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NOWA USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH, 

FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE 

PUBLICZNYM 
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21 czerwca 2017 r. wejdzie w życie nowa ustawa o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.  

W przeważającym zakresie zmiany będą dotyczyły tzw. „jednostek 

zainteresowania publicznego” (m.in.: emitenci papierów 

wartościowych dopuszczonych na rynku regulowanym państw UE, 

banki, zakłady ubezpieczeń, OFE, fundusze inwestycyjne, podmioty 

prowadzące działalność maklerską, spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe).  

Są jednak i takie zmiany, które będę miały zastosowanie nie tylko 

do jednostek zainteresowania publicznego, lecz także do innych 

podmiotów, w szczególności wprowadzone nową ustawą zmiany do 

ustawy o rachunkowości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze 

zmiany z punktu widzenia przedsiębiorców zlecających badanie 

sprawozdań finansowych. 

1. Zakazane będzie zatrudnianie na kluczowych 

stanowiskach kierowniczych lub powoływanie do organów 

jednostki byłych biegłych rewidentów lub pracowników firmy 

audytorskiej (będących biegłymi rewidentami) bezpośrednio 

uczestniczących w badaniu ustawowym jednostki przed upływem 1 

roku od zakończenia badania - kandydat na dane stanowisko 

będzie musiał składać każdorazowo oświadczenie o spełnianiu w/w 

warunków przed objęciem funkcji. 

 

2. W przypadku badania ustawowego, umowy z firmą 

audytorską będą musiały być zawierane na okres przynajmniej 

2 lat. Pierwsza umowa z firmą audytorską o badanie sprawozdania 

finansowego musi być zawarta na okres nie krótszy niż dwa lata z 

możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. 
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3. Za nieważne z mocy prawa będą uznane klauzule 

umowne ograniczające wybór firmy audytorskiej na potrzeby 

badania ustawowego. Dotyczy to umów zawieranych przez 

badaną jednostkę, w których wprowadzone zostałoby ograniczenie 

możliwość wyboru firmy audytorskiej na potrzeby przeprowadzenia 

badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do 

określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich – w 

szczególności więc zakazane będą dotychczas powszechne w 

obrocie klauzule ograniczające wybór audytora do tzw. Wielkiej 

Czwórki. 

 

4. Wprowadzony zostanie otwarty katalog przyczyn 

uzasadniających rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania 

finansowego. Tak jak dotychczas rozwiązanie umowy o badanie 

sprawozdania finansowego będzie możliwe jedynie w przypadku 

zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za taką podstawę 

ustawodawca uznał w szczególności: (i) wystąpienie zdarzeń 

uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami 

prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki 

zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania 

zawodu; (ii) niedotrzymanie warunków umowy innych niż 

skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii 

negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii; oraz (iii) przekształcenia, 

zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę 

firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania. O rozwiązaniu 

umowy obie strony będą musiały poinformować Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów. 

5. Do katalogu przestępstw przeciwko informacji 

gospodarczej zagrożonych karą grzywny lub ograniczenia 

wolności zostały włączone: zawieranie umów o badanie 

ustawowe sprawozdania finansowego na okres krótszy niż 2 lata 

(vide punkt 2 powyżej); stosowanie klauzul umownych 

ograniczających wybór firmy audytorskiej (vide punkt 3 powyżej); 

rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego bez 

uzasadnionej podstawy lub brak poinformowania Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów o rozwiązaniu takiej umowy (vide punkt 4 

powyżej). 

 

Zmiany znajdą zastosowanie do badań sprawozdań 

finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające 

się po dniu 16 czerwca 2016 r. Jeżeli zatem rok obrotowy spółki 

pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zmiany znajdą zastosowanie 

do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 

 



 

 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym alercie są dostępne nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych 
w niniejszym materiale nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.  
 

JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp.k. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność tytułem jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z 

informacji, treści lub materiałów zawartych w alercie. 
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