego i za zgodà obwinionego.

Art. 40. 1. Uzasadnienie orzeczenia Krajowego Sà-
du 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, Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinar-
nemu i Komisji Nadzoru Audytowego, a w przypadku
wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego na wnio-
sek, o którym mowa w art. 37 ust. 2, tak˝e odpowied-
nio Krajowej Radzie Bieg∏ych Rewidentów, Krajowej
Komisji Nadzoru lub Ministrowi SprawiedliwoÊci.

Art. 41. 1. Od orzeczeƒ Krajowego Sàdu Dyscypli-
narnego przys∏uguje obwinionemu, pokrzywdzone-
mu, Komisji Nadzoru Audytowego oraz Krajowemu
Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, a w przypadku 
wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego na wnio-
sek, o którym mowa w art. 37 ust. 2, tak˝e Krajowej
Radzie Bieg∏ych Rewidentów, Krajowej Komisji Nad-
zoru lub Ministrowi SprawiedliwoÊci — odwo∏anie do
w∏aÊciwego, ze wzgl´du na miejsce zamieszkania ob-
winionego, sàdu okr´gowego — sàdu pracy i ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych, jako sàdu pierwszej instancji —
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia wraz
z uzasadnieniem.

2. Od orzeczeƒ sàdu apelacyjnego skarga kasacyj-
na nie przys∏uguje.

Art. 42. Komisji Nadzoru Audytowego lub oso-
bom przez nià upowa˝nionym przys∏uguje na ka˝dym
etapie post´powania prawo wglàdu do akt i ˝àdania
informacji o wynikach post´powania dyscyplinarne-
go, jak równie˝ prawo ˝àdania dor´czenia prawomoc-
nych orzeczeƒ dyscyplinarnych wraz z aktami sprawy.

Art. 43. 1. Koszty post´powania dyscyplinarnego
ponosi Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów.

2. W przypadku prawomocnego ukarania, koszta-
mi post´powania dyscyplinarnego obcià˝a si´ ukara-
nego bieg∏ego rewidenta.

Art. 44. 1. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu bie-
g∏ego rewidenta podlega niezw∏ocznie wykonaniu.

2. Odpis prawomocnego orzeczenia, wraz z infor-
macjà o jego wykonaniu, umieszcza si´ w aktach uka-
ranego.

Art. 45. 1. Cz∏onkowie Krajowego Sàdu Dyscypli-
narnego w sprawowaniu swojej funkcji sà niezawiÊli
i podlegajà tylko przepisom prawa.

2. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny i jego zast´pcy
sà niezawiÊli w zakresie prowadzenia post´powania
w sprawach odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej i pod-
legajà tylko przepisom prawa.

Art. 46. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale, dotyczàcych post´powania dyscypli-
narnego, stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania kar-
nego.

Rozdzia∏ 5

Podmioty uprawnione do badania
sprawozdaƒ finansowych

Art. 47. Podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdaƒ finansowych mo˝e byç wy∏àcznie jednost-
ka, w której czynnoÊci rewizji finansowej wykonujà bie-
gli rewidenci, wpisana na list´ podmiotów uprawnio-
nych do badania sprawozdaƒ finansowych i prowadzà-
ca dzia∏alnoÊç w jednej z nast´pujàcych form:

1) bieg∏y rewident prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek;

2) spó∏ka cywilna, spó∏ka jawna lub spó∏ka partnerska,
w której wi´kszoÊç g∏osów posiadajà biegli rewi-
denci lub podmioty uprawnione do badania spra-
wozdaƒ finansowych, zatwierdzeni co najmniej
w jednym paƒstwie Unii Europejskiej; w spó∏kach,
w których powo∏ano zarzàd, wi´kszoÊç cz∏onków za-
rzàdu stanowià biegli rewidenci zatwierdzeni co naj-
mniej w jednym paƒstwie Unii Europejskiej; je˝eli
zarzàd sk∏ada si´ z nie wi´cej ni˝ 2 osób, co najmniej
jednà z nich jest bieg∏y rewident;

3) spó∏ka komandytowa, w której komplementariu-
szami sà wy∏àcznie biegli rewidenci lub podmioty
uprawnione do badania sprawozdaƒ finanso-
wych, zatwierdzeni co najmniej w jednym paƒ-
stwie Unii Europejskiej;

4) spó∏ka kapita∏owa lub spó∏dzielnia, które spe∏niajà
nast´pujàce wymagania:

a) wi´kszoÊç cz∏onków zarzàdu stanowià biegli re-
widenci zatwierdzeni co najmniej w jednym
paƒstwie Unii Europejskiej; je˝eli zarzàd sk∏ada
si´ z nie wi´cej ni˝ 2 osób, jednà z nich jest bie-
g∏y rewident,

b) wi´kszoÊç g∏osów na walnym zgromadzeniu
posiadajà biegli rewidenci lub podmioty
uprawnione do badania sprawozdaƒ finanso-
wych, zatwierdzeni co najmniej w jednym paƒ-
stwie Unii Europejskiej,

c) wi´kszoÊç w organach nadzorczych stanowià
biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jed-
nym paƒstwie Unii Europejskiej;
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5) spó∏dzielczy zwiàzek rewizyjny, który spe∏nia na-
st´pujàce wymagania:

a) zatrudnia do badania bieg∏ych rewidentów,

b) posiada w sk∏adach zarzàdu co najmniej jedne-
go bieg∏ego rewidenta, z tym, ˝e opini´ i raport
z badania (przeglàdu) sprawozdania finansowe-
go podpisuje wy∏àcznie cz∏onek zarzàdu b´dàcy
bieg∏ym rewidentem.

Art. 48. 1. Podstawowym przedmiotem dzia∏alno-
Êci podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ
finansowych jest wykonywanie czynnoÊci rewizji 
finansowej.

2. Przedmiotem dzia∏alnoÊci podmiotu uprawnio-
nego do badania sprawozdaƒ finansowych, o której
mowa w art. 47 pkt 1—4, oprócz wykonywania czyn-
noÊci rewizji finansowej, mo˝e byç:

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

2) doradztwo podatkowe;

3) prowadzenie post´powania upad∏oÊciowego lub
likwidacyjnego;

4) dzia∏alnoÊç wydawnicza lub szkoleniowa w zakre-
sie rachunkowoÊci, rewizji finansowej i podatków;

5) wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-
-finansowych;

6) Êwiadczenie us∏ug atestacyjnych, doradztwa lub
zarzàdzania, wymagajàcych posiadania wiedzy
z dziedziny rachunkowoÊci lub rewizji finansowej;

7) Êwiadczenie us∏ug przewidzianych standardami
rewizji finansowej, a tak˝e innych us∏ug zastrze˝o-
nych w odr´bnych przepisach do wykonywania
przez bieg∏ych rewidentów.

Art. 49. 1. Podmiot uprawniony do badania spra-
wozdaƒ finansowych jest obowiàzany do opracowa-
nia oraz skutecznego wdro˝enia systemu wewn´trz-
nej kontroli jakoÊci, zgodnie z zasadami, o których
mowa w art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. b.

2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ
finansowych jest obowiàzany dbaç o przestrzeganie
zasad etyki zawodowej, zasad niezale˝noÊci oraz stan-
dardów rewizji finansowej przez bieg∏ych rewidentów
przeprowadzajàcych czynnoÊci rewizji finansowej
w imieniu podmiotu uprawnionego do badania spra-
wozdaƒ finansowych.

3. Podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ
finansowych jest obowiàzany, w ciàgu 2 miesi´cy po
up∏ywie roku kalendarzowego, przekazaç Krajowej
Radzie Bieg∏ych Rewidentów pisemne sprawozdanie
zawierajàce:

1) okreÊlenie nazw, siedzib oraz form organizacyjno-
-prawnych jednostek, w których przeprowadzono
poszczególne czynnoÊci rewizji finansowej, pod-
stawowe dane o bieg∏ych rewidentach (imi´, na-
zwisko, numer bieg∏ego rewidenta w rejestrze)
wykonujàcych te czynnoÊci oraz daty i rodzaje wy-
danych opinii i raportów;

2) informacje dotyczàce liczby przeprowadzonych
obligatoryjnych i fakultatywnych poszczególnych
czynnoÊci rewizji finansowej;

3) wykaz i rodzaj Êwiadczonych us∏ug, o których mo-
wa w art. 48 ust. 2;

4) informacje o odbywanych przez kandydatów na
bieg∏ych rewidentów aplikacjach i praktykach
w podmiocie uprawnionym do badania sprawo-
zdaƒ finansowych;

5) informacje o wysokoÊci przychodów z tytu∏u wy-
konywania czynnoÊci rewizji finansowej w jed-
nostkach zainteresowania publicznego oraz rocz-
nych op∏at, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2.

Art. 50. 1. Podmiot uprawniony do badania spra-
wozdaƒ finansowych jest obowiàzany do posiadania
wa˝nej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej z tytu∏u wykonywania czynnoÊci rewizji finan-
sowej w okresie od dnia wpisania do dnia skreÊlenia
z listy.

2. W przypadku Êwiadczenia us∏ug, o których mo-
wa w art. 48 ust. 2, podmiot uprawniony do badania
sprawozdaƒ finansowych jest obowiàzany do zawar-
cia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
równie˝ z tytu∏u wykonywania tych us∏ug.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Bieg∏ych
Rewidentów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubez-
pieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w ust. 1
i 2, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz
minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególno-
Êci pod uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz
zakres realizowanych zadaƒ.

Art. 51. 1. Podmiot uprawniony do badania spra-
wozdaƒ finansowych ponosi odpowiedzialnoÊç za szko-
d´ spowodowanà swoim dzia∏aniem lub zaniechaniem.

2. Kwota odszkodowania z tytu∏u odpowiedzialno-
Êci podmiotów uprawnionych do badania sprawo-
zdaƒ finansowych badajàcych:

1) jednostki zainteresowania publicznego — nie mo-
˝e przekraczaç mniejszej kwoty z dwóch: 20-krot-
noÊci wynagrodzenia ustalonego w umowie wy-
konania czynnoÊci rewizji finansowej lub kwoty
12 000 000 z∏;

2) pozosta∏e jednostki — nie mo˝e przekraczaç
mniejszej kwoty z dwóch: 10-krotnoÊci wynagro-
dzenia ustalonego w umowie wykonania czynno-
Êci rewizji finansowej lub kwoty 3 000 000 z∏.

3. Ograniczenie odpowiedzialnoÊci nie dotyczy
przypadków umyÊlnego naruszenia obowiàzków za-
wodowych przez bieg∏ego rewidenta.

Art. 52. 1. Podmiot uprawniony do badania spra-
wozdaƒ finansowych jest obowiàzany:

1) wnieÊç, z tytu∏u wpisu na list´ podmiotów upraw-
nionych do badania sprawozdaƒ finansowych,
op∏at´ w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 50 % prze-
ci´tnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy;
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2) wnosiç op∏at´ rocznà z tytu∏u nadzoru w wysoko-
Êci nie wy˝szej ni˝ 2 % rocznych przychodów z ty-
tu∏u wykonywania czynnoÊci rewizji finansowej,
jednak nie mniej ni˝ 20 % przeci´tnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej, og∏oszonego
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, stanowià przy-
chód Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów, z zastrze˝e-
niem art. 30.

Art. 53. 1. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów
prowadzi list´ podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdaƒ finansowych, zwanà dalej „listà”.

2. Wpisu na list´ dokonuje si´ na wniosek zawie-
rajàcy udokumentowane dane, o których mowa
w ust. 3 pkt 2—10, po z∏o˝eniu oÊwiadczenia o zdolno-
Êci do prowadzenia dzia∏alnoÊci, podpisanego przez
cz∏onków zarzàdu, a w przypadku braku zarzàdu, przez
w∏aÊcicieli lub wspólników oraz po wniesieniu op∏aty,
o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1.

3. Lista zawiera adres Komisji Nadzoru Audytowe-
go oraz obejmuje nast´pujàce dane:

1) numer wpisu do rejestru;

2) pe∏nà i skróconà nazw´ oraz adres siedziby pod-
miotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ 
finansowych;

3) form´ organizacyjno-prawnà;

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

5) adresy s∏u˝bowe w∏aÊcicieli lub wspólników, cz∏on-
ków zarzàdu oraz cz∏onków organów nadzorczych;

6) nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich
bieg∏ych rewidentów zatrudnionych w podmiocie
uprawnionym do badania sprawozdaƒ finanso-
wych lub z nim powiàzanych jako wspólnicy lub
w inny sposób;

7) adresy oddzia∏ów podmiotu uprawnionego do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych;

8) informacj´ o cz∏onkostwie w sieci oraz wykaz
nazw i adresów podmiotów uprawnionych do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych w sieci oraz jed-
nostek powiàzanych z podmiotem uprawnionym
do badania sprawozdaƒ finansowych lub te˝
wskazanie miejsca, w którym informacje te sà 
publicznie dost´pne;

9) adres strony internetowej podmiotu uprawnione-
go do badania sprawozdaƒ finansowych;

10) numer w rejestrze nadany podmiotowi uprawnio-
nemu do badania sprawozdaƒ finansowych przez
organ rejestrujàcy innego paƒstwa oraz nazw´ te-
go organu.

4. Do zg∏aszania zmian zwiàzanych z wpisem na li-
st´ stosuje si´ odpowiednio art. 10 ust. 7.

5. Wpis na list´ uwa˝a si´ za dokonany, je˝eli
Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi si´ wpi-
sowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwa∏y
o wpisie na list´. Komisja Nadzoru Audytowego wy-
ra˝a sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

6. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej
i jest dost´pna na stronie internetowej Krajowej Izby
Bieg∏ych Rewidentów.

Art. 54. 1. SkreÊlenie podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdaƒ finansowych z listy nast´puje:

1) na wniosek podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdaƒ finansowych;

2) w razie niespe∏nienia obowiàzku okreÊlonego
w art. 49 ust. 3 i art. 61 ust. 4;

3) w razie nieuregulowania rocznej op∏aty z tytu∏u
nadzoru, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2;

4) w razie niezawarcia umowy ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej, o której mowa w art. 50;

5) w razie niepoddania si´ kontroli, o której mowa
w art. 26 ust. 2 lub 10 oraz art. 74 ust. 1;

6) w przypadkach, o których mowa w art. 27 ust. 1
pkt 3 lit. c oraz art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. c.

2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ
finansowych skreÊlony z listy z przyczyn, o których
mowa w ust. 1 pkt 2—6, mo˝e byç ponownie wpisany
na list´, je˝eli od dnia skreÊlenia up∏yn´∏o nie mniej
ni˝ 5 lat. Przepis art. 53 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 55. 1. Do uchwa∏ Krajowej Rady Bieg∏ych Re-
widentów w przedmiocie wpisu lub skreÊlenia z listy
majà zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego.

2. Odwo∏anie od uchwa∏y, o której mowa w ust. 1,
wnosi si´ do Komisji Nadzoru Audytowego, za po-
Êrednictwem Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów,
w terminie 14 dni od dnia jej dor´czenia.

Rozdzia∏ 6

Warunki i zasady wykonywania
czynnoÊci rewizji finansowej

Art. 56. 1. Bieg∏y rewident, wykonujàc czynnoÊci
rewizji finansowej, jest obowiàzany do przestrzegania
zasad etyki zawodowej bieg∏ych rewidentów, w tym
w szczególnoÊci uczciwoÊci, obiektywizmu, zawodo-
wych kompetencji i nale˝ytej starannoÊci oraz zacho-
wania tajemnicy.

2. CzynnoÊci rewizji finansowej przeprowadza bie-
g∏y rewident spe∏niajàcy warunki do wyra˝enia bez-
stronnej i niezale˝nej opinii lub raportu.

3. BezstronnoÊç i niezale˝noÊç nie jest zachowana,
je˝eli bieg∏y rewident:

1) posiada udzia∏y, akcje lub inne tytu∏y w∏asnoÊci
w jednostce, w której wykonuje czynnoÊci rewizji
finansowej, lub w jednostce z nià powiàzanej;
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2) jest lub by∏ w ostatnich 3 latach przedstawicielem
prawnym (pe∏nomocnikiem), cz∏onkiem organów
nadzorujàcych, zarzàdzajàcych, administrujàcych
lub pracownikiem jednostki, w której wykonuje
lub wykonywa∏ czynnoÊci rewizji finansowej, albo
jednostki z nià powiàzanej;

3) w ostatnich 3 latach uczestniczy∏ w prowadzeniu
ksiàg rachunkowych lub sporzàdzaniu sprawozda-
nia finansowego jednostki, w której wykonywa∏
czynnoÊci rewizji finansowej;

4) osiàgnà∏ chocia˝by w jednym roku, w ciàgu ostat-
nich 5 lat, co najmniej 40 % przychodu rocznego
z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug na rzecz jednostki,
w której wykonywa∏ czynnoÊci rewizji finansowej,
lub jednostki z nià powiàzanej; nie dotyczy to
pierwszego roku dzia∏alnoÊci bieg∏ego rewidenta;

5) jest ma∏˝onkiem, krewnym lub powinowatym w li-
nii prostej do drugiego stopnia lub jest zwiàzany
z tytu∏u opieki, przysposobienia lub kurateli z oso-
bà b´dàcà cz∏onkiem organów nadzorujàcych, za-
rzàdzajàcych lub administrujàcych jednostki,
w której wykonuje czynnoÊci rewizji finansowej,
albo zatrudnia do wykonywania czynnoÊci rewizji
finansowej takie osoby;

6) uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez jed-
nostk´, w której wykonuje czynnoÊci rewizji finan-
sowej w zakresie majàcym zwiàzek ze Êwiadczo-
nymi us∏ugami;

7) z innych powodów, po przeprowadzeniu czynno-
Êci zmierzajàcych do wyeliminowania powsta∏ych
zagro˝eƒ, nie mo˝e sporzàdziç bezstronnej i nieza-
le˝nej opinii lub raportu.

4. Zasady bezstronnoÊci i niezale˝noÊci, okreÊlone
w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio do podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych,
a tak˝e cz∏onków zarzàdu i organów nadzorczych tych
podmiotów lub innych osób wykonujàcych czynnoÊci
rewizji finansowej oraz do sieci.

5. Bieg∏y rewident oraz podmiot uprawniony do
badania sprawozdaƒ finansowych sà obowiàzani do
zamieszczenia w dokumentacji rewizyjnej oÊwiad-
czeƒ w sprawie bezstronnoÊci i niezale˝noÊci,
a w przypadku wystàpienia zagro˝eƒ, do udokumen-
towania wszelkich zagro˝eƒ utraty niezale˝noÊci oraz
czynnoÊci zastosowanych w celu ograniczenia tych
zagro˝eƒ.

Art. 57. W∏aÊciciel lub wspólnicy, cz∏onkowie za-
rzàdu oraz organów nadzorczych podmiotu upraw-
nionego do badania sprawozdaƒ finansowych lub
jednostki powiàzanej z tym podmiotem nie mogà in-
gerowaç w przeprowadzanie przez bieg∏ego rewiden-
ta czynnoÊci rewizji finansowej w sposób zagra˝ajàcy
jego niezale˝noÊci i obiektywizmowi.

Art. 58. 1. Bieg∏y rewident, który w zwiàzku z wy-
konywaniem czynnoÊci rewizji finansowej dowiedzia∏
si´ o przyj´ciu korzyÊci majàtkowej lub osobistej albo
jej obietnicy przez funkcjonariusza publicznego z paƒ-
stwa Unii Europejskiej lub z paƒstwa trzeciego, jest
obowiàzany zawiadomiç niezw∏ocznie o tym fakcie or-
gan powo∏any do Êcigania przest´pstw.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, cià˝y na
bieg∏ym rewidencie równie˝ wtedy, gdy dowiedzia∏
si´ on, w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci rewizji
finansowej, o udzieleniu albo obietnicy udzielenia
funkcjonariuszowi publicznemu, o którym mowa
w ust. 1, korzyÊci majàtkowej lub osobistej.

Art. 59. 1. Bieg∏y rewident oraz podmiot upraw-
niony do badania sprawozdaƒ finansowych sà obo-
wiàzani zachowaç w tajemnicy wszystkie informacje
i dokumenty zwiàzane z wykonywaniem czynnoÊci re-
wizji finansowej. Obowiàzek zachowania tajemnicy
zawodowej nie jest ograniczony w czasie.

2. Cz∏onkowie organów Krajowej Izby Bieg∏ych Re-
widentów oraz kontrolerzy i wizytatorzy, o których
mowa w art. 26 ust. 4, sà obowiàzani zachowaç w ta-
jemnicy wszystkie informacje i dokumenty, w których
posiadanie weszli w zwiàzku z zajmowanym stanowi-
skiem, wykonywanymi zadaniami lub przeprowadza-
nymi kontrolami.

3. Do przestrzegania tajemnicy zawodowej sà
obowiàzane równie˝ inne osoby, którym udost´pnio-
no informacje obj´te tà tajemnicà, chyba ˝e na ich
ujawnienie zezwala przepis ustawy szczególnej.

4. Nie narusza obowiàzku zachowania tajemnicy
zawodowej z∏o˝enie zawiadomienia o podejrzeniu po-
pe∏nienia przest´pstwa oraz udzielanie informacji lub
przekazywanie dokumentów w przypadkach okreÊlo-
nych w ustawie lub w odr´bnych przepisach.

5. Nie narusza obowiàzku zachowania tajemnicy
zawodowej udost´pnienie dokumentacji i informacji
z wykonania czynnoÊci rewizji finansowej w zwiàzku
z toczàcymi si´ post´powaniami przed organami Kra-
jowej Izby Bieg∏ych Rewidentów.

Art. 60. 1. Uzyskiwane przez bieg∏ych rewidentów
i podmioty uprawnione do badania sprawozdaƒ 
finansowych wynagrodzenie za wykonywanie czyn-
noÊci rewizji finansowej nie mo˝e byç:

1) uzale˝nione od wyniku czynnoÊci rewizji finanso-
wej;

2) kszta∏towane przez Êwiadczenie dodatkowych
us∏ug na rzecz jednostki.

2. Wynagrodzenie za Êwiadczone czynnoÊci rewi-
zji finansowej powinno odzwierciedlaç realnà praco-
ch∏onnoÊç oraz stopieƒ z∏o˝onoÊci prac i wymaga-
nych kwalifikacji.

Art. 61. 1. Bieg∏y rewident grupy odpowiada za ba-
danie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Bieg∏y rewident grupy powinien udokumento-
waç wyniki w∏asnej pracy rewizyjnej oraz przeglàdu
pracy wykonanej przez bieg∏ego rewidenta lub pod-
miot uprawniony do badania sprawozdaƒ finanso-
wych badajàcy sprawozdanie finansowe istotnej jed-
nostki wchodzàcej w sk∏ad grupy kapita∏owej.

3. Zebrana i opracowana dokumentacja rewizyjna
z badania skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego powinna umo˝liwiç przeprowadzenie kontroli
pracy bieg∏ego rewidenta grupy.
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4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ
finansowych badajàcy sprawozdanie finansowe jed-
nostki wchodzàcej w sk∏ad grupy kapita∏owej ma obo-
wiàzek udost´pniç dokumentacj´ rewizyjnà z tego ba-
dania bieg∏emu rewidentowi grupy.

5. W przypadku gdy badanie istotnej jednostki
wchodzàcej w sk∏ad grupy kapita∏owej przeprowadza
bieg∏y rewident lub podmiot uprawniony do badania
sprawozdaƒ finansowych z paƒstwa trzeciego, z którym
nie zawarto porozumienia, o którym mowa w art. 102
ust. 1, bieg∏y rewident grupy jest obowiàzany, na ˝àda-
nie Komisji Nadzoru Audytowego, dostarczyç doku-
mentacj´ rewizyjnà z badania przeprowadzonego przez
bieg∏ego rewidenta z paƒstwa trzeciego.

6. W celu zapewnienia dostarczenia dokumentacji,
o której mowa w ust. 5, bieg∏y rewident grupy powi-
nien posiadaç t´ dokumentacj´ lub te˝ zapewniç so-
bie odpowiedni i nieograniczony do niej dost´p na ˝à-
danie lub podjàç inne stosowne dzia∏ania.

7. W sytuacji gdy przepisy prawa obowiàzujàcego
w paƒstwie trzecim lub inne przeszkody uniemo˝li-
wiajà przekazanie dokumentacji rewizyjnej przez bie-
g∏ego rewidenta z paƒstwa trzeciego, dokumentacja
bieg∏ego rewidenta grupy powinna zawieraç dowody,
˝e podjà∏ on stosowne dzia∏ania w celu uzyskania do-
st´pu do tej dokumentacji rewizyjnej, a w przypadku
wystàpienia przeszkód innych ni˝ przepisy obowiàzu-
jàcego prawa, dowody na ich istnienie.

Art. 62. Je˝eli w trakcie wykonywania czynnoÊci
rewizji finansowej wystàpi koniecznoÊç zastàpienia
jednego bieg∏ego rewidenta lub podmiotu uprawnio-
nego do badania sprawozdaƒ finansowych przez in-
nego bieg∏ego rewidenta lub podmiot uprawniony do
badania sprawozdaƒ finansowych, zast´powany bie-
g∏y rewident lub podmiot uprawniony do badania
sprawozdaƒ finansowych udost´pnia nowemu bie-
g∏emu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu
do badania sprawozdaƒ finansowych konieczne infor-
macje i wyjaÊnienia.

Rozdzia∏ 7

Nadzór publiczny

Art. 63. 1. Tworzy si´ Komisj´ Nadzoru Audytowego.

2. Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje nadzór
publiczny nad:

1) wykonywaniem zawodu bieg∏ego rewidenta;

2) dzia∏alnoÊcià podmiotów uprawnionych do bada-
nia sprawozdaƒ finansowych;

3) dzia∏alnoÊcià Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów.

Art. 64. 1. Do zadaƒ Komisji Nadzoru Audytowego
nale˝y:

1) zatwierdzanie uchwa∏ organów Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów w przypadkach okreÊlonych
w ustawie;

2) zatwierdzanie rocznych planów kontroli, sporzà-
dzanych przez Krajowà Komisj´ Nadzoru, dotyczà-
cych wykonywania zawodu przez bieg∏ych rewi-

dentów i dzia∏alnoÊci podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdaƒ finansowych wykonujà-
cych czynnoÊci rewizji finansowej w jednostkach
zainteresowania publicznego;

3) przeprowadzanie kontroli oraz uczestniczenie
w kontrolach, o których mowa w art. 26 ust. 3;

4) rejestrowanie bieg∏ych rewidentów i podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ finanso-
wych z paƒstw trzecich;

5) zaskar˝anie do sàdu administracyjnego uchwa∏
organów Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów nie-
podlegajàcych zatwierdzeniu, które naruszajà
przepisy prawa lub godzà w interes publiczny lub
te˝ majà znamiona pomy∏ki lub b∏´du — w termi-
nie 30 dni od dnia dor´czenia uchwa∏;

6) rozpatrywanie odwo∏aƒ od uchwa∏ organów Kra-
jowej Izby Bieg∏ych Rewidentów, do których sto-
suje si´ przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks post´powania administracyjnego;

7) przeprowadzanie kontroli dokumentacji stanowià-
cej podstaw´ podj´cia przez Krajowà Rad´ Bie-
g∏ych Rewidentów uchwa∏ dotyczàcych wpisu bie-
g∏ych rewidentów do rejestru lub wpisu podmio-
tów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finan-
sowych na list´;

8) zatwierdzanie kandydatów na kontrolerów przed
ich zatrudnieniem oraz kontrolerów wyznaczo-
nych do poszczególnych kontroli, o których mowa
w art. 26 ust. 3 pkt 1;

9) prowadzenie wspó∏pracy mi´dzynarodowej, w tym
w szczególnoÊci z Komisjà Europejskà, z organami
nadzoru z innych paƒstw Unii Europejskiej oraz
paƒstw trzecich;

10) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie oraz innych czynnoÊci niezb´dnych do prawi-
d∏owej realizacji tych zadaƒ.

2. Zaskar˝enie przez Komisj´ Nadzoru Audytowe-
go do sàdu administracyjnego uchwa∏ organów Kra-
jowej Izby Bieg∏ych Rewidentów wstrzymuje ich wy-
konanie.

3. Komisja Nadzoru Audytowego mo˝e ˝àdaç
udzielenia informacji, wyjaÊnieƒ i przekazania doku-
mentów niezb´dnych do wykonywania zadaƒ.

4. Komisja Nadzoru Audytowego opracowuje, do
koƒca ka˝dego roku kalendarzowego, informacj´ na
temat planowanych dzia∏aƒ w zakresie nadzoru 
publicznego na rok nast´pny, która podlega publikacji
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

5. Komisja Nadzoru Audytowego opracowuje, do
dnia 30 kwietnia nast´pnego roku, roczne sprawozda-
nie obejmujàce kompleksowà informacj´ o funkcjo-
nowaniu systemu zapewnienia jakoÊci, o wynikach
post´powaƒ dyscyplinarnych wobec bieg∏ych rewi-
dentów oraz o karach na∏o˝onych na podmioty
uprawnione do badania sprawozdaƒ finansowych,
z uwzgl´dnieniem informacji, o której mowa w ust. 4.
Sprawozdanie podlega publikacji na stronie interne-
towej Ministerstwa Finansów.



Dziennik Ustaw Nr 77 — 5983 — Poz. 649 

6. Organy Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów sà
obowiàzane przed∏o˝yç Komisji Nadzoru Audytowego
dane niezb´dne do sporzàdzenia informacji, o której
mowa w ust. 4, i sprawozdania, o którym mowa
w ust. 5.

Art. 65. 1. W sk∏ad Komisji Nadzoru Audytowego
wchodzi 9 cz∏onków, w tym:

1) 2 przedstawicieli Ministra Finansów, w tym sekre-
tarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sów jako przewodniczàcy;

2) 2 przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego
— jeden z nich jako zast´pca przewodniczàcego;

3) przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci;

4) 2 przedstawicieli Krajowej Izby Bieg∏ych Rewiden-
tów rekomendowanych przez Krajowà Rad´ Bie-
g∏ych Rewidentów;

5) przedstawiciel organizacji pracodawców;

6) przedstawiciel Gie∏dy Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A.

2. Cz∏onkowie Komisji Nadzoru Audytowego
uczestniczà osobiÊcie w jej posiedzeniach.

3. Komisja Nadzoru Audytowego wykonuje swoje
zadania przy pomocy komórki organizacyjnej w urz´-
dzie obs∏ugujàcym Ministra Finansów odpowiedzial-
nej za rachunkowoÊç i rewizj´ finansowà.

4. Do pracowników komórki organizacyjnej, o któ-
rej mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 59 ust. 2.

Art. 66. Wi´kszoÊç cz∏onków Komisji Nadzoru Au-
dytowego co najmniej przez 3 lata przed powo∏aniem
w sk∏ad Komisji Nadzoru Audytowego oraz w trakcie
trwania kadencji nie mo˝e:

1) wykonywaç czynnoÊci rewizji finansowej;

2) mieç prawa g∏osu w podmiocie uprawnionym do
badania sprawozdaƒ finansowych;

3) byç cz∏onkiem zarzàdu lub rady nadzorczej pod-
miotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ 
finansowych.

Art. 67. 1. Cz∏onków Komisji Nadzoru Audytowe-
go powo∏uje Minister Finansów, spoÊród osób, które:

1) posiadajà obywatelstwo polskie;

2) korzystajà z pe∏ni praw publicznych;

3) ukoƒczy∏y studia wy˝sze w Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub zagraniczne studia wy˝sze uznawane
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorz´dne;

4) majà nieposzlakowanà opini´;

5) posiadajà autorytet, wiedz´ oraz doÊwiadczenie
w zakresie istotnym dla rewizji finansowej, które
dajà r´kojmi´ prawid∏owego wykonywania zadaƒ;

6) nie by∏y skazane prawomocnym wyrokiem za
umyÊlnie pope∏nione przest´pstwo lub przest´p-
stwo skarbowe.

2. Do cz∏onków Komisji Nadzoru Audytowego sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 59 ust. 2.

3. Nie narusza obowiàzku zachowania tajemnicy,
o której mowa w ust. 2, przekazywanie dokumentacji
i informacji przez cz∏onków Komisji Nadzoru Audyto-
wego, w których posiadanie weszli w zwiàzku z zaj-
mowanym stanowiskiem, wykonywanymi zadaniami
lub przeprowadzanymi kontrolami, w celu realizacji
ustawowo okreÊlonych zadaƒ przez podmioty, o któ-
rych mowa w art. 65 ust. 1, lub na ich rzecz.

4. Do zachowania tajemnicy zobowiàzane sà rów-
nie˝ osoby, które wesz∏y w posiadanie informacji ob-
j´tych tà tajemnicà, w zwiàzku z przekazaniem doku-
mentacji i informacji przez cz∏onków Komisji Nadzoru
Audytowego w celu okreÊlonym w ust. 3.

Art. 68. 1. Kadencja Komisji Nadzoru Audytowego
trwa 4 lata.

2. W przypadku Êmierci albo odwo∏ania cz∏onka
Komisji Nadzoru Audytowego przed up∏ywem kaden-
cji, Minister Finansów powo∏uje w jego miejsce no-
wego cz∏onka Komisji Nadzoru Audytowego. Kaden-
cja osoby powo∏anej w miejsce odwo∏anego lub
zmar∏ego cz∏onka Komisji Nadzoru Audytowego koƒ-
czy si´ wraz z up∏ywem kadencji Komisji Nadzoru Au-
dytowego.

3. Odwo∏anie cz∏onka Komisji Nadzoru Audytowe-
go przed up∏ywem kadencji mo˝e nastàpiç:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek organu lub instytucji, które zg∏osi∏y je-
go kandydatur´;

3) z urz´du, w przypadku niespe∏nienia któregokol-
wiek z warunków, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 1—2 oraz 4—6.

Art. 69. 1. Komisja Nadzoru Audytowego dzia∏a na
posiedzeniach plenarnych, którymi kieruje jej prze-
wodniczàcy, a w przypadku jego nieobecnoÊci zast´p-
ca przewodniczàcego.

2. Przewodniczàcy Komisji Nadzoru Audytowego
albo zast´pca przewodniczàcego zwo∏uje jej posiedze-
nia co najmniej raz w miesiàcu.

Art. 70. 1. Komisja Nadzoru Audytowego w zakre-
sie swojej w∏aÊciwoÊci podejmuje uchwa∏y, w tym
wydaje decyzje administracyjne i postanowienia.

2. Komisja Nadzoru Audytowego podejmuje
uchwa∏y zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, w g∏osowaniu
jawnym, w obecnoÊci co najmniej 5 osób wchodzà-
cych w jej sk∏ad, w tym przewodniczàcego albo jego
zast´pcy; w razie równej liczby g∏osów rozstrzyga
g∏os przewodniczàcego albo jego zast´pcy.

3. Uchwa∏y Komisji Nadzoru Audytowego podpi-
sujà wszyscy jej cz∏onkowie obecni na posiedzeniu.
Decyzje administracyjne podpisuje w imieniu Komisji
Nadzoru Audytowego jej przewodniczàcy lub zast´p-
ca przewodniczàcego.
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4. Szczegó∏owà organizacj´ i tryb pracy Komisji
Nadzoru Audytowego okreÊla jej regulamin uchwalo-
ny przez nià na jej pierwszym posiedzeniu.

5. Do post´powania Komisji Nadzoru Audytowe-
go i przed Komisjà Nadzoru Audytowego stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
post´powania administracyjnego, chyba ˝e przepisy
ustawy stanowià inaczej.

Art. 71. 1. Cz∏onkowie Komisji Nadzoru Audytowe-
go otrzymujà miesi´czne wynagrodzenie za udzia∏
w jej posiedzeniach. Wynagrodzenie nie mo˝e prze-
kroczyç wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia za
prac´, które jest og∏aszane na podstawie ustawy z dnia
10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prac´. WysokoÊç wynagrodzenia dla poszczegól-
nych cz∏onków okreÊla Minister Finansów w dniu po-
wo∏ania w sk∏ad Komisji Nadzoru Audytowego.

2. Ârodki finansowe na pokrycie kosztów wyna-
grodzeƒ, o których mowa w ust. 1, sà finansowane
z bud˝etu paƒstwa.

Art. 72. 1. Komisja Nadzoru Audytowego, w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania uchwa∏y, o której mowa
w art. 64 ust. 1 pkt 1, zatwierdza uchwa∏´ bàdê, stwier-
dzajàc, ˝e narusza ona przepisy prawa lub godzi w in-
teres publiczny lub te˝ ma znamiona pomy∏ki lub b∏´-
du, przedstawia swoje zastrze˝enia.

2. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdza,
w terminie 30 dni, ponownie przedstawionà jej uchwa-
∏´ uwzgl´dniajàcà zastrze˝enia bàdê odmawia zatwier-
dzenia uchwa∏y, która nie uwzgl´dnia zastrze˝eƒ.

3. Zatwierdzenie uchwa∏y i odmowa zatwierdzenia
uchwa∏y nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 73. 1. Od decyzji administracyjnej wydanej
w pierwszej instancji przez Komisj´ Nadzoru Audyto-
wego strona mo˝e z∏o˝yç, zgodnie z przepisem
art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
post´powania administracyjnego, wniosek o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy.

2. Od decyzji rozstrzygajàcej wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy przys∏uguje prawo do wniesienia
skargi do sàdu administracyjnego na zasadach okreÊ-
lonych w odr´bnych przepisach.

Art. 74. 1. W razie powzi´cia informacji o niepra-
wid∏owoÊciach mo˝e byç przeprowadzona kontrola
wykonywania zawodu przez bieg∏ych rewidentów
i dzia∏alnoÊci podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdaƒ finansowych.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest prowadzo-
na na podstawie imiennego upowa˝nienia udzielone-
go przez Komisj´ Nadzoru Audytowego pracownikom
zatrudnionym w komórce organizacyjnej urz´du ob-
s∏ugujàcego Ministra Finansów odpowiedzialnej za
rachunkowoÊç i rewizj´ finansowà.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 2, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 59 ust. 2.

4. Kontrole sà przeprowadzane w zakresie, o któ-
rym mowa w art. 26 ust. 2.

5. Z przeprowadzonej kontroli jest sporzàdzany,
w terminie 30 dni od zakoƒczenia kontroli, protokó∏
kontroli, który jest przekazywany podmiotowi upraw-
nionemu do badania sprawozdaƒ finansowych.

6. Podmiotowi uprawnionemu do badania spra-
wozdaƒ finansowych przys∏uguje prawo z∏o˝enia za-
strze˝eƒ do protoko∏u kontroli, w terminie 14 dni od
jego otrzymania.

7. Do pracowników, o których mowa w ust. 2,
przepis art. 27 ust. 10 stosuje si´ odpowiednio.

8. Pracownicy, o których mowa w ust. 2, przed
przystàpieniem do kontroli, sk∏adajà oÊwiadczenie, ˝e
w okresie 2 lat przed rozpocz´ciem kontroli nie byli
i nie sà zatrudnieni ani w inny sposób powiàzani
z kontrolowanym podmiotem uprawnionym do bada-
nia sprawozdaƒ finansowych, pod groêbà kary prze-
widzianej w odr´bnych przepisach za poÊwiadczenie
nieprawdy.

Art. 75. 1. CzynnoÊci kontrolne podejmowane
przez osob´ przeprowadzajàcà kontrol´ sà wykony-
wane po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej oraz dor´-
czeniu imiennego upowa˝nienia.

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) dat´ i miejsce wystawienia;

4) imi´ i nazwisko osoby przeprowadzajàcej (osób
przeprowadzajàcych) kontrol´ uprawnionej do
wykonania kontroli oraz numer jej legitymacji
s∏u˝bowej, a tak˝e osób, o których mowa w art. 26
ust. 6, je˝eli b´dà braç udzia∏ w czynnoÊciach kon-
trolnych;

5) wskazanie kontrolowanego;

6) okreÊlenie zakresu przedmiotowego kontroli;

7) wskazanie daty rozpocz´cia i przewidywanego ter-
minu zakoƒczenia kontroli;

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia z poda-
niem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowa-
nego.

3. Zmiana zakresu przedmiotowego kontroli, ter-
minu oraz osoby przeprowadzajàcej kontrol´ wymaga
wystawienia nowego upowa˝nienia do przeprowa-
dzenia kontroli.

4. Osoba przeprowadzajàca kontrol´ powinna po-
uczyç kontrolowanego o przys∏ugujàcym prawie zg∏o-
szenia zastrze˝eƒ do protoko∏u oraz o prawie odmowy
podpisania protoko∏u, a kontrolowany powinien po-
uczenie podpisaç.
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5. Do przeprowadzania kontroli, o których mowa
w art. 74, majà zastosowanie przepisy rozdzia∏u 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,
z póên. zm.14)).

Art. 76. Osoba przeprowadzajàca kontrol´, w za-
kresie wynikajàcym z upowa˝nienia, jest uprawniona
do:

1) wst´pu do wszystkich pomieszczeƒ kontrolowa-
nego;

2) wglàdu do wszelkich dokumentów kontrolowane-
go;

3) sporzàdzania uwierzytelnionych kopii, odpisów
lub wyciàgów z dokumentów oraz zestawieƒ i da-
nych niezb´dnych do przeprowadzenia kontroli;

4) wglàdu do danych zawartych w systemie informa-
tycznym kontrolowanego oraz sporzàdzenia kopii
lub wyciàgów z tych danych, w tym w formie elek-
tronicznej;

5) ˝àdania udzielania ustnych lub pisemnych wyjaÊ-
nieƒ w zakresie obj´tym kontrolà, w terminie
przez nià wyznaczonym, oraz zapewnienia termi-
nowego udzielania wyjaÊnieƒ przez pracowników;

6) ˝àdania zapewnienia warunków i Êrodków b´dà-
cych w dyspozycji kontrolowanego niezb´dnych
do sprawnego przeprowadzania kontroli;

7) ˝àdania zapewnienia nienaruszalnoÊci zabezpie-
czonych przez kontrolujàcego materia∏ów pozo-
stawionych na przechowanie u kontrolowanego.

Art. 77. 1. Osoba przeprowadzajàca kontrol´ pod-
lega wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli, je˝eli ustalenia
kontroli mog∏yby oddzia∏ywaç na jej prawa lub obo-
wiàzki albo prawa lub obowiàzki jej ma∏˝onka lub oso-
by pozostajàcej z nià faktycznie we wspólnym po˝y-
ciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
albo osób zwiàzanych z nià z tytu∏u przysposobienia,
opieki lub kurateli.

2. Powody wy∏àczenia trwajà mimo ustania ma∏-
˝eƒstwa, wspólnego po˝ycia, przysposobienia, opieki
lub kurateli.

3. Osoba przeprowadzajàca kontrol´ mo˝e byç
wy∏àczona równie˝ w razie stwierdzenia innych przy-
czyn, które mog∏yby wywo∏aç wàtpliwoÊci co do jej
bezstronnoÊci.

4. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1 i 3,
ujawnià si´ w toku kontroli, osoba przeprowadzajàca
kontrol´ powstrzymuje si´ od dalszych czynnoÊci i za-
wiadamia o tym niezw∏ocznie Komisj´ Nadzoru Audy-
towego.

5. Wy∏àczona osoba przeprowadzajàca kontrol´
podejmuje jedynie czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki ze
wzgl´du na interes publiczny lub wa˝ny interes kon-
trolowanego.

6. O wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli postanawia
Komisja Nadzoru Audytowego z urz´du albo na wnio-
sek kontrolowanego lub na wniosek osoby przepro-
wadzajàcej kontrol´.

7. Komisja Nadzoru Audytowego, postanawiajàc
o wy∏àczeniu osoby przeprowadzajàcej kontrol´, wy-
znacza na jej miejsce nowà osob´ przeprowadzajàcà
kontrol´.

Art. 78. 1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzi-
bie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania
dzia∏alnoÊci, w godzinach pracy lub w czasie faktycz-
nego wykonywania dzia∏alnoÊci przez kontrolowane-
go.

2. Kontrolowany lub upowa˝niona przez niego
osoba uczestniczy w czynnoÊciach kontrolnych.

3. W okresie trwania kontroli kontrolowany wype∏-
nia obowiàzki, o których mowa w art. 76, w terminach
i formach wskazanych przez osob´ przeprowadzajàcà
kontrol´.

Art. 79. 1. Ustaleƒ kontroli dokonuje si´ na podsta-
wie dowodów.

2. Do dowodów zalicza si´:

1) dokumenty;

2) dane i informacje umieszczone w systemach 
informatycznych kontrolowanego;

3) ustne lub pisemne wyjaÊnienia w zakresie obj´-
tym kontrolà;

4) oÊwiadczenia osób trzecich;

5) wyniki ogl´dzin;

6) inne materia∏y, które mogà przyczyniç si´ do
stwierdzenia stanu faktycznego w zakresie obj´-
tym kontrolà.

3. Informacje pisemne sporzàdzane przez kontro-
lowanego na potrzeby przeprowadzanej kontroli po-
winny byç podpisane przez osoby upowa˝nione.
W przypadku odmowy podpisania, osoba przeprowa-
dzajàca kontrol´ sporzàdza adnotacj´.

4. ZgodnoÊç z orygina∏em odpisów, kserokopii
i wyciàgów z dokumentów potwierdza osoba upowa˝-
niona do reprezentowania kontrolowanego.

5. W razie niebezpieczeƒstwa utraty dowodów
osoba przeprowadzajàca kontrol´ mo˝e wskazaç spo-
sób zabezpieczenia dowodów przez przechowywanie
ich w miejscu prowadzenia dzia∏alnoÊci przez kontro-
lowanego w oddzielnym, zamkni´tym i opiecz´towa-
nym pomieszczeniu.

———————
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 123, poz. 803,
Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367
oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
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6. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia
decyduje osoba przeprowadzajàca kontrol´.

Art. 80. 1. Z przeprowadzonych kontroli osoby
przeprowadzajàce kontrole sporzàdzajà, w terminie
30 dni od dnia zakoƒczenia kontroli, protokó∏ kontroli,
który jest przekazywany kontrolowanemu.

2. Protokó∏ kontroli zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ i adres kontrolowanego;

2) wskazanie jednostek organizacyjnych kontrolowa-
nego obj´tych kontrolà;

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowe osób
przeprowadzajàcych kontrol´;

4) dat´ upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli
oraz wzmianki o jego zmianach;

5) okreÊlenie przedmiotowego zakresu kontroli;

6) okreÊlenie dnia rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;

7) imiona i nazwiska oraz stanowiska s∏u˝bowe osób
sk∏adajàcych oÊwiadczenia oraz udzielajàcych in-
formacji i wyjaÊnieƒ w trakcie przeprowadzania
kontroli;

8) opis wykonanych czynnoÊci kontrolnych oraz
ustaleƒ faktycznych i opis stwierdzonych niepra-
wid∏owoÊci oraz ich zakres;

9) opis za∏àczników, z podaniem nazwy ka˝dego za-
∏àcznika;

10) pouczenie kontrolowanego o przys∏ugujàcym pra-
wie zg∏oszenia zastrze˝eƒ do protoko∏u oraz o pra-
wie odmowy podpisania protoko∏u;

11) okreÊlenie miejsca i dnia sporzàdzenia protoko∏u
kontroli.

3. Protokó∏ kontroli podpisujà osoby przeprowa-
dzajàce kontrol´ oraz kontrolowany.

4. Odmowa podpisania protoko∏u przez kontrolo-
wanego wymaga sporzàdzenia przez niego pisemne-
go uzasadnienia do∏àczonego do protoko∏u.

Art. 81. 1. Protokó∏ kontroli sporzàdza si´ w 3 jed-
nobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla osoby
przeprowadzajàcej kontrol´, obserwatora oraz kontro-
lowanego.

2. Kontrolowany albo osoba przez niego upowa˝-
niona potwierdza odbiór protoko∏u, umieszczajàc pi-
semne oÊwiadczenie w protokole.

3. Osoba przeprowadzajàca kontrol´ oraz kontro-
lowany albo osoba przez niego upowa˝niona parafu-
jà ka˝dà stron´ protoko∏u.

4. Je˝eli kontrolowany odmawia lub uchyla si´ od
odebrania protoko∏u kontroli, Komisja Nadzoru Audy-
towego wzywa pisemnie kontrolowanego do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o odbiorze protoko∏u, wyznaczajàc ter-
min nie krótszy ni˝ 7 dni do dokonania tej czynnoÊci.
W przypadku bezskutecznego up∏ywu wyznaczonego
terminu protokó∏ uwa˝a si´ za odebrany z up∏ywem
ostatniego dnia tego terminu.

5. Po potwierdzeniu odbioru protoko∏u kontroli nie
dokonuje si´ w protokole ˝adnych poprawek i dopi-
sków.

6. Oczywiste omy∏ki pisarskie lub rachunkowe
prostuje osoba przeprowadzajàca kontrol´, parafujàc
sprostowania. Komisja Nadzoru Audytowego o spro-
stowaniu oczywistych omy∏ek informuje pisemnie
kontrolowanego.

Art. 82. 1. W terminie 14 dni od dnia potwierdze-
nia odbioru protoko∏u kontroli kontrolowany mo˝e
zg∏osiç Komisji Nadzoru Audytowego pisemne, umo-
tywowane zastrze˝enia do treÊci protoko∏u.

2. O sposobie rozpatrzenia zastrze˝eƒ Komisja
Nadzoru Audytowego informuje kontrolowanego
w terminie 14 dni od dnia ich dor´czenia.

3. W przypadku niezg∏oszenia zastrze˝eƒ w termi-
nie wskazanym w ust. 1 przyjmuje si´, ˝e kontrolowa-
ny nie kwestionuje ustaleƒ kontroli.

Art. 83. 1. W zale˝noÊci od rodzaju i zakresu
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci Komisja Nadzoru
Audytowego:

1) kieruje do podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdaƒ finansowych ˝àdanie usuni´cia nie-
prawid∏owoÊci wraz z okreÊleniem terminu do ich
usuni´cia;

2) wydaje decyzj´ administracyjnà o:

a) na∏o˝eniu na podmiot uprawniony do badania
sprawozdaƒ finansowych kary pieni´˝nej w wy-
sokoÊci nieprzekraczajàcej 10 % przychodów
osiàgni´tych w poprzednim roku obrotowym
z wykonywania czynnoÊci rewizji finansowej
i nie wy˝szej ni˝ 250 000 z∏, p∏atnej w terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja sta∏a si´ osta-
teczna,

b) zakazie wykonywania czynnoÊci rewizji finanso-
wej przez podmiot uprawniony do badania
sprawozdaƒ finansowych na okres od 6 miesi´-
cy do lat 3,

c) skreÊleniu podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdaƒ finansowych z listy,

d) podaniu do publicznej wiadomoÊci informacji
o stwierdzonych nieprawid∏owoÊciach i karach
na∏o˝onych na podmiot uprawniony do bada-
nia sprawozdaƒ finansowych, jako kar´ dodat-
kowà;

3) sporzàdza wniosek o ukaranie bieg∏ego rewidenta
i niezw∏ocznie wnosi go do Krajowego Sàdu Dys-
cyplinarnego.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c,
sà przekazywane do realizacji Krajowej Radzie Bie-
g∏ych Rewidentów.

3. Kwoty z tytu∏u kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2
lit. a, stanowià dochód bud˝etu paƒstwa i podlegajà
egzekucji w trybie przepisów o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.
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4. Od kwot z tytu∏u kar, o których mowa w ust. 1
pkt 2 lit. a, niewp∏aconych w terminie przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych po-
biera si´ od podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdaƒ finansowych odsetki za zw∏ok´, na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa.

5. Od wydanych w trakcie post´powania egzeku-
cyjnego postanowieƒ Komisji Nadzoru Audytowego
w sprawie stanowiska wierzyciela za˝alenie nie przy-
s∏uguje.

Art. 84. W przypadku, o którym mowa w art. 83
ust. 1 pkt 1, po up∏ywie wyznaczonego terminu, pra-
cownicy, o których mowa w art. 74 ust. 2, dokonujà kon-
troli realizacji zaleceƒ. Je˝eli zalecenia nie zosta∏y wyko-
nane, stosuje si´ przepisy art. 83 ust. 1 pkt 2 lub 3.

Art. 85. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów 
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe zasady i tryb przeprowadzania kontroli, o któ-
rej mowa w art. 26 ust. 2 i art. 74, oraz wzór upowa˝-
nienia do jej przeprowadzania, bioràc pod uwag´ po-
trzeb´ zapewnienia sprawnej realizacji kontroli oraz
udzia∏ kontrolowanego w czynnoÊciach kontrolnych.

Rozdzia∏ 8

CzynnoÊci rewizji finansowej w jednostkach
zainteresowania publicznego

Art. 86. 1. W jednostkach zainteresowania publicz-
nego dzia∏a komitet audytu, którego cz∏onkowie sà
powo∏ywani przez rad´ nadzorczà lub komisj´ rewi-
zyjnà spoÊród swoich cz∏onków.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do:

1) otwartych funduszy emerytalnych, powszechnych
towarzystw emerytalnych oraz funduszy inwesty-
cyjnych;

2) oddzia∏ów instytucji kredytowych i oddzia∏ów
banków zagranicznych, o których mowa w art. 2
pkt 4 lit. b;

3) g∏ównych oddzia∏ów zak∏adów ubezpieczeƒ, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 4 lit. d;

4) banków spó∏dzielczych, o których mowa w usta-
wie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu
banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i ban-
kach zrzeszajàcych (Dz. U. Nr 119, poz. 1252,
z póên. zm.15));

5) jednostek zainteresowania publicznego, w których
nie powo∏ano rady nadzorczej lub komisji rewizyj-
nej;

6) spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych,
o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. c.

3. W jednostkach zainteresowania publicznego,
w których rada nadzorcza sk∏ada si´ z nie wi´cej ni˝
5 cz∏onków, zadania komitetu audytu mogà zostaç po-
wierzone radzie nadzorczej.

4. W sk∏ad komitetu audytu wchodzi co najmniej
3 cz∏onków, w tym przynajmniej jeden cz∏onek powi-
nien spe∏niaç warunki niezale˝noÊci i posiadaç kwali-
fikacje w dziedzinie rachunkowoÊci lub rewizji finan-
sowej.

5. W zakresie spe∏niania warunków niezale˝noÊci
cz∏onka komitetu audytu stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5.

6. W odniesieniu do cz∏onka komitetu audytu to-
warzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych, o którym mowa
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej nie stosuje si´ kryterium niezale˝noÊci
okreÊlonego w art. 56 ust. 3 pkt 1. Pozosta∏e kryteria
niezale˝noÊci mo˝e okreÊlaç statut jednostki zaintere-
sowania publicznego.

7. Do zadaƒ komitetu audytu nale˝y w szczególno-
Êci:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczoÊci finan-
sowej;

2) monitorowanie skutecznoÊci systemów kontroli
wewn´trznej, audytu wewn´trznego oraz zarzà-
dzania ryzykiem;

3) monitorowanie wykonywania czynnoÊci rewizji
finansowej;

4) monitorowanie niezale˝noÊci bieg∏ego rewidenta
i podmiotu uprawnionego do badania sprawo-
zdaƒ finansowych, w tym w przypadku Êwiadcze-
nia us∏ug, o których mowa w art. 48 ust. 2.

8. Komitet audytu rekomenduje radzie nadzorczej
lub innemu organowi nadzorujàcemu podmiot
uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych do
przeprowadzenia czynnoÊci rewizji finansowej jed-
nostki.

9. Podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ
finansowych pisemnie informuje komitet audytu
o istotnych kwestiach dotyczàcych czynnoÊci rewizji
finansowej, w tym w szczególnoÊci o znaczàcych nie-
prawid∏owoÊciach systemu kontroli wewn´trznej jed-
nostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczoÊci
finansowej.

Art. 87. 1. Podmiot uprawniony do badania spra-
wozdaƒ finansowych sk∏ada Krajowej Radzie Bieg∏ych
Rewidentów, w terminie do dnia 31 stycznia ka˝dego
roku, informacj´ o podpisanych w roku poprzedzajà-
cym umowach na wykonywanie czynnoÊci rewizji
finansowej z jednostkami zainteresowania publiczne-
go. Informacja ta powinna zawieraç nazw´ jednostki
zainteresowania publicznego oraz rodzaj czynnoÊci
rewizji finansowej obj´tej umowà, jak równie˝:

1) uchwa∏´ o wpisie podmiotu uprawnionego do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych na list´;

———————
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178
i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228,
poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 52, poz. 344 oraz z 2008 r. Nr 209,
poz. 1315.
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2) aktualny odpis z w∏aÊciwego rejestru albo aktual-
ne zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alno-
Êci gospodarczej;

3) informacj´ na temat wyników ostatniej przepro-
wadzonej kontroli w zakresie systemu zapewnie-
nia jakoÊci wraz z opisem stwierdzonych nieprawi-
d∏owoÊci;

4) informacj´ o liczbie bieg∏ych rewidentów wykonu-
jàcych czynnoÊci rewizji finansowej;

5) informacj´, czy w stosunku do bieg∏ych rewiden-
tów toczy∏y si´ w ciàgu 3 ostatnich lat post´powa-
nia dyscyplinarne zakoƒczone prawomocnym
orzeczeniem;

6) informacj´ o rodzaju i liczbie przeprowadzonych
w ciàgu 3 ostatnich lat czynnoÊci rewizji finanso-
wej, w tym o rodzaju i liczbie tych czynnoÊci w jed-
nostkach zainteresowania publicznego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Krajowa
Rada Bieg∏ych Rewidentów przekazuje do dnia 15 lu-
tego ka˝dego roku Komisji Nadzoru Audytowego.

3. W przypadku niewype∏nienia przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, Komisja Nadzo-
ru Audytowego mo˝e wydaç decyzj´ administracyjnà,
o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2.

Art. 88. Podmiot uprawniony do badania sprawo-
zdaƒ finansowych wykonujàcy czynnoÊci rewizji finan-
sowej w jednostce zainteresowania publicznego jest
obowiàzany w szczególnoÊci do:

1) zamieszczania na swojej stronie internetowej,
w ciàgu 3 miesi´cy od zakoƒczenia roku obroto-
wego, sprawozdania zawierajàcego w szczególno-
Êci:

a) informacje dotyczàce formy organizacyjno-
-prawnej oraz struktury w∏asnoÊciowej,

b) w przypadku gdy podmiot uprawniony do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych nale˝y do sieci,
opis danej sieci, jak równie˝ rozwiàzania praw-
ne i strukturalne w danej sieci,

c) opis struktury zarzàdzania podmiotu uprawnio-
nego do badania sprawozdaƒ finansowych,

d) opis systemu wewn´trznej kontroli jakoÊci pod-
miotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ
finansowych oraz oÊwiadczenie zarzàdu na te-
mat skutecznoÊci jego funkcjonowania,

e) wskazanie, kiedy odby∏a si´ ostatnia kontrola
w zakresie systemu zapewnienia jakoÊci, prze-
prowadzona przez Krajowà Komisj´ Nadzoru,

f) wykaz jednostek zainteresowania publicznego,
dla których podmiot uprawniony do badania
sprawozdaƒ finansowych wykonywa∏ czynnoÊci
rewizji finansowej w poprzednim roku obroto-
wym,

g) oÊwiadczenie o stosowanej przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdaƒ finanso-
wych polityce w zakresie zapewnienia niezale˝-

noÊci, zawierajàce równie˝ potwierdzenie, ˝e
zosta∏a przeprowadzona wewn´trzna kontrola
przestrzegania zasad niezale˝noÊci,

h) oÊwiadczenie o stosowanej przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdaƒ finanso-
wych polityce w zakresie doskonalenia zawodo-
wego bieg∏ych rewidentów,

i) informacje o osiàgni´tych przychodach, z po-
dzia∏em na poszczególne czynnoÊci rewizji
finansowej i us∏ugi, o których mowa w art. 48
ust. 2,

j) informacje o zasadach wynagradzania kluczo-
wych bieg∏ych rewidentów oraz cz∏onków za-
rzàdu

— wraz ze wskazaniem bieg∏ego rewidenta odpo-
wiedzialnego w imieniu podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdaƒ finansowych za sporzà-
dzenie tego sprawozdania;

2) corocznego sk∏adania komitetowi audytu w jedno-
stce zainteresowania publicznego:

a) oÊwiadczenia potwierdzajàcego niezale˝noÊç
podmiotu uprawnionego do badania sprawo-
zdaƒ finansowych i niezale˝noÊç bieg∏ych rewi-
dentów wykonujàcych czynnoÊci rewizji finan-
sowej,

b) informacji dotyczàcych us∏ug, o których mowa
w art. 48 ust. 2, Êwiadczonych na rzecz tej jed-
nostki;

3) pisemnego informowania komitetu audytu w jed-
nostce zainteresowania publicznego o zagro˝e-
niach niezale˝noÊci podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdaƒ finansowych oraz czynno-
Êciach zastosowanych w celu ograniczenia tych
zagro˝eƒ.

Art. 89. 1. Kluczowy bieg∏y rewident nie mo˝e wy-
konywaç czynnoÊci rewizji finansowej w tej samej
jednostce zainteresowania publicznego w okresie
d∏u˝szym ni˝ 5 lat.

2. Kluczowy bieg∏y rewident mo˝e ponownie wy-
konywaç czynnoÊci rewizji finansowej w jednostce,
o której mowa w ust. 1, po up∏ywie co najmniej 2 lat.

Art. 90. Kluczowy bieg∏y rewident oraz biegli rewi-
denci uczestniczàcy w czynnoÊciach rewizji finanso-
wej nie mogà zajmowaç kierowniczych stanowisk
w jednostce zainteresowania publicznego przed up∏y-
wem co najmniej 2 lat od zakoƒczenia wykonywania
tych czynnoÊci.

Rozdzia∏ 9

Wspó∏praca z innymi paƒstwami Unii Europejskiej
i paƒstwami trzecimi

Art. 91. 1. W celu zapewnienia sprawowania pra-
wid∏owego nadzoru nad wykonywaniem zawodu
przez bieg∏ych rewidentów i dzia∏alnoÊcià podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych
Komisja Nadzoru Audytowego wspó∏pracuje z w∏aÊci-
wymi organami nadzoru publicznego z paƒstw Unii
Europejskiej.
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2. W zwiàzku z realizacjà celu, o którym mowa
w ust. 1, mi´dzy organami nadzoru z paƒstw Unii Eu-
ropejskiej a Komisjà Nadzoru Audytowego mogà byç
wymieniane informacje.

3. Komisja Nadzoru Audytowego mo˝e odmówiç
udzielenia informacji organom nadzoru publicznego
z paƒstw Unii Europejskiej w nast´pujàcych przypad-
kach:

1) udzielenie informacji mog∏oby mieç szkodliwy
wp∏yw na suwerennoÊç, bezpieczeƒstwo lub po-
rzàdek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przeciwko bieg∏emu rewidentowi lub podmiotowi
uprawnionemu do badania sprawozdaƒ finanso-
wych, których dotyczy wniosek o udzielenie infor-
macji, toczy si´ post´powanie sàdowe w tej samej
sprawie;

3) wydania prawomocnego orzeczenia w tej samej
sprawie przeciwko bieg∏emu rewidentowi lub
podmiotowi uprawnionemu do badania sprawo-
zdaƒ finansowych, których dotyczy wniosek
o udzielenie informacji.

4. Odmowa udzielenia informacji, o której mowa
w ust. 3, nast´puje w formie pisemnej.

5. Informacje, o których mowa w ust. 2, sà przeka-
zywane, na pisemne ˝àdanie organu nadzoru publicz-
nego z paƒstwa Unii Europejskiej, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wniosku. O przyczynach niezacho-
wania tego terminu Komisja Nadzoru Audytowego
powiadamia organ nadzoru publicznego, który wystà-
pi∏ z takim ˝àdaniem.

6. Informacje otrzymane przez Komisj´ Nadzoru
Audytowego od organów nadzoru publicznego
z paƒstw Unii Europejskiej sà obj´te obowiàzkiem za-
chowania tajemnicy zawodowej.

Art. 92. 1. W ramach realizacji celu, o którym mo-
wa w art. 91 ust. 1, Komisja Nadzoru Audytowego
mo˝e kierowaç wnioski o wszcz´cie przez organy nad-
zoru publicznego z paƒstw Unii Europejskiej docho-
dzenia dyscyplinarnego przeciwko bieg∏emu rewiden-
towi lub o przeprowadzenie w podmiocie uprawnio-
nym do badania sprawozdaƒ finansowych kontroli.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja
Nadzoru Audytowego mo˝e skierowaç wniosek do or-
ganu nadzoru publicznego z paƒstwa Unii Europej-
skiej, aby jej upowa˝nieni przedstawiciele mogli
uczestniczyç w przeprowadzanym post´powaniu dys-
cyplinarnym lub kontroli.

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, stosuje si´
odpowiednio przepis art. 59 ust. 2.

Art. 93. 1. Realizujàc wniosek organu nadzoru 
publicznego z paƒstwa Unii Europejskiej, w sprawie
wszcz´cia dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko
bieg∏emu rewidentowi, Komisja Nadzoru Audytowe-
go mo˝e z∏o˝yç do Krajowego Rzecznika Dyscyplinar-
nego wniosek o wszcz´cie dochodzenia dyscyplinar-
nego przeciwko bieg∏emu rewidentowi, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, upowa˝-
nieni przedstawiciele organu nadzoru publicznego
z paƒstwa Unii Europejskiej mogà uczestniczyç
w przeprowadzanym dochodzeniu dyscyplinarnym.

3. Komisja Nadzoru Audytowego odmawia reali-
zacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, w przypad-
kach wymienionych w art. 91 ust. 3.

Art. 94. 1. W przypadku gdy Komisja Nadzoru Au-
dytowego otrzyma informacj´, ˝e na terytorium paƒ-
stwa Unii Europejskiej sà podejmowane przez bieg∏e-
go rewidenta lub podmiot uprawniony do badania
sprawozdaƒ finansowych dzia∏ania niezgodne z pra-
wem Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej,
powiadamia o tym odpowiedni organ nadzoru 
publicznego z tego paƒstwa.

2. W przypadku gdy Komisja Nadzoru Audytowe-
go otrzyma informacj´ od organu nadzoru publiczne-
go z paƒstwa Unii Europejskiej, ˝e na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej sà podejmowane przez bieg∏e-
go rewidenta lub podmiot uprawniony do badania
sprawozdaƒ finansowych dzia∏ania niezgodne z pra-
wem Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej,
podejmuje stosowne dzia∏ania i informuje o nich ten
organ.

Art. 95. 1. Komisja Nadzoru Audytowego prowa-
dzi rejestr bieg∏ych rewidentów z paƒstw trzecich oraz
list´ podmiotów uprawnionych do badania sprawo-
zdaƒ finansowych z paƒstw trzecich.

2. Rejestr i lista, o których mowa w ust. 1, zawie-
rajà informacje przewidziane odpowiednio w art. 10
ust. 2 i art. 53 ust. 3. Przepis art. 10 ust. 7 stosuje si´
odpowiednio.

3. Rejestr i lista, o których mowa w ust. 1, podle-
gajà publikacji na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów.

Art. 96. 1. Wpisowi do rejestru, o którym mowa
w art. 95 ust. 1, podlega, na swój wniosek, bieg∏y re-
wident z paƒstwa trzeciego, który zamierza przepro-
wadzaç lub przeprowadza badanie sprawozdania 
finansowego spó∏ki zarejestrowanej w paƒstwie trze-
cim, której papiery wartoÊciowe sà dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

2. Badanie sprawozdania finansowego sporzàdzo-
ne przez bieg∏ego rewidenta z paƒstwa trzeciego, któ-
ry nie zosta∏ wpisany do rejestru, o którym mowa
w art. 95 ust. 1, nie wywo∏uje skutków prawnych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, gdy badana spó∏-
ka jest emitentem wy∏àcznie d∏u˝nych papierów war-
toÊciowych, których wartoÊç nominalna w euro na
dzieƒ emisji wynosi na jednostk´ co najmniej 
50 000 euro lub równowartoÊç tej kwoty w innej wa-
lucie. Przeliczenia na euro dokonuje si´ wed∏ug Êred-
niego kursu, ustalonego przez Narodowy Bank Polski,
na dzieƒ emisji.

4. Za wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1,
pobierana jest op∏ata w wysokoÊci 2 000 z∏, która sta-
nowi dochód bud˝etu paƒstwa.
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Art. 97. 1. Wpisowi na list´, o której mowa
w art. 95 ust. 1, podlega, na swój wniosek, podmiot
uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych
z paƒstwa trzeciego, który zamierza przeprowadzaç
lub przeprowadza badanie sprawozdania finansowe-
go spó∏ki zarejestrowanej w paƒstwie trzecim, której
papiery wartoÊciowe sà dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej, pod
warunkiem ˝e:

1) wi´kszoÊç cz∏onków zarzàdu podmiotu uprawnio-
nego do badania sprawozdaƒ finansowych spe∏-
nia wymagania dla bieg∏ych rewidentów równo-
wa˝ne z wymaganiami przewidzianymi w ustawie;

2) podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ
finansowych zatrudnia do badania sprawozdaƒ
finansowych bieg∏ych rewidentów spe∏niajàcych
wymagania równowa˝ne z wymaganiami przewi-
dzianymi dla bieg∏ych rewidentów w ustawie;

3) podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ
finansowych wykonuje badania sprawozdaƒ
finansowych zgodnie z Mi´dzynarodowymi Stan-
dardami Rewizji Finansowej lub standardami rów-
nowa˝nymi;

4) podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ
finansowych publikuje na swojej stronie interne-
towej roczne sprawozdanie, zawierajàce informa-
cje, o których mowa w art. 88 pkt 1;

5) podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ
finansowych spe∏nia wymagania okreÊlone
w art. 56, 57 i 60 lub wymagania równowa˝ne.

2. Badanie sprawozdania finansowego sporzàdzo-
ne przez podmiot uprawniony do badania sprawo-
zdaƒ finansowych z paƒstwa trzeciego, który nie zo-
sta∏ wpisany na list´, o której mowa w art. 95 ust. 1,
nie wywo∏uje skutków prawnych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, gdy badana spó∏-
ka jest emitentem wy∏àcznie d∏u˝nych papierów war-
toÊciowych, których wartoÊç nominalna w euro na
dzieƒ emisji wynosi na jednostk´ co najmniej 
50 000 euro lub równowartoÊç tej kwoty w innej wa-
lucie. Przeliczenia na euro dokonuje si´ wed∏ug Êred-
niego kursu, ustalonego przez Narodowy Bank Polski,
na dzieƒ emisji.

4. Za wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1,
pobierana jest op∏ata w wysokoÊci 2 000 z∏, która sta-
nowi dochód bud˝etu paƒstwa.

Art. 98. 1. Komisja Nadzoru Audytowego mo˝e
uznaç:

1) system post´powania dyscyplinarnego w stosun-
ku do bieg∏ych rewidentów z paƒstwa trzeciego
i system zapewnienia jakoÊci w podmiocie upraw-
nionym do badania sprawozdaƒ finansowych
z paƒstwa trzeciego za równowa˝ny z wymagania-
mi przewidzianymi w ustawie; Komisja Nadzoru
Audytowego informuje o tym Komisj´ Europej-
skà;

2) standardy, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 3,
za równowa˝ne z Mi´dzynarodowymi Standarda-
mi Rewizji Finansowej;

3) wymagania, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1,
2 i 5, za równowa˝ne z wymaganiami przewidzia-
nymi w ustawie.

2. Komisja Nadzoru Audytowego, realizujàc zada-
nie, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje ustalenia Ko-
misji Europejskiej, a w razie braku takich ustaleƒ, kie-
ruje si´ przy podejmowaniu decyzji ustaleniami orga-
nów nadzoru publicznego z innych paƒstw Unii Euro-
pejskiej lub ustaleniami w∏asnymi.

Art. 99. 1. Bieg∏y rewident i podmiot uprawniony
do badania sprawozdaƒ finansowych z paƒstwa trze-
ciego, wpisani do rejestru lub na list´ w trybie art. 96
ust. 1 lub art. 97 ust. 1, podlegajà nadzorowi sprawo-
wanemu przez Komisj´ Nadzoru Audytowego, przepi-
som post´powania dyscyplinarnego oraz systemowi
zapewnienia jakoÊci obowiàzujàcym w Rzeczypospo-
litej Polskiej.

2. Komisja Nadzoru Audytowego mo˝e zwolniç
bieg∏ego rewidenta lub podmiot uprawniony do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych z paƒstwa trzeciego
na czas okreÊlony z podlegania systemowi zapewnie-
nia jakoÊci obowiàzujàcemu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, je˝eli w ciàgu ostatnich 3 lat zosta∏a przeprowa-
dzona kontrola bieg∏ego rewidenta lub podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych
w paƒstwie trzecim, którego system zapewnienia ja-
koÊci zosta∏ uznany za równowa˝ny z wymaganiami
przewidzianymi w ustawie.

Art. 100. Komisja Nadzoru Audytowego mo˝e od-
stàpiç, na zasadzie wzajemnoÊci, od stosowania prze-
pisów art. 96 lub 97, je˝eli bieg∏y rewident lub pod-
miot uprawniony do badania sprawozdaƒ finanso-
wych z paƒstwa trzeciego podlegajà w tym paƒstwie
nadzorowi publicznemu, systemowi post´powania
dyscyplinarnego i systemowi zapewnienia jakoÊci,
które zosta∏y uznane za równowa˝ne z wymaganiami
przewidzianymi w ustawie.

Art. 101. 1. Komisja Nadzoru Audytowego mo˝e,
na wniosek w∏aÊciwego organu nadzoru publicznego
nad bieg∏ymi rewidentami i podmiotami uprawniony-
mi do badania sprawozdaƒ finansowych z paƒstwa
trzeciego, przekazaç temu organowi dokumentacj´ re-
wizyjnà, je˝eli:

1) dokumentacja dotyczy badania spó∏ek, które wy-
emitowa∏y papiery wartoÊciowe w tym paƒstwie
trzecim lub które wchodzà w sk∏ad grupy kapita∏o-
wej sporzàdzajàcej skonsolidowane sprawozdanie
finansowe w tym paƒstwie trzecim, oraz

2) mi´dzy Komisjà Nadzoru Audytowego a organem
nadzoru publicznego z paƒstwa trzeciego zosta∏o
zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 102
ust. 1.
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2. Przekazanie dokumentacji rewizyjnej, o której
mowa w ust. 1, powinno byç zgodne z ustawà z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póên. zm.16)) i usta-
wà z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z póên.
zm.17)), a tajemnica zawodowa powinna byç odpo-
wiednio chroniona.

3. Bieg∏y rewident lub podmiot uprawniony do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych jest obowiàzany do-
r´czyç Komisji Nadzoru Audytowego, na jej ˝àdanie,
dokumentacj´ rewizyjnà w celu przekazania tej doku-
mentacji organowi nadzoru z paƒstwa trzeciego.

Art. 102. 1. W celu przekazywania dokumentacji,
o której mowa w art. 101, Komisja Nadzoru Audyto-
wego zawiera z organem nadzoru publicznego z paƒ-
stwa trzeciego porozumienie, które przewiduje na za-
sadzie wzajemnoÊci, ˝e:

1) organ nadzoru publicznego z paƒstwa trzeciego
jest obowiàzany uzasadniç wniosek o przekazanie
dokumentacji;

2) osoby zatrudnione w organie nadzoru publiczne-
go z paƒstwa trzeciego majàce dost´p do doku-
mentacji sà obowiàzane do zachowania tajemnicy
zawodowej;

3) organ nadzoru publicznego z paƒstwa trzeciego
mo˝e wykorzystaç otrzymanà dokumentacj´ wy-
∏àcznie w celu realizacji powierzonych mu zadaƒ
w ramach sprawowania nadzoru, przeprowadza-
nia post´powaƒ dyscyplinarnych lub kontroli
w ramach systemu zapewnienia jakoÊci w danym
paƒstwie trzecim.

2. Komisja Nadzoru Audytowego informuje Komi-
sj´ Europejskà o zawartym porozumieniu i jego istot-
nych postanowieniach.

Art. 103. Komisja Nadzoru Audytowego mo˝e od-
mówiç przekazania organowi nadzoru publicznego
z paƒstwa trzeciego dokumentacji, o której mowa
w art. 101, je˝eli:

1) jej przekazanie mog∏oby mieç wp∏yw na suweren-
noÊç, bezpieczeƒstwo lub porzàdek publiczny Unii
Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przeciwko bieg∏emu rewidentowi lub podmiotowi
uprawnionemu do badania sprawozdaƒ finanso-
wych toczy si´ ju˝ post´powanie sàdowe w spra-
wie, której dotyczy wniosek organu nadzoru 
publicznego z paƒstwa trzeciego;

3) organ nadzoru publicznego z paƒstwa trzeciego
nie spe∏nia wymagaƒ uznanych przez Komisj´ Eu-
ropejskà za równowa˝ne.

Rozdzia∏ 10

Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 104. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. —
Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848,
z póên. zm.18)) uchyla si´ art. 240a.

Art. 105. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.19)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 65 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Opini´ i raport z badania sprawozdania finan-
sowego podpisuje kluczowy bieg∏y rewident
przeprowadzajàcy badanie.”;

2) w art. 66:

a) uchyla si´ ust. 1—3,

b) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:
„4. Wyboru podmiotu uprawnionego do bada-

nia sprawozdaƒ finansowych do wykonywa-
nia badania lub przeglàdu sprawozdania 
finansowego dokonuje organ zatwierdzajà-
cy sprawozdanie finansowe jednostki, chy-
ba ˝e statut, umowa lub inne wià˝àce jed-
nostk´ przepisy prawa stanowià inaczej. Za-
rzàd jednostki nie mo˝e dokonaç takiego
wyboru.

5. Kierownik jednostki zawiera z podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdaƒ 
finansowych umow´ o badanie lub przeglàd
sprawozdania finansowego w terminie
umo˝liwiajàcym jego udzia∏ w inwentaryza-
cji znaczàcych sk∏adników majàtkowych.
Koszty wykonania czynnoÊci rewizji finanso-
wej ponosi jednostka.

6. Badanie lub przeglàd sprawozdania finanso-
wego przeprowadzone z naruszeniem prze-
pisów art. 56 ust. 2—4 ustawy z dnia 7 maja
2009 r. o bieg∏ych rewidentach i ich samo-
rzàdzie, podmiotach uprawnionych do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych oraz o nad-
zorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) sà
niewa˝ne z mocy prawa.”,

c) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Rozwiàzanie umowy, o której mowa
w ust. 5, jest mo˝liwe jedynie w sytuacji za-
istnienia uzasadnionej podstawy. Ró˝nice
poglàdów w sprawie stosowania zasad ra-
chunkowoÊci lub standardów rewizji finan-

———————
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

———————
18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r.
Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r.
Nr 125, poz. 873 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1014.

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223,
poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341.
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sowej nie stanowià uzasadnionej podstawy
rozwiàzania umowy. O rozwiàzaniu umowy
o badanie lub przeglàd sprawozdania finan-
sowego kierownik jednostki oraz podmiot
uprawniony do badania sprawozdaƒ finan-
sowych informujà niezw∏ocznie Komisj´
Nadzoru Audytowego.”;

3) art. 67a otrzymuje brzmienie:

„Art. 67a. Przepisy art. 65, art. 66 ust. 4, 5 i 7 oraz
art. 67 stosuje si´ odpowiednio do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych innych
ni˝ okreÊlone w art. 64.”;

4) w za∏àczniku nr 1 w cz´Êci „Dodatkowe informacje
i objaÊnienia” w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wynagrodzeniu bieg∏ego rewidenta lub pod-
miotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ
finansowych, wyp∏aconym lub nale˝nym za
rok obrotowy odr´bnie za:

a) obowiàzkowe badanie rocznego sprawozda-
nia finansowego,

b) inne us∏ugi poÊwiadczajàce,

c) us∏ugi doradztwa podatkowego,

d) pozosta∏e us∏ugi;”.

Art. 106. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, z póên. zm.20)) w art. 8 w ust. 2 pkt 7
otrzymuje brzmienie:

„7) rachunkowoÊç i rewizj´ finansowà;”.

Art. 107. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obro-
cie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z póên. zm.21)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa
równie˝ na bieg∏ym rewidencie oraz osobach
uprawnionych do reprezentowania podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaƒ finan-
sowych lub pozostajàcych z tym podmiotem
w stosunku pracy — w zakresie dotyczàcym
czynnoÊci podejmowanych przez te osoby lub
podmiot, w zwiàzku z badaniem sprawozdaƒ 
finansowych spó∏ki prowadzàcej gie∏d´ lub
Êwiadczeniem na rzecz spó∏ki prowadzàcej gie∏-
d´ innych us∏ug wymienionych w art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieg∏ych rewi-
dentach i ich samorzàdzie, podmiotach upraw-
nionych do badania sprawozdaƒ finansowych
oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77,
poz. 649). Nie narusza to obowiàzku zachowania
tajemnicy, o której mowa w art. 59 tej ustawy.”;

2) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 2, spoczy-
wa równie˝ na bieg∏ym rewidencie oraz oso-
bach uprawnionych do reprezentowania pod-
miotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ
finansowych lub pozostajàcych z tym podmio-
tem w stosunku pracy — w zakresie dotyczà-
cym czynnoÊci podejmowanych przez te osoby
lub podmiot, w zwiàzku z badaniem sprawo-
zdaƒ finansowych Krajowego Depozytu lub
Êwiadczeniem na jego rzecz innych us∏ug wy-
mienionych w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o bieg∏ych rewidentach i ich 
samorzàdzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdaƒ finansowych oraz o nad-
zorze publicznym. Nie narusza to obowiàzku
zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 59
tej ustawy.”.

Art. 108. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nad-
zorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,
poz. 1119, z póên. zm.22)) po art. 17a dodaje si´
art. 17b w brzmieniu:

„Art. 17b. Przewodniczàcy Komisji i przewodniczàcy
lub zast´pca przewodniczàcego Komisji
Nadzoru Audytowego, o której mowa
w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o bieg∏ych
rewidentach i ich samorzàdzie, podmio-
tach uprawnionych do badania sprawo-
zdaƒ finansowych oraz o nadzorze pu-
blicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), mogà
przekazywaç sobie informacje w zakresie
niezb´dnym dla wykonywania ich ustawo-
wo okreÊlonych zadaƒ.”.

Art. 109. Podmioty uprawnione do badania spra-
wozdaƒ finansowych:

1) w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy przeka˝à Krajowej Radzie Bieg∏ych
Rewidentów dodatkowe dane, o które zosta∏a roz-
szerzona lista, w stosunku do listy obowiàzujàcej
dotychczas;

2) w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy dostosujà swojà dzia∏alnoÊç do
wymagaƒ ustawy przewidzianych dla podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ finanso-
wych.

Art. 110. Biegli rewidenci przeka˝à Krajowej Ra-
dzie Bieg∏ych Rewidentów, w terminie 4 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, dodatkowe da-
ne, o które zosta∏ rozszerzony rejestr, w stosunku do
rejestru obowiàzujàcego dotychczas.

Art. 111. Krajowa Rada Bieg∏ych Rewidentów do-
stosuje, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy, rejestr oraz list´ do wymagaƒ
niniejszej ustawy.

———————
20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 68,
poz. 574.

21) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69 i Nr 42,
poz. 341.

———————
22) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209,
poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341.
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Art. 112. Przepisy wykonawcze, wydane na pod-
stawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 13 paêdziernika
1994 r. o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie
(Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z póên. zm.23)) zacho-
wujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych, wydanych na podstawie art. 50 ust. 3 ni-
niejszej ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 113. 1. Sprawy, które zosta∏y skierowane do
rozpoznania przez sàd dyscyplinarny w∏aÊciwy we-
d∏ug przepisów dotychczasowych, w których nie do-
sz∏o do wyznaczenia terminu rozprawy, przekazuje si´
niezw∏ocznie sàdowi w∏aÊciwemu wed∏ug przepisów
niniejszej ustawy.

2. Sprawy, w których przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy wyznaczono termin rozprawy, toczà
si´ do koƒca post´powania w danej instancji wed∏ug
przepisów dotychczasowych; w razie odroczenia roz-
prawy na czas powy˝ej 2 miesi´cy, zawieszenia post´-
powania lub ponownego rozpoznania sprawy albo po
zapadni´ciu prawomocnego orzeczenia, post´powa-
nie toczy si´ wed∏ug przepisów niniejszej ustawy,
a sprawy przekazuje si´ niezw∏ocznie w∏aÊciwemu sà-
dowi.

3. CzynnoÊci procesowe dokonane na podstawie
przepisów dotychczasowych sà skuteczne.

Art. 114. Do biegu terminów przedawnienia karal-
noÊci przewinieƒ dyscyplinarnych pope∏nionych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosu-
je si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 115. 1. Komisja powo∏ana na podstawie art. 7
ustawy z dnia 13 paêdziernika 1994 r. o bieg∏ych rewi-
dentach i ich samorzàdzie dzia∏a do czasu powo∏ania
Komisji zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, jed-
nak nie d∏u˝ej ni˝ 4 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

2. W 2009 r. zg∏oszenie przez uprawnione podmio-
ty cz∏onków Komisji nast´puje w terminie 2 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

3. Do osób, które rozpocz´∏y post´powanie kwali-
fikacyjne przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, majà zastosowanie wymagania kwalifikacyjne
okreÊlone w przepisach dotychczasowych, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ 4 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 116. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy Krajowa Izba Bieg∏ych Rewidentów i jej orga-
ny wst´pujà z mocy prawa w obowiàzki i prawa do-
tychczasowej Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów i jej
organów.

2. Terminy up∏ywu kadencji organów, o których
mowa w ust. 1, liczy si´ od dnia ich powo∏ania na
podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Osoby wybrane do organów Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów przez VI Krajowy Zjazd Bieg∏ych
Rewidentów zachowujà swój mandat do nast´pnych
wyborów.

Art. 117. Jednostka zainteresowania publicznego,
z zastrze˝eniem art. 86 ust. 2 i 3, jest obowiàzana po-
wo∏aç komitet audytu, o którym mowa w art. 86 ust. 1,
w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 118. 1. Uchwa∏y organów Krajowej Izby Bie-
g∏ych Rewidentów wydane na podstawie przepisów
dotychczasowych zachowujà moc, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.

2. Uchwa∏y wymagajàce dostosowania do przepi-
sów niniejszej ustawy zachowujà moc do czasu pod-
j´cia nowych uchwa∏, jednak nie d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

3. Organy Krajowej Izby Bieg∏ych Rewidentów
przeka˝à Komisji Nadzoru Audytowego, w terminie
2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
uchwa∏y podlegajàce zatwierdzeniu, z zastrze˝eniem
ust. 4.

4. Statut uchwalony w trybie art. 20 ust. 1 pkt 5
jest przekazywany Komisji Nadzoru Audytowego
w celu zatwierdzenia w terminie 30 dni od dnia zakoƒ-
czenia pierwszego zjazdu odbytego po dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 119. Biegli rewidenci i podmioty uprawnione
do badania sprawozdaƒ finansowych, o których mo-
wa w art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1, majà obowiàzek z∏o-
˝enia wniosków o rejestracj´ w terminie 2 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 120. Do czasu wejÊcia w ˝ycie Mi´dzynarodo-
wych Standardów Rewizji Finansowej, og∏oszonych
w formie rozporzàdzeƒ Komisji Europejskiej, przez
standardy rewizji finansowej rozumie si´ krajowe
standardy ustanowione przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów, zatwierdzane przez Komisj´ Nadzoru
Audytowego.

Art. 121. Traci moc ustawa z dnia 13 paêdziernika
1994 r. o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie
(Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z póên. zm.24)).

Art. 122. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213, poz. 2155, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 85,
poz. 571.

———————
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 213, poz. 2155, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 85,
poz. 571.


