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Warszawa, 18 kwietnia 2017 r.                

Opinia do ustawy o  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym 

(druk nr 474) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowym celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań 

finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zwanej dalej „dyrektywą”, oraz 

dokonanie zmian niezbędnych z punktu widzenia stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 

wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 

publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, zwanego dalej 

„rozporządzeniem”. Dyrektywa określa bazowe przepisy dla wszystkich firm audytorskich 

i biegłych rewidentów, natomiast w rozporządzeniu ujęto dodatkowe wymogi dla firm 

audytorskich i biegłych rewidentów badających jednostki interesu publicznego (w polskim 

systemie prawnym nazwanych jednostkami zainteresowania publicznego) oraz samych 

jednostek interesu publicznego. Państwa członkowskie były obowiązane dostosować się do 

tych  aktów prawnych do dnia 17 czerwca 2016 r. 

Wyżej wskazane regulacje unijne stanowią element reformy regulacyjnej w różnych 

dziedzinach sektora finansowego i są efektem działań podjętych w reakcji na kryzys 

finansowy lat 2007–2008. Mają one na celu przede wszystkim przywrócenie zaufania do 

rynków i instytucji finansowych oraz wzmocnienia stabilności systemu finansowego. 

W ustawie uregulowano problematykę: 
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1) uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i wykonywania 

tego zawodu; 

2) organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów; 

3) działalności firm audytorskich, w tym ich organizacji, oraz odpowiedzialności za 

naruszenie przepisów prawa; 

4) sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, 

samorządem zawodowym biegłych rewidentów oraz jednostkami zainteresowania 

publicznego; 

5) wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym w jednostkach zainteresowania 

publicznego; 

6) tworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego; 

7) odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów; 

8) współpracy międzynarodowej organu nadzoru publicznego, w szczególności z innymi 

organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej i państw trzecich. 

Przewidziane w ustawie rozwiązania (w zakresie trybu powoływania oraz kryteriów 

niezależności członków organów samorządu zawodowego, komisji egzaminacyjnej oraz 

organu nadzoru publicznego, sposobu prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, postępowań 

w sprawach przewinień dyscyplinarnych biegłych rewidentów popełnionych w związku 

z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego, zwanej dalej „JZP”, 

postępowań administracyjnych wobec firm audytorskich, JZP lub innych osób trzecich 

wywierających wpływ na wynik badania sprawozdań finansowych) uwzględniają wymagania 

unijnego pakietu audytowego w obszarze badań sprawozdań finansowych oraz w zakresie 

nadzoru publicznego nad audytem, tj. wymogu, aby to organ nadzoru publicznego, a nie cały 

system nadzoru, ponosił ostateczną odpowiedzialność za nadzór oraz aby to organ nadzoru 

publicznego realizował bezpośrednio kontrole systemów wewnętrznej kontroli jakości 

w firmach audytorskich, prowadził dochodzenia, a także nakładał kary i sankcje w przypadku 

niewłaściwego wykonania badań ustawowych JZP. 

Znacząca grupa regulacji, jako niewymagająca korekty merytorycznej, została 

przeniesiona do nowego aktu z dzisiaj obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (np. zasady organizacji samorządu zawodowego biegłych 
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rewidentów, procedury uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta oraz niektóre warunki 

przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie). 

Ustawa uzupełnia również wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów 

jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz 

uchylającą dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, dostosowując przepisy ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym do przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie 

uzupełnienia rejestru przedsiębiorców o wzmiankę na temat złożenia przez jednostkę do 

Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania (skonsolidowanego sprawozdania) z płatności 

na rzecz administracji publicznej, a także porządkując regulacje dotyczące przyjmowania 

przez sądy rejestrowe odpisów uchwał o zatwierdzeniu skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych. 

Do najistotniejszych rozwiązań ustawy, wdrażających dyrektywę i służących stosowaniu 

rozporządzenia, należą: 

1) określenie zakresu nadzoru publicznego poprzez wskazanie, iż nadzorem publicznym 

objęte zostaną badania ustawowe, czyli badania, których obowiązek przeprowadzenia 

wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości albo innych przepisów; badania dobrowolne, 

tj. m.in. badania rocznych sprawozdań finansowych, które są przeprowadzane na 

podstawie decyzji badanej jednostki, przeprowadzane według krajowych lub innych 

standardów badania, będą objęte nadzorem oraz kontrolami samorządu biegłych 

rewidentów); 

2) określenie katalogu JZP (art. 2 pkt 9); 

3) ustanowienie jednolitych zasad rotacji firmy audytorskiej w zakresie badań ustawowych 

JZP przez przyjęcie 5-letniego bazowego maksymalnego okresu nieprzerwanego 

trwania zleceń badania ustawowego w przypadku przeprowadzania ich przez tę samą 

firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub 

jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której 

należą te firmy audytorskie; 

4) określenie minimalnego okresu umowy o badanie ustawowe i wydłużenie wymaganego 

rozporządzeniem minimalnego okresu zatrudnienia firmy audytorskiej z jednego do 
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dwóch lat dla badań JZP oraz wprowadzenie wymogu dwuletniego minimalnego okresu 

zatrudnienia firmy audytorskiej dla badań ustawowych jednostek innych niż JZP; 

5) ustanowienie zasad rotacji kluczowego biegłego rewidenta w przypadku badań JZP, 

przewidujących maksymalnie 5-letni okres zatrudnienia tego samego kluczowego 

biegłego rewidenta i wydłużenie okresu karencji z 2 do 3 lat; 

6) przyjęcie, że usługami zabronionymi, objętymi zakazem świadczenia na rzecz badanej 

JZP, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia, będą wszystkie usługi 

niebędące czynnościami rewizji finansowej; 

7) określenie zasad tworzenia oraz działania komitetów audytu, m.in.: 

a) określono katalog JZP, mających obowiązek posiadania komitetu audytu wraz ze 

wskazaniem JZP zwolnionych z tego obowiązku, 

b) utrzymano możliwość pełnienia funkcji komitetu audytu przez inny organ, 

c) umożliwiono funduszom inwestycyjnym i funduszom emerytalnym zwolnienie 

z posiadania komitetu audytu, pod warunkiem że jego zadania będzie wykonywał 

komitet, działający w towarzystwie, które jest organem zarządzającym danym 

funduszem inwestycyjnym czy emerytalnym, 

d) określono wymagania w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i niezależności 

komitetu audytu i jego członków; 

8) wprowadzenie wymogu posiadania przez JZP sformalizowanej polityki w zakresie 

wyboru firmy audytorskiej oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską 

przeprowadzającą badanie dozwolonych usług niebędących badaniem;  

9) wyznaczenie Komisji Nadzoru Audytowego jako organu nadzoru publicznego 

realizującego zadania przewidziane dyrektywą i rozporządzeniem (z wyjątkiem nadzoru 

nad JZP w zakresie: wyboru firmy audytorskiej, rotacji firmy audytorskiej i kluczowego 

biegłego rewidenta, monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących powołania, 

składu i funkcjonowania komitetu audytu lub rady nadzorczej w przypadku powierzenia 

jej funkcji komitetu audytu); 

10) wyznaczenie Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzoru publicznego 

sprawującego nadzór nad stosowaniem przez JZP przepisów tytułu III rozporządzenia 

(tj. zadań obejmujących nadzór nad JZP w zakresie: wyboru firmy audytorskiej oraz jej 

rotacji i rotacji kluczowego biegłego rewidenta) oraz odpowiedzialnego za 

monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu 
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i funkcjonowania komitetu audytu lub rady nadzorczej w przypadku powierzenia jej 

funkcji komitetu audytu; 

11) przekazanie określonych zadań (podobnie jak dotychczas) do realizacji przez organy 

samorządu zawodowego; przewidziano, że zadania związane z: zatwierdzaniem 

i rejestracją biegłych rewidentów i firm audytorskich, przyjmowaniem standardów 

badania i innych usług atestacyjnych, doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów, 

przeprowadzaniem kontroli systemów zapewniania jakości w firmach audytorskich w 

zakresie badań jednostek niebędących JZP oraz prowadzeniem dochodzeń 

i nakładaniem kar na biegłych rewidentów i firmy audytorskie w zakresie badań 

jednostek niebędących JZP, odpowiednio w procedurze dyscyplinarnej i w procedurze 

administracyjnej, zostaną zlecone do realizacji odpowiednim organom Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów (dotychczasowa były to organy Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów); 

12) uzależnienie częstotliwości kontroli w firmach audytorskich od analizy ryzyka 

wystąpienia nieprawidłowości w badaniach ustawowych oraz określenie częstotliwości 

tych kontroli w zależności od badanej jednostki; 

13) określenie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów, a także 

odpowiedzialności firm audytorskich, JZP oraz osób trzecich za naruszenie przepisów 

ustawy i rozporządzenia, m.in.:  

a) dostosowano rodzaje i środki administracyjne do minimum określonego 

w znowelizowanej dyrektywie 2006/43/WE, 

b) ujednolicono katalog kar w odniesieniu do biegłych rewidentów oraz firm 

audytorskich przez przyjęcie katalogu kar wskazanego w dyrektywie, 

c)  określono maksymalną wysokości kary pieniężnej; 

d) zdefiniowano katalog osób fizycznych i prawnych, na które będą mogły być 

nakładane kary i środki administracyjne za naruszenie przepisów dyrektywy lub 

rozporządzenia (katalog ten oprócz biegłych rewidentów i firm audytorskich 

rozszerzony zostanie o członków organu zarządzającego lub nadzorczego firmy 

audytorskiej, członków zespołu wykonującego badanie, mających wpływ na wynik 

badania, oraz osoby z nimi powiązane, członków organu administracyjnego lub 

zarządzającego JZP, a także o członków komitetu audytu); 

14) określenie maksymalnej wysokości opłaty z tytułu nadzoru; 
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15) wprowadzenie regulacji odnoszących się do przeprowadzania badań ustawowych na 

zasadzie podwykonawstwa; 

16) zastąpienie używanego dotychczas sformułowania „podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych” sformułowaniem „firma audytorska”. 

W następstwie uchwalenia nowych przepisów merytorycznych konieczna była zmiana 

47 ustaw (art. 216–225 i art. 227–263). Zmiana w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(art. 226) wynika z konieczności uzupełnienia wdrożenia dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/34/UE. 

Ustawa uchyla dotychczas obowiązującą ustawę o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym.  

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

dotyczących opłat z tytułu nadzoru nad firmą audytorską oraz zmian w ustawie o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., oraz zmiany w ustawie 

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie 

w życie z dniem 30 maja 2017 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. Projekt ustawy 

był przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1092). Sejm na posiedzeniu w dniu 

15 grudnia 2016 r, skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. 

Komisja po rozpatrzeniu projektu na posiedzeniach w dniach 16 grudnia 2016 r. i 4 kwietnia 

2017 r. wniosła o uchwaleniu projektu w brzmieniu rekomendowanym w sprawozdaniu (druk 

sejmowy nr 1447). W trakcie II czytania w dniu 5 kwietnia 2017 r. zgłoszono poprawki. Sejm 

odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone w II czytaniu. 

W trakcie prac nad projektem w Komisji Finansów Publicznych dokonano 

w odniesieniu do niego licznych zmian, z których zdecydowana większość miała charakter 

techniczno-legislacyjny bądź uściślający. Niemniej warto zwrócić uwagę, iż w Sejmie m.in.: 

1) zrezygnowano z definiowania pojęć „duża jednostka zainteresowania publicznego” oraz 

„przyjmujące państwo członkowskie”; 

2) zmodyfikowano katalog JZP; 



– 7 – 

3) nadano nową nazwę samorządowi biegłych rewidentów (Polska Izba Biegłych 

Rewidentów, a nie Krajowa Izba Biegłych Rewidentów); 

4) zmodyfikowano rotę ślubowania składanego przez biegłego rewidenta; 

5) doprecyzowano przepisy określające działania pokontrolne Krajowej Komisji Nadzoru, 

poprzez nadanie im charakteru jednoznacznie obligatoryjnego, w przypadku gdy 

zachodzą ku temu uzasadnione podstawy; 

6) doprecyzowano podstawy skreślenia biegłego rewidenta z rejestru oraz dodano przepisy 

umożliwiające ponowny wpis do rejestru, w tym określono warunki i zasady 

ponownego wpisu; doprecyzowano również regulacje dotyczące skreślenia firmy 

audytorskiej z listy oraz ponownego wpisu na listę;  

7)  dodano przepis umożliwiający ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

określenie sposobu wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru, pobieranych 

przez samorząd biegłych rewidentów; 

8) uściślono, w jakich sytuacjach możliwe będzie prowadzenie kontroli przy pomocy 

eksperta; 

9) zmodyfikowano zasady zaliczania egzaminu z prawa podatkowego i praktyki 

kandydatowi na biegłego rewidenta, który zajmował przed dniem 1 marca 2017 r. 

stanowisko inspektora kontroli skarbowej; 

10) przyjęto, że w sprawozdaniu z badania trzeba będzie zamieszczać informację o tym, czy 

jednostka, o której mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, sporządziła 

oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w tym przepisie, 

albo odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa 

w art. 49b ust. 9 tej ustawy; 

11) przyznano Komisji Nadzoru Audytowego prawo występowania z wnioskiem 

o przeprowadzenie kontroli doraźnej Krajowej Komisji Nadzoru; 

12) dodano przepisy określające sposób postępowania w przypadku gdy wyboru firmy 

audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe JZP dokonuje organ inny niż 

zatwierdzający sprawozdania finansowe JZP, określono m.in. treść rekomendacji 

komitetu audytu dla organu dokonującego wyboru; dodano również związany z tą 

problematyką przepis przejściowy; 

13) ograniczono maksymalną kwotę kar, które można będzie nałożyć na firmę audytorską 

lub JZP, poprzez wyłączenie z podstawy naliczania kary przychodów finansowych 
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i przychodów z pozostałej działalności operacyjnej, niezwiązanych bezpośrednio 

z działalnością operacyjną; 

14) rozszerzono tzw. czarną listę usług świadczonych na rzecz badanej JZP o wszystkie 

usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej (firma audytorska będzie mogła 

świadczyć na rzecz badanej JZP wyłącznie usługi będące czynnościami rewizji 

finansowej); w konsekwencji dodano również stosowny przepis przejściowy; 

15) dodano przepis przejściowy przewidujący, iż 5-letni okres rotacji, o którym mowa 

w art. 134 ust. 1, stosować się będzie do badań sprawozdań finansowych sporządzanych 

za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2017 r.; 

16) usystematyzowano przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych 

rewidentów; 

17)  zrezygnowano z nowelizowania ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym na rzecz zmodyfikowania ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie 

ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw; 

18) dodatkowo znowelizowano ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 4 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz ust. 4 i 5 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 – mając na uwadze, iż 

sformułowania „złożyć egzamin” i „zdać egzamin” są synonimami i oznaczają one 

„uzyskać na egzaminie pozytywny wynik”, „zaliczyć”, „odpowiedzieć”, co potwierdza 

m.in. Słownik języka polskiego PWN (Warszawa, 1995)
1)

, oraz kierując się § 8 ust. 1 

Zasad techniki prawodawczej (nakaz posługiwania się poprawnymi wyrażeniami 

językowymi), proponuje się przyjęcie poprawki eliminującej błąd językowy (nie można 

złożyć albo zdać egzaminu z wynikiem negatywnym). Warto przy tym zauważyć, że 

w art. 18 ust. 8 posłużono się określeniem „złożyć egzamin” prawidłowo. Nie budzi 

również zastrzeżeń użyte w art. 14 ust. 5 określenie „uzyskanie negatywnego wyniku 

egzaminu”. 

Propozycja poprawek: 

w art. 4: 

a) w ust. 2 w pkt 6 i 7 skreśla się wyrazy „z wynikiem pozytywnym”, 

                                                 

1)
 Patrz również: Wielki słownik języka polskiego – http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=42337 
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b)  w ust. 4 i 5 skreśla się wyrazy „z wynikiem pozytywnym,”; 

w art. 14 w ust. 3  w pkt 1 wyrazy „zdaniu z wynikiem pozytywnym” zastępuje się wyrazem 

„złożeniu”; 

 

2) art. 14 ust. 6 – w przepisie tym ustawodawca przesadził, że kolejne wykluczenie 

z egzaminu z przyczyn, o których mowa w art. 14 ust. 5, skutkuje niemożnością 

przystąpienia do jakiegokolwiek egzaminu przez rok. Mając na uwadze należytą 

precyzję języka prawnego oraz wyeliminowanie wątpliwości, co do skutku wykluczenia, 

proponuje się przyjęcie niżej zaproponowanej poprawki. Przepis art. 14 ust. 6 może 

sugerować, iż następstwem wykluczenia z egzaminu, będzie niemożność przystąpienia 

również do innych egzaminów niż przeprowadzane na podstawie ustawy (np. egzaminu 

na prawo jazdy), co zapewne nie było intencją ustawodawcy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 14 w ust. 6 wyrazy „jakiegokolwiek egzaminu” zastępuje się wyrazami „egzaminów 

z wiedzy oraz egzaminu dyplomowego”; 

 

3) art. 17 ust. 2 pkt 5 – można mieć wątpliwość, czy art. 17 ust. 2 pkt 5 uwzględnia 

sytuację, gdy firma audytorska prowadzona jest w formie, o której mowa w art. 46 pkt 1 

(działalność gospodarcza prowadzona przez biegłego rewidenta we własnym imieniu 

i na własny rachunek). Zgodnie z analizowanym przepisem, rejestr zawierał będzie: 

nazwę, adres strony internetowej i adres firmy audytorskiej, która zatrudnia biegłego 

rewidenta lub w której jest on wspólnikiem, lub z którą jest on powiązany w inny 

sposób. Wydaje się, że prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu i na 

własny rachunek nie mieści się w tym zakresie. Adres biegłego rewidenta i jego firmy 

audytorskiej nie muszą być tożsame. Dążąc do wyeliminowania wątpliwości proponuje 

się przyjęcie niżej zaproponowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 17 w ust. 2 w pkt 5 po wyrazach „firmy audytorskiej” dodaje się wyrazy „biegłego 

rewidenta albo firmy audytorskiej”; 
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4) art. 19 – w przepisie tym nie uwzględniono, że z dniem 1 października 2017 r. wejdzie 

w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 38), która obniży wiek emerytalny. Pozostawienie w art. 19 faktu ukończenia 67. 

roku życia, jako warunku posługiwania się tytułem „biegły rewident senior”, nie będzie 

znajdowało odzwierciedlenia w innych przepisach systemu prawnego, co więcej będzie 

można mówić o wewnętrznej niespójności tego przepisu, ponieważ biegli rewidenci 

będą osiągali wiek emerytalny wcześniej niż po ukończeniu 67. roku życia.   

Propozycja poprawki: 

art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. Biegły rewident, który osiągnął wiek emerytalny i na swój wniosek wystąpił 

z samorządu biegłych rewidentów, może posługiwać się tytułem „biegły rewident senior”.”; 

 

5) art. 20 ust. 3 – propozycja poprawki redakcyjnej. Poprawka eliminuje błąd językowy 

i koreluje art. 20 ust. 1 i 3 w zakresie zastosowanej w tych przepisach techniki 

legislacyjnej (w obu przepisach mowa jest o biegłym rewidencie, o którym mowa 

w art. 17 ust. 2 pkt 6). 

Propozycja poprawki: 

w art. 20 w ust. 3 wyraz „organu” zastępuje się wyrazem „organ” oraz wyrazy 

„zatwierdzonego w Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje się wyrazami „, o którym mowa 

w art. 17  ust. 2 pkt 6,”; 

 

6) art. 21 ust. 2 – propozycja poprawki redakcyjnej. 

w art. 21 w ust. 2 wyraz „jej” zastępuje się wyrazem „ich”; 

 

7) art. 29 ust. 2 – w związku z tym, że osoby, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, będą 

mogły być powołane wyłącznie przez Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, organ ten 

będzie wyłącznie właściwy do ich odwołania (nie będzie innego organu odwołującego 

niż Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów; przepis może sugerować, że będą jakieś inne 
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organy odwołujące). Mając to na względzie, w art. 29 ust. 2, należałoby wskazać 

wprost, że organem odwołującym będzie Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.  

Propozycja poprawki: 

w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów może odwołać osoby, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, przed upływem kadencji.”; 

 

8) art. 35 ust. 2 i art. 37 ust. 3 – nasuwa się pytanie, dlaczego we wskazanych przepisach 

nie uwzględniono sytuacji, gdy członek Krajowej Komisji Nadzoru oraz kontroler tej 

Komisji prowadzili albo prowadzą firmę audytorską we własnym imieniu i na własny 

rachunek, a więc działalność, o której mowa w art. 46 pkt 1. Jak się wydaje również ta 

okoliczność może prowadzić do konfliktu interesów. 

Propozycja poprawki: 

w art. 35 w ust. 2 po wyrazach „firmy audytorskiej,” dodaje się wyrazy „ którą prowadzi lub 

prowadził, lub”; 

w art. 37 w ust. 3 po wyrazach „rozpoczęcie kontroli” dodaje się wyrazy „nie prowadzi lub 

nie prowadził kontrolowanej firmy audytorskiej oraz”; 

 

9) art. 41 ust. 4 – przepis ten stanowi, że Krajowa Komisja Nadzoru będzie obowiązana 

przekazać niezwłocznie Komisji Nadzoru Audytowego informacje o wynikach kontroli, 

przeprowadzonych w firmach audytorskich przeprowadzających badania 

ustawowe zarówno w JZP, jak i w jednostkach niebędących JZP oraz skierowanych 

zaleceniach. Przepis wskazuje, że Krajowa Komisja Nadzoru nie będzie obowiązana 

przekazywać takich informacji, w przypadku gdy firma audytorska przeprowadzać 

będzie badania ustawowe wyłącznie w JZP. Można mieć wątpliwość, czy rozwiązanie to 

jest zgodne z wolą ustawodawcy? Jeżeli intencją było przekazywanie informacji 

również we wskazanym przypadku, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 41 w ust. 4 wyrazy „zarówno w jednostkach zainteresowania publicznego, jak 

i w jednostkach niebędących jednostkami zainteresowania publicznego” zastępuje się 

wyrazami „w jednostkach zainteresowania publicznego”; 

 

10) art. 48 ust. 2 i art. 49 – w związku z tym, że osoba, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 

(osoba fizyczna, w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą, inna niż osoba, 

o której mowa w art. 46 pkt 1, która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską, 

o której mowa w art. 46) nie została objęta zakresem pojęcia „podwykonawca” (wynika 

to z art. 49), nasuwa się pytanie, czy przepisy ustawy, odnoszące się w swej treści do 

podwykonawców nie powinny dotyczyć również takiej osoby, analogicznie jak to 

uczyniono w art. 49. Pytanie odnosi się do art. 51 ust. 2 pkt 2, art. 52 ust. 1 pkt 2, art. 64 

ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 65 ust. 2, art. 67 ust. 4 pkt 5, art. 80 ust. 1 wprowadzenie do 

wyliczenia, art. 81 ust. 7, art. 114 ust. 3 pkt 2, art. 182 ust. 1 pkt 21 lit. b oraz art. 281. 

Ewentualne poprawki będą się sprowadzały do rozszerzenia zakresu podmiotowego 

wymienionych przepisów albo części z nich (w zależności od intencji prawodawcy), tak 

aby odnosiły się one nie tylko do podwykonawców albo umów z nimi, ale również osób, 

o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4, albo umów z takimi osobami; 

 

11) art. 51 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia oraz art. 52 ust. 1 wprowadzenie do 

wyliczenia – nasuwa się pytanie, dlaczego odnosząc się do ostatniego dnia lutego, 

ustawodawca zdecydował się na wskazanie daty dziennej – 28 lutego, a nie użycie 

określenia „ostatni dzień lutego”. Formułując przepisy trzeba uwzględnić, że raz na 

cztery lata luty ma 29 dni. Określenie „28 lutego” nie jest więc synonimem pojęcia 

„ostatni dzień lutego”. Jeżeli wolą ustawodawcy było, aby sprawozdania składane były 

do ostatniego dnia lutego następnego roku, należałoby rozważyć niżej zaproponowaną 

poprawkę. 

    Ponadto wątpliwości budzi posłużenie się we wskazanych przepisach 

określeniem „za ten rok”. Nie jest jasne, czy „ten rok” to rok bieżący, czy rok poprzedni. 

Uwzględniając, że przepisy dotyczą sprawozdań, można założyć, iż „ten rok” to rok 

poprzedni. Niemniej dążąc do wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, należałoby 

to przesądzić w przepisach. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 51 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 52 w ust. 1 we wprowadzeniu 

do wyliczenia wyrazy „28 lutego” zastępuje się wyrazami „ostatniego dnia lutego” oraz 

wyraz „ten” zastępuje się wyrazem „poprzedni”; 

 

12) art. 58 ust. 5 – w związku z tym, że warunkiem posiadania uprawnienia do 

wykonywania badań ustawowych jest wpis biegłego rewidenta do rejestru oraz wpisanie 

firmy audytorskiej na listę, a nie złożenie wniosku o wpis na listę, należałoby 

skorygować art. 58 ust. 5. Samo złożenie wniosku o wpis na listę nie uprawnia firmy 

audytorskiej do wykonywania badań ustawowych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 58 w ust. 5 skreśla się wyrazy „lub 2”; 

 

13) art. 67 ust. 6 – ustawodawca stanowi, że firma audytorska ma obowiązek  

przechowywać przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zamknięcia akt badania lub 

innej usługi niebędącej badaniem, dokumentację klienta, na rzecz którego wykonywane 

było lub jest zlecenie badania lub też świadczona była lub jest usługa inna niż badanie. 

W związku z tym, nasuwa się pytanie, co należy rozumieć przez „datę zamknięcie akt 

innej usługi niebędącej badaniem” albo „datę innej usługi niebędącej badaniem”. 

Ponieważ przytoczonymi sformułowaniami ustawodawca nie posługuje się w innych 

przepisach, można założyć, iż jego intencją było, aby 5-letni okres, o którym mowa 

w analizowanym przepisie liczony był, w przypadku usługi niebędącej badaniem, od 

daty wykonania usługi. W poprawce proponuje się również skorelowanie terminologii 

przepisu z terminologią art. 67 ust. 3 pkt 4. Uwzględnia się również, że przepis odnosi 

się do dokumentacji klienta, która powstała w związku z badaniem zakończonym lub 

usługą wykonaną, a nie badaniem lub usługą będącymi w toku. 

Propozycja poprawki: 

w art. 67 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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„6. Firma audytorska przechowuje przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zamknięcia 

akt badania lub wykonania innej usługi niebędącej badaniem, dokumentację klienta, na rzecz 

którego wykonane było badanie lub też wykonana była usługa inna niż badanie.”; 

 

14) art. 69 ust. 4 – propozycja poprawki redakcyjnej, eliminującej błąd językowy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 69 w ust. 4 wyraz „mogące” zastępuje się wyrazem „mogący”; 

 

15) art. 69 ust. 8 pkt 1 lit. b i ust. 9 pkt 1 – w niżej zaproponowanej poprawce proponuje się 

skreślić, niemające wartości normatywnej i niezgodne z § 156 Zasad techniki 

prawodawczej, odesłanie do odrębnych przepisów. Oczywiste jest, że w art. 69 ust. 8 

pkt 1 lit. b i ust. 9 pkt 1 mowa jest wyłącznie o kredytach lub pożyczkach udzielanych 

legalnie (zgodnie z prawem). 

Propozycja poprawki: 

w art. 69: 

a) w ust. 8 w pkt 1 w lit. b skreśla się wyrazy „, uprawnione do udzielania kredytów na 

podstawie odrębnych przepisów lub”, 

b) w ust. 9 w pkt 1 „, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych 

przepisów”; 

 

16) art. 81 ust. 4 część wspólna – propozycja poprawki ujednolicającej terminologię ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 81 w ust. 4 w części wspólnej wyraz „grupy,” zastępuje się wyrazami „grupy 

kapitałowej,”;  

 

17) art. 83 ust. 6 pkt 2 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, jak należy 

rozumieć określenie „powód modyfikacji opinii biegłego rewidenta”. Być może 

ustawodawca mówiąc o powodach modyfikacji, miał na myśli powody wydania 

określonej opinii albo odmowy jej wydania. Trzeba przy tym pamiętać, iż wyraz 
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„modyfikacja” oznacza w  języku prawnym: dodanie, skreślenie albo zmianę treści bądź 

brzmienia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 83 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uzasadnienie wydania opinii z zastrzeżeniami, wydania opinii negatywnej albo odmowy 

wydania opinii przez biegłego rewidenta, wraz z opisem skutków zniekształceń 

będących powodem wydania takiej opinii albo odmowy jej wydania;”; 

 

18) art. 89 ust. 1 pkt 3 – zgodnie z art. 128 ust. 4, funkcja komitetu audytu może być 

powierzona nie tylko radzie nadzorczej, ale także innemu organowi nadzorczemu lub 

kontrolnemu. Mając to na uwadze, należałoby zmodyfikować art. 89 ust. 1 pkt 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 89  w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania 

komitetu audytu albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, 

w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu.”; 

 

19) art. 90 ust. 1 pkt 6 – w związku z tym, że na mocy art. 121 ust. 1 pkt 2, Komisja 

Nadzoru Audytowego może również prowadzić postepowania wyjaśniające oraz 

kierując się kompletnością art. 90 ust. 1, proponuje się przyjęcie poniższej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 90 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie „prowadzenie” dodaje się wyrazy „postępowań 

wyjaśniających,”; 

 

20) art. 96 ust. 2 – nasuwa się pytanie, dlaczego na okoliczność śmierci albo odwołania 

członka Komisji Nadzoru Audytowego przed upływem kadencji, ustawodawca nie 

sformułował rozwiązania analogicznego do zawartego w art. 11 ust. 8 zdanie trzecie 

i czwarte, dotyczącego terminu na przedstawienie rekomendacji oraz skutków jej nie 

przedstawienia na czas. Czy nieprzedstawienie rekomendacji w wymaganym terminie  
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lub niepowołanie nowego członka Komisji Nadzoru Audytowego stanowiło będzie 

przeszkodę do działania Komisji? Sformułowanie ewentualnej propozycji poprawki 

będzie możliwe po ustaleniu intencji prawodawcy;         

 

21) art. 102 ust. 3 – mając na względzie, że użyty we wprowadzeniu do wyliczenia 

czasownik modalny „może” nasuwa wątpliwości, czy przewidziane przepisem działanie 

Komisji Nadzoru Audytowego, będzie miało charakter obligatoryjny (może, czyli musi), 

czy też fakultatywny (może, czyli nie musi), a także zakładając, że intencją było 

nałożenie obowiązku, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 102 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja Nadzoru Audytowego: 

1) zatwierdza uchwałę, o której mowa w ust. 2, 

2) odmawia zatwierdzenia uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 2 

– w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.”; 

 

22) art. 113 ust. 2 pkt 8 – zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 8 upoważnienie dla kontrolera 

zawiera m.in. podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego 

stanowiska lub funkcji. Przepis ten nie uwzględnia art. 111 ust. 2 pkt 5, z którego 

wynika, iż kontrolerów – co do zasady – upoważnia Komisja Nadzoru Audytowego, 

jako ciało kolegialne. Procedura przewidziana w art. 99 ust. 1 ma charakter 

fakultatywny. W upoważnieniu nie zawsze będzie można wskazać konkretną osobę, 

jako udzielającą upoważnienia, ponieważ takiej osoby może nie być (w przypadku 

skorzystania ze swej kompetencji przez samą Komisję Nadzoru Audytowego). Zapewne 

wolą ustawodawcy było, aby upoważnienie zawierało podpis osoby reprezentującej 

Komisję Nadzoru Audytowego (upoważniającego), a w przypadku zastosowania 

procedury z art. 99 ust. 1 – podpis osoby upoważniającej. 

Propozycja poprawki: 

art. 113 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8) podpis przewodniczącego albo zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Audytowego z podaniem funkcji albo, w przypadku o którym mowa w art. 99 ust. 1, 

podpis osoby upoważniającej z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;”; 

 

23) art. 127 ust. 2 pkt 2 – w związku z tym, że Krajowa Komisja Nadzoru jest jedynym 

organem samorządu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, który opracowuje, a później 

realizuje zatwierdzony roczny plan kontroli, należałoby odnieść się w art. 127 ust. 2 

pkt 2 wprost do tego organu. Uchwalony przepis sugeruje, że obowiązek realizacji 

rocznego planu kontroli spoczywa również na innych organach samorządu. 

    Analogiczna uwaga odnosi się do art. 157, w którym ustawodawca zamiast 

mówić o Krajowym Rzeczniku Dyscyplinarnym, mówi o organie prowadzącym 

dochodzenie dyscyplinarne. 

Propozycja poprawek: 

w art. 127  w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów” zastępuje się 

wyrazami „Krajowa Komisja Nadzoru”; 

art. 157 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 157. 1. Niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy na rozprawę lub 

posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego lub na wezwanie Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy lub przeprowadzenia czynności, chyba 

że należycie usprawiedliwią oni swoją nieobecność, jednocześnie wnosząc o odroczenie lub 

przerwanie rozprawy lub posiedzenia, lub nieprzeprowadzanie czynności przed Krajowym 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym, albo Krajowy Sąd Dyscyplinarny lub Krajowy Rzecznik 

Dyscyplinarny z ważnych przyczyn uznają ich obecność za konieczną. 

2. Za należyte usprawiedliwienie niestawiennictwa obwinionego lub jego obrońcy na 

rozprawę przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym lub na wezwanie Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego rozumie się wskazanie i uprawdopodobnienie wyjątkowych przyczyn, zaś 

w przypadku choroby, przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 

niemożność stawienia się na rozprawę przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym lub na 

wezwanie Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. 
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3. Karę za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, odmowę złożenia zeznań lub 

przyrzeczenia nakłada na świadka lub biegłego, na wniosek Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego lub Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, sąd rejonowy właściwy według 

miejsca zamieszkania świadka lub biegłego. Świadek lub biegły nie podlega karze, jeżeli nie 

był uprzedzony o skutkach niestawiennictwa, odmowy złożenia zeznań lub przyrzeczenia. 

4. Przymusowe doprowadzenie świadka zarządza, na wniosek Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego lub Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, sąd rejonowy właściwy według 

miejsca zamieszkania świadka.”; 

 

24) art. 129 ust. 3 pkt 6 lit. a – nasuwa się pytania, czy wskazany przepis (podobnie jak art. 

57 ust. 2 pkt 4 i 5), nie powinien się odnosić również do udziałowców. 

Propozycja poprawki: 

w art. 129 w ust. 3 w pkt 6 w lit. a wyraz „akcjonariuszem” zastępuje się wyrazami 

„udziałowcem (akcjonariuszem)”; 

 

25) art. 133 – w związku z tym, że w art. 130 ust. 2 wprowadzono skrót „organ dokonujący 

wyboru”, mając na uwadze, że wprowadzenie skrótu wiąże się z obowiązkiem jego 

stosowania w obrębie aktu oraz uwzględniając, że sformułowania „organ inny niż organ 

zatwierdzający sprawozdanie finansowe” oraz „organ inny niż organ, o którym mowa 

w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości” są synonimami, 

należałoby rozważyć przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 133 wyrazy „inny niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, jednostka ta” 

zastępuje się wyrazami „dokonujący wyboru, jednostka”; 

 

26) art. 135 ust. 1 i 2 – o tym, że badanie ustawowe dotyczy sprawozdania finansowego 

przesądza definicja pojęcia „badanie ustawowe”, sformułowana w słowniczku ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 135: 
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a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „sprawozdania finansowego”; 

 

27) art. 136 – z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wynika, że związek 

rewizyjny – na rzecz zrzeszonych w nim banków spółdzielczych – m.in.: przeprowadza 

lustracje,   bada sprawozdania finansowe oraz prowadzi działalność szkoleniową 

i instruktażową. Opiniowana ustawa (w art. 233) nie dokonuje merytorycznych zmian 

w tym zakresie. Biorąc to pod uwagę nasuwa się pytanie, w jaki sposób pogodzić ze 

sobą art. 136 opiniowanej ustawy z przytoczonym art. 15 ust. 3 ustawy 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 

Można dojść do wniosku, że pierwszy z przepisów zakazuje tego, na co pozwala drugi. 

Innymi słowy, że regulacje te się wykluczają. Jeżeli wolą ustawodawcy jest 

pozostawienie w systemie prawnym art. 15 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, należałoby rozważyć 

wyłączenie z zakresu regulacji art. 136 opiniowanej ustawy tych czynności, które 

dokonywane są przez związek rewizyjny na podstawie wspomnianego art. 15 ust. 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 136 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Usługami zabronionymi zgodnie z art. zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi 

rozporządzenia nr 537/2014 nie są usługi, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 

7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826 i z 2017 r. poz. …).”; 

 

28) art. 148 ust. 4 – uwzględniając poglądy doktryny i orzecznictwa związane 

z posługiwaniem się przez prawodawcę czasownikiem modalnym „powinien” oraz 

rozróżniając sytuację, gdy kwestionowaną techniką posłużono się w ustawie już 

wcześniej, od tej, w której mamy do czynienia z nową ustawą merytoryczną, proponuje 

się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 148 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Postępowanie wyjaśniające trwa nie dłużej niż 2 miesiące od dnia jego wszczęcia. 

W uzasadnionych przypadkach postępowanie wyjaśniające może zostać przedłużone na 

dalszy czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.”; 

 

29) art. 182 ust. 1 pkt 1 – propozycja poprawki redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 182 w ust. 1 w pkt 1 wyraz „sługi” zastępuje się wyrazem „usługi”; 

 

30) art. 183 ust. 1 pkt 6 i art. 193 ust. 1 pkt 2 – o tym, na kogo mogą być nałożone kary 

administracyjne przesądzają przepisy merytoryczne ustawy. Co więcej, nie budzi 

wątpliwości, że ukarać można wyłącznie tego, kto dopuścił się naruszenia 

obowiązujących przepisów. Należy również wziąć pod uwagę treść art. 183 ust. 1 

i art. 193 ust. 1. Przepisy te określają katalogi dopuszczalnych kar administracyjnych 

(rodzaje kar), a nie wskazują, na kogo i w jakich okolicznościach kara może być 

nałożona. Analogiczny art. 159 ust. 1 pkt 6 został sformułowany prawidłowo. 

    Jednocześnie w art. 193 ust. 1 pkt 2, określając rodzaj kary, określono także 

widełki, w których ta kara będzie mogła być orzeczona. W związku z tym, że wymiar 

kary nie definiuje rodzaju kary, należałoby zastosować w art. 193 technikę analogiczną 

do zastosowanej w art. 183 ust. 5. 

Propozycja poprawek: 

w art. 183 w ust. 1 pkt 6 i w art. 193 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „przez osoby 

odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014”; 

w art. 193: 

a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „przez okres od roku do 3 lat”, 

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

„3a. Karę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nakłada się na okres od roku do 3 lat.”; 

 

31) art. 189 ust. 3–5 – w związku z tym, że kary pieniężne będzie mogła nakładać również 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów nasuwa się pytanie, dlaczego w odniesieniu do kar 
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nałożonych przez Krajową Radę nie przewidziano rozwiązań analogicznych do tych, 

które zawarte są w art. 189 ust. 3 i 5. Przepisy te dotyczą kar nakładanych przez 

Komisję Nadzoru Audytowego. Rodzi się również wątpliwość, do jakich kar – innych 

niż kara pieniężna – ma znaleźć zastosowanie art. 189 ust. 4. Sformułowanie propozycji 

poprawki będzie możliwe po uzyskaniu informacji, jaka jest intencja prawodawcy; 

 

32)  art. 196 – propozycja poprawki korygującej błędne odesłanie. 

Propozycja poprawki: 

 

w art. 196 wyrazy „art. 197 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 195 ust. 1”; 

 

33) art. 204 ust. 2 pkt 6 i art. 205 ust. 1 pkt 1 – propozycja poprawek ujednolicających 

terminologię (zob. np. art. 204 ust. 2 pkt 4, 5 i 11 oraz art. 205 ust. 1 wprowadzenie do 

wyliczenia). 

Propozycja poprawek: 

w art. 204 w ust. 2 w pkt 6 wyraz „spółki” zastępuje się wyrazem „jednostki”; 

w art. 205 w ust. 1 w pkt 1 wyraz „zarządu” zastępuje się wyrazami „organów 

zarządzających”; 

 

34) art. 213 pkt 1 – w związku z art. 200 ust. 4 pkt 1 nasuwa się pytanie, jaka jest różnica 

pomiędzy negatywnym, a szkodliwym wpływem na suwerenność. Wydaje się, iż 

ustawodawca użył przymiotników „negatywny” i „szkodliwy” w znaczeniu 

synonimicznym. Jeśli tak, to kierując się §10 Zasad techniki prawodawczej, należałoby 

ujednolicić terminologię ustawy. Należy przy tym mieć na względzie, iż oba 

przymiotniki mają nieostre znaczenie. W celu zapewnienia należytej komunikatywności 

tekstu prawnego, ustawodawca powinien ograniczać  liczbę określeń, które potencjalnie 

będą skutkowały problemem interpretacyjnym. Niewątpliwie problem ten będzie 

generowało wyrażanie tej samej treści różnymi słowami (wyrazami). 
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Propozycja poprawki: 

w art. 200 w ust. 4 w pkt 1 wyraz „szkodliwy” zastępuje się wyrazem „negatywny”; 

albo 

w art. 213 w pkt 1 wyraz „negatywny” zastępuje się wyrazem „szkodliwy”; 

 

35) art. 215 ust. 1 pkt 4 – mając na względzie, że zgodnie z powszechnie przyjętym w nauce 

i prawodawstwie poglądem własność intelektualna jest pojęciem szerszym i obejmuje 

swoim zakresem również własność przemysłową, należałoby przyjąć niżej 

sformułowaną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 215 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy „przemysłowej i”; 

 

36) art. 260 pkt 3 lit. b – w poleceniu nowelizacyjnym zastosowano błędną technikę 

legislacyjną. 

Propozycja poprawki: 

w art. 260 w pkt 3 w lit. b wyraz „zastąpić” zastępuje się wyrazami „zastępuje się”; 

 

37) art. 287 ust. 6 – przepis dostosowujący przesądza, że powołanie nowych członków 

Komisji Egzaminacyjnej, w miejsce tych którzy nie spełniają warunków, określonych 

w art. 11 ust. 3 lub 4, odbędzie się w trybie art. 11 ust. 6 i 7. Wydaje się, że do 

powołania tych członków, w tym do ich kadencji, odpowiednie zastosowanie powinien 

znaleźć również art. 11 ust. 8. Pozwoliłoby to uniknąć ewentualnych wątpliwości, kto 

i w jakim terminie przedstawia rekomendacje w odniesieniu do członków Komisji 

rekomendowanych przez podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 i 3, jaki jest 

skutek nieprzedstawienia rekomendacji oraz kiedy kończy się kadencja członka 

„dowołanego” do składu Komisji. W związku z tym, że art. 11 ust. 8 dotyczy sytuacji 

odwołania albo śmierci członka Komisji, zastosowanie tego przepisu w sytuacji, o której 
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mowa w art. 287 ust. 5 nie jest oczywiste. Analogiczna uwaga odnosi się do art. 288 

ust. 7. 

Propozycja poprawki: 

w art. 287 w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przepis art. 11 ust. 8 stosuje się odpowiednio.”; 

 

w art. 288 w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przepis art. 96 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”; 

 

38) art. 292 – w przepisie tym przesądzono, że minister właściwy do spraw finansów 

publicznych, określając wysokość stawki procentowej opłat, o których mowa w art. 55 

ust. 1 i 2, uwzględniać będzie niedobory i nadwyżki opłat z tytułu nadzoru powstałe po 

2017 r. W następstwie nasuwa się pytanie, czy analogiczne rozwiązanie nie powinno się 

odnosić również do stawek opłat, o których mowa w art. 56 ust. 1 i 2, określanych przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Jeśli intencją ustawodawcy jest, aby rozwiązanie 

podobne do przewidzianego w art. 292, odnosiło się także do opłat, o których mowa 

w art. 56 ust. 1 i 2, należałoby przyjąć niżej zaproponowaną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 292 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, określając wysokość stawki procentowej 

opłat, o których mowa w art. 56 ust. 1 i 2, uwzględnia niedobory i nadwyżki opłat z tytułu 

nadzoru powstałe po 2017 r.”. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


