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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Celem zmian wprowadzanych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jest 
wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że istnieje potrzeba szerszego kontrolowania działalności firm audytorskich, 
również w zakresie innych usług niż badanie ustawowe sprawozdań finansowych, w tym przede wszystkim usług 
związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Obecnie organ nadzoru publicznego, tj. Komisja Nadzoru 
Audytowego (KNA) nie ma wystarczających narzędzi pozwalających na kontrole jakości usług świadczonych przez 
firmy audytorskie w tym zakresie, gdyż system nadzoru publicznego opiera się w dużej mierze na nadzorze pośrednim, 
w którym istotną rolę odgrywa samorząd zawodowy.  

KNA bezpośrednio przeprowadza kontrole badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Jednakże 
mimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania KNA od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. od 21 czerwca 2017 r.) należy wskazać na 
trudności KNA w zakresie realizacji nowych, poszerzonych zadań powierzonych jej do bezpośredniej realizacji na mocy 
ustawy. Kontrole realizowane przez KNA w firmach audytorskich w zakresie badań ustawowych JZP są kluczowym 
zadaniem KNA w zakresie zapewnienia jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie. 

W ramach obecnej formuły funkcjonowania KNA, tj. jako organu kolegialnego spotykającego się przynajmniej raz w 
miesiącu oraz obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów, można już wskazać na słabości tego rozwiązania w 
porównaniu do powierzonych zadań. Rozwiązania kadrowe i płacowe obowiązujące w służbie cywilnej, a tym samym w 
korpusie urzędniczym w Ministerstwie Finansów, powodują trudności w zatrudnieniu wystarczającej liczby kontrolerów 
na potrzeby zadań KNA. Kontrolerzy zgodnie z prawem UE muszą mieć doświadczenie w przeprowadzaniu badań 
ustawowych. Do chwili obecnej nie został skompletowany zespół kontrolerów w zakładanym składzie (mimo faktu, że 
ogłoszenia o wolnych stanowiskach są ciągle dostępne). Ten czynnik głównie przekłada się na opóźnienia w realizacji 
planów kontroli KNA.  

Znaczna część zadań z zakresu nadzoru publicznego została delegowana na Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR), 
która wykonuje kontrole jakości badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego (nie-
JZP), a także wykonuje w stosunku do nich czynności dochodzeniowe i sankcyjne.  

Analiza działań podejmowanych przez PIBR, pokazuje, iż samorząd zawodowy nie podejmował wystarczającej 
aktywności zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru publicznego. W ciągu roku funkcjonowania nowej ustawy o 
biegłych rewidentach, samorząd nie podjął uchwały o zakresie kontroli usług objętych krajowymi standardami 
wykonywania zawodu innych niż badania ustawowe np. przeglądy sprawozdań finansowych JZP i badania historycznych 
informacji finansowych zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, co uniemożliwia przeprowadzanie kontroli 
wykonywania tego rodzaju usług.  

Ponadto należy wskazać na przewlekłość prowadzonych postępowań przez organy PIBR (Krajowy Rzecznik 
Dyscyplinarny oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny). Z 473 spraw prowadzonych w 2017 r. przez Krajowego Rzecznika 
Dyscyplinarnego 273 sprawy zostały zakończone, z czego bez sporządzenia wniosków o ukaranie aż 194 sprawy  
(postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego oraz postanowienie o umorzeniu dochodzenia 



dyscyplinarnego), co stanowi ponad 70 % zakończonych spraw w 2017 r. Należy mieć również na uwadze, że Krajowy 
Sąd Dyscyplinarny jedynie 6 razy w 2017 r. orzekł kary dyscyplinarne zakazu wykonywania czynności rewizji 
finansowej. W większości przypadków (około 80% orzeczeń) orzekane były przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny najmniej 
dotkliwe kary dyscyplinarne: upomnienia, nagany oraz kary pieniężne (do 2-krotnej wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ok. 4.000 zł).  

Powyższe wskazuje na potrzebę zmian zarówno w zakresie organizacji i struktury organu nadzoru poprzez zmianę formy 
jego działania i sposobu finansowania, jak również przejęcie przez jeden podmiot wszystkich kontroli w zakresie usług 
biegłego rewidenta objętych standardami wykonywania zawodu w odniesieniu do JZP jak i nie-JZP oraz prowadzenia 
postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych, co przyczyni się do zachowania jednolitości postępowań zwłaszcza w 
zakresie stwierdzenia naruszeń i ewentualnych kar.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Mając na uwadze charakter usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz fakt, iż 
wykonywanie zawodu biegłego rewidenta leży w szeroko pojętym interesie publicznym, koniecznym jest wprowadzenie 
zmian do ustawy o biegłych rewidentach. 

Rekomendowane rozwiązanie obejmuje:  

a) powołanie w miejsce KNA odrębnego organu nadzoru, który będzie państwową osobą prawną, wchodzącą w skład 
sektora finansów publicznych, wyznaczoną jako właściwy organ w rozumieniu dyrektywy 2006/43/WE oraz 
rozporządzenia 537/2014, sprawujący nadzór publiczny nad audytem w Polsce.  

Państwowa osoba prawna zostanie utworzona na bazie dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2019 r. i 2020 r. na 
wyposażenie i pierwszy okres działalności. Przepisy projektu ustawy przewidują możliwość finansowania działalności ww. 
organu z dotacji budżetu państwa, jednakże co do zasady koszty działalności pokrywane będą z jej przychodów, takich jak: 
opłata z tytułu nadzoru od firm audytorskich, opłata za wpis na listę firm audytorskich, inne przychody.  

b) wyposażenie organu nadzoru w nowe narzędzia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne w odniesieniu do usług biegłego 
rewidenta objętych standardami wykonywania zawodu, wykonywanych zarówno w JZP jak i w nie –JZP (w tym 
rozszerzenie zakresu firm audytorskich bezpośrednio kontrolowanych przez organ nadzoru w porównaniu z zakresem firm 
obecnie bezpośrednio kontrolowanych przez KNA i rozszerzenie zakresu zadań bezpośrednio realizowanych przez organ 
nadzoru publicznego w porównaniu z tymi obecnie realizowanymi przez KNA). 

Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - pozostaną bez zmian - nadal będzie sprawowała nadzór nad 
stosowaniem przez JZP przepisów tytułu III Rozporządzenia UE nr 537/2014.   

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) w nowym systemie nadzoru publicznego, realizowała będzie zadania w ramach 
nadzoru publicznego sprawowanego przez nowy organ nadzoru jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, przy założeniu, 
że ostateczną odpowiedzialność za nadzór nad realizacją tych zadań ponosi nowo powołana instytucja nadzoru. W 
kompetencji PIBR nadal pozostanie ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów 
kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, kontrole wypełniania przez biegłych rewidentów  
obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, a także wykonywanie zadań z zakresu zatwierdzania i 
rejestracji biegłych rewidentów. Ponadto PIBR będzie sprawował pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu biegłego 
rewidenta przez swoich członków, w tym będzie prowadził postępowania dyscyplinarne przeciwko biegłym rewidentom za 
przewinienia inne niż powstałe przy wykonywaniu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych. 

Projektowane rozwiązanie zwiększy operacyjność, efektywność i skuteczność działania nadzoru publicznego. Zapewni 
większą decyzyjność wykonawczą i operacyjną, a także zapewni większą niezależność finansową organu, konieczną do 
właściwej realizacji zadań nadzorczych.  

Oprócz powyższych rozwiązań do ustawy wprowadzone zostaną zmiany podyktowane koniecznością usunięcia 
problemów w praktycznym stosowaniu przepisów obecnej ustawy i wynikających ze zmian innych przepisów. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Od 17 czerwca 2016 roku obowiązują w UE nowe zasady w zakresie organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi 
rewidentami i firmami audytorskimi. Opcje narodowe zawarte w przepisach dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej 
Dyrektywę 2006/43/WE oraz w Rozporządzeniu UE nr 537/2014 prowadzą do różnic w przyjętych w poszczególnych 
krajach członkowskich UE rozwiązaniach w zakresie umiejscowienia organu nadzoru publicznego, zakresu nadzorowanych 
usług, zakresu zadań delegowanych na samorząd zawodowy jak również procesu zatwierdzania biegłych rewidentów i firm 
audytorskich. W 181 z 28 krajów UE organ nadzoru audytowego jest odrębną instytucją (urzędem); w niektórych krajach 
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nadzór audytowy jest realizowany przez tę samą instytucję co nadzór nad rynkiem finansowym. 102  krajów członkowskich 
objęło nadzorem (kontrolami) wyłącznie badania ustawowe. W 113 krajach członkowskich organ nadzoru objął nadzorem 
(kontrolami) również inne usługi świadczone przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Firmy audytorskie Firmy audytorskie 

ogółem: 
1 563 firm, w tym: 80 
firm audytorskich 
przeprowadziło 
badania ustawowe 
sprawozdań 
finansowych JZP4. 
 

Lista firm audytorskich 
uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych 
prowadzona przez PIBR  

Rozszerzenie zakresu 
czynności podlegających 
nadzorowi publicznemu; 
wzrost obciążeń finansowych 
ponoszonych przez firmy 
audytorskie wynikających z 
rozszerzenia zakresu nadzoru; 
zmiana organu 
przeprowadzającego kontrolę, 
dochodzenia i sankcje w 
odniesieniu do firm 
audytorskich badających nie-
JZP. 

Jednostki, które korzystają 
z usług firm audytorskich 
objętych standardami 
wykonywania zawodu 
(badanie ustawowe, inne 
usługi atestacyjne i 
pokrewne)  

Ok. 42 tys. jednostek PIBR, KNA Możliwy wzrost kosztów usług 
innych niż badanie ustawowe; 
wzrost zaufania do informacji 
finansowej udostępnianej 
publicznie przez jednostki, w 
tym JZP, poprzez lepszą jakość 
usług świadczonych przez 
firmy audytorskie. 

Polska Izba Biegłych 
Rewidentów 

1 Analiza własna Zmniejszenie zakresu 
realizowanych zadań w ramach 
nadzoru publicznego poprzez 
przekazanie ich odrębnej 
instytucji nadzoru. 
Zmiana zasad finansowania 
zadań z zakresu nadzoru 
publicznego. 

Komisja Nadzoru 
Audytowego 

1 Analiza własna Przekształcenie KNA w 
odrębną instytucję. 

Minister właściwy ds. 
finansów publicznych 

1 Analiza własna Objęcie obowiązków 
nadzorczych nad instytucją 
utworzoną w miejsce KNA; 
konieczność powołania 
pełnomocnika ds. organizacji 
instytucji nadzoru i wsparcia 
pełnomocnika w jego 
działaniach związanych z jej 
utworzeniem. 

Najwyższa Izba Kontroli   Analiza własna Nowe zadania – obowiązek 
badania sprawozdań 
finansowych nowego organu 
nadzoru  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Planuje się przeprowadzić uzgodnienia z członkami Rady Ministrów oraz konsultacje społeczne z partnerami 
reprezentującymi środowisko biegłych rewidentów i księgowych, organizacjami pracodawców i związków zawodowych, 
GPW w Warszawie SA, organizacjami reprezentującymi środowisko instytucjonalnych i indywidualnych inwestorów 
giełdowych, tj. z przedstawicielami następujących podmiotów: 

                                                           
2
 Sporządzono na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej „EU Audit Legislation Implementation Database” 

prowadzonej przez European Contact Group 
3
 J.w. 

4
 Stan na 31.12.2017 roku, źródło: Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2017  



1. Komisja Nadzoru Audytowego 
2. Komisja Nadzoru Finansowego 
3. Rzecznik Praw Obywatelskich 
4. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 
5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
6. Narodowy Bank Polski 
7. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa  
8. Najwyższa Izba Kontroli 
9. Naczelny Sąd Administracyjny 
10. Sąd Najwyższy 
11. Centralne Biuro Antykorupcyjne 
12. Centralne Biuro Śledcze Policji 
13. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
14. Agencja Wywiadu 
15. Główny Urząd Statystyczny 
16. Rzecznik Finansowy 
17. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
18. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
19. Związek Banków Polskich 
20. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych 
21. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych 
22. Związek Maklerów i Doradców 
23. Polska Izba Ubezpieczeń 
24. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
25. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 
26. Izba Domów Maklerskich 
27. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami 
28. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych 
29. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
30. Polskie Forum Corporate Governance Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 
31. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
32. Polska Izba Biegłych Rewidentów  
33. Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów 
34. Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów 

„LIBERTAS” 
35. Krajowa Izba Doradców Podatkowych 
36. Forum Związków Zawodowych 
37. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
38. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
39. Business Centre Club 
40. Polska Rada Biznesu 
41. Izba Pracodawców Polskich 
42. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
43. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 
44. Konfederacja „Lewiatan” 
45. Rada Dialogu Społecznego 
46. Krajowa Izba Gospodarcza 
47. Związek Rzemiosła Polskiego 
48. Polski Instytut Dyrektorów 
49. Krajowa Rada Spółdzielcza 
50. Kasa Krajowa (SKOK-ów) 
51. Krajowa Rada Izb Rolniczych 
52. Polska Unia Seniorów 
53. Instytut Audytorów Wewnętrznych 

 
Organizacje pracodawców i związków zawodowych będą miały 21 dni na zaopiniowanie projektu. 
Pozostali partnerzy społeczni będą mieli 14 dni na zaopiniowanie projektu. 
Zgłoszone uwagi zostaną poddane analizie. Z konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport z konsultacji. 
Planowany termin przeprowadzenia konsultacji to listopad 2018 r. 
 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 



poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy – z chwilą poddania uzgodnieniom zewnętrznym – zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2018 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
05 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

Dochody ogółem 
4,0 26 20,7 21,3 21,8 22,3 22,8 23,4 23,9 24,5 25,1 

 

235,8 

budżet państwa -0,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -42,2 

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
organ nadzoru 
(państwowa osoba 
prawna) 

4.2 30,2 24,9 25,5 26 26,5 27 27,6 28,1 28,7 29,3 278 

Wydatki ogółem 8,3 26 20,7 21,3 21,8 22,3 22,8 23,4 23,9 24,5 25,1 

 

240,1 

budżet państwa 4,1 1,8 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -31,4 

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
organ nadzoru (państwowa 
osoba prawna) 

4,2 24,2 24,9 25,5 26 26,5 27 27,6 28,1 28,7 29,3 276,2 

Saldo ogółem -4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,2 

budżet państwa 
-4,2 -6,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,2 

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
organ nadzoru 
(państwowa osoba 
prawna) 

0 6,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0 

Źródła finansowania  

W 2019 roku koszty nadzoru publicznego KNA pokryte zostaną wpływami z opłat z tytułu nadzoru 
wnoszonymi przez firmy audytorskie do budżetu państwa, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 11 maja 
2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto 
przewiduje się, że w II połowie 2019 roku oraz w 2020 roku z dotacji udzielonych z budżetu 
państwa (rezerwa celowa budżetu państwa – część 83 poz. 44) sfinansowane zostanie utworzenie i 
pierwsze wyposażenie nowego organu nadzoru jak również pierwszy okres działalności nowego 
organu nadzoru. Projekt zmian do ustawy przewiduje możliwość finansowania działalności nowego 
organu nadzoru z dotacji budżetu państwa, jednakże co do zasady koszty działalności nowego 
organu pokrywane będą z jego przychodów, takich jak: opłaty z tytułu nadzoru od firm 
audytorskich, opłaty za wpis na listę firm audytorskich oraz inne przychody.  
 
Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy zmieniającej ustawę o 
biegłych rewidentach, nie będzie obowiązku uwzględnienia przez MF w stawce procentowej opłat z 
tytułu nadzoru na rok 2020 wszelkich nadwyżek opłat wniesionych do budżetu państwa przez firmy 
audytorskie w latach 2018-2019. Według szacunków MF, w związku z brakiem możliwości 
zatrudnienia przez MF określonej liczby kontrolerów i niewykorzystaniem środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie KNA (uwzględnionych jako koszt nadzoru przy wyliczaniu stawki 
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 przyjmuje się, że rok „O” to rok 2019, w którym dochody i wydatki budżetu państwa związane z funkcjonowaniem KNA będą niższe  w 

porównaniu z rokiem 2018 o 0,2 mln zł i wyniosą 4,1 mln zł i zostaną pokryte z opłat z tytułu nadzoru uiszczanych przez firmy audytorskie do 
budżetu państwa. Jednocześnie w 2019 roku ze środków ujętych w rezerwie celowej budżetu państwa  (cześć 83, poz. 44), stanowiących dotację 
celową i podmiotową (na wydatki bieżące i inwestycyjne) na rzecz nowego organu nadzoru (będącego państwową osobą prawną), w wysokości 4,2 
mln zł, sfinansowane zostanie utworzenie i pierwsze wyposażenie organu nadzoru.  
6
 przyjmuje się, że w 2020 roku z budżetu państwa należy pokryć dotację dla odrębnego organu nadzoru w wysokości 6 mln zł (koszty 

funkcjonowania w I kwartale 2020 roku), ale jednocześnie opłaty z tytułu nadzoru wnoszone przez firmy audytorskie do odrębnego organu nadzoru 
nie zostaną pomniejszone o tę kwotę dotacji zapewniając jednocześnie nadwyżkę w budżecie organu nadzoru, która łącznie z dotacją udzieloną w 
2019 roku (4,2 mln zł) będzie stanowiła fundusz podstawowy odrębnego organu nadzoru.  



procentowej opłat na rok 2018) oraz niedoszacowaniem wartości przychodów firm audytorskich z 
tytułu czynności rewizji finansowej w 2018 roku (tj. w pierwszym roku obowiązywania obecnej 
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach ) nie będzie konieczności zwrotu firmom 
audytorskim (w drodze obniżenia stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru, która będzie 
obowiązywała w roku 2020) i pokrycia ze środków budżetu państwa ewentualnych kosztów nadzoru 
publicznego, które nie zostałyby pokryte z wpływów z opłat z tytułu nadzoru w2020 roku. A zatem 
kwota ewentualnej nadwyżki opłat z tytułu nadzoru za lata 2018 – 2019 wpłaconych przez firmy do 
budżetu państwa będzie mogła niejako stanowić częściowe pokrycie dotacji podmiotowej na rzecz 
nowego organu nadzoru publicznego. 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Informacje i dane przyjęte do opracowania obliczeń pochodzą z KNA, która sporządziła je w 
oparciu o dane finansowe przekazane do KNA przez firmy audytorskie za rok 2017 i prognozę na 
rok 2018, natomiast w zakresie kosztów utworzenia nowego organu nadzoru są obliczeniami i 
szacunkami własnymi MF. 
  
Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 
- KNA oraz PIBR będą realizowały zadania nadzorcze określone w obecnej ustawie o biegłych 
rewidentach do końca 2019 roku, i będą finansowane na dotychczasowych zasadach do końca 2019 
roku, tj. źródłem finansowania kosztów zadań KNA i PIBR będą opłaty z tytułu nadzoru 
przekazywane przez firmy audytorskie odpowiednio do budżetu państwa i do PIBR na podstawie 
art. 55 i 56 obecnej ustawy o biegłych rewidentach; 
- nowy organ nadzoru zostanie utworzony na bazie dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2019 
roku i 2020 roku na wyposażenie i pierwszy okres działalności; zakłada się że od 1 stycznia 2020 
roku nowy organ nadzoru będzie w pełni operacyjny i rozpocznie wykonywanie wszystkich zadań 
przewidzianych projektem ustawy zmieniającej; 
- od 2020 roku opłata z tytułu nadzoru, uzależniona od wysokości przychodów z tytułu 
wykonywania usług atestacyjnych oraz z tytułu wykonywania usług pokrewnych będzie 
przekazywana przez firmy audytorskie do nowego organu nadzoru, który z kolei będzie przekazywał 
do PIBR (na pokrycie udokumentowanych kosztów realizacji zadań zdelegowanych do PIBR 
ustawą (w bardzo ograniczonym zakresie) kwotę nie większą niż 10 % prognozowanych kosztów 
nadzoru nowego organu nadzoru w danym roku kalendarzowym (szacuje się, że w roku 2020 kwota 
ta wyniesie około 2,2 mln zł. Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru na dany rok 
kalendarzowy wnoszonej przez firmę audytorską w danym roku kalendarzowym ustalać będzie 
Minister Finansów i stawka ta nie będzie większa niż 4% ; 
- ponieważ nadzorem publicznym objęte będą wszystkie usługi, do których zastosowanie mają 
standardy wykonywania zawodu (usługi atestacyjne + usługi pokrewne) – podstawę naliczania opłat 
z tytułu nadzoru stanowić będą w przypadku firm audytorskich wpisanych na listę na podstawie art. 
57 ustawy - przychody firm audytorskich z tytułu usług objętych standardami wykonywania zawodu 
biegłego rewidenta oraz w przypadku firm audytorskich wpisanych na listę na podstawie art. 58 
ustawy – przychody z tytułu badań ustawowych przeprowadzonych na terytorium RP. Ponadto za 
wpis na listę firm audytorskich uiszczana będzie do nowego organu nadzoru opłata w wysokości  
5000 PLN. Wysokość opłaty za wpis podlegać będzie corocznej waloryzacji prognozowanym 
średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie 
budżetowej i będzie ogłaszana przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w terminie do dnia 
30 listopada roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, za który uiszczana będzie opłata z tytułu 
nadzoru. 
- zakłada się, że średnio rocznie wpisywanych będzie na listę około 30 firm audytorskich oraz w 
związku z postępującą konsolidacją małych firm audytorskich liczba firm audytorskich wpisanych 
na listę będzie spadać; 
- wpływy z opłat od firm audytorskich pokrywać będą koszty funkcjonowania nowego organu 
nadzoru oraz zadań realizowanych przez PIBR w ramach nadzoru sprawowanego przez Agencję i 
wyniosą w roku 2020 około 24,2 mln zł (waloryzacja inflacyjna 2% na kolejne lata) – szczegółowe 
wyliczenia przedstawiono w załączniku nr 1 (wynik finansowy organu nadzoru) oraz w załączniku 
nr 2 (Koszty działalności Agencji). Np. przy założeniu, że wpływy z opłat za wpis na listę w roku 
2020 wyniosą 0,15 mln zł to stawka procentowa opłat z tytułu nadzoru liczona w oparciu o 
przychody z tytułu usług objętych standardami wykonywania zawodu (tj. usług atestacyjnych i 
usług pokrewnych) w roku 2020 wyniosłaby 2,4%- z uwagi na różnorodność czynników i 
jednocześnie niemożliwość ostatecznego przesądzenia jaki będzie wpływ zmian regulacyjnych na 
przyszłe ceny usług, do wyliczeń przyjęto jedynie waloryzację inflacyjną 2% w odniesieniu do 
wysokości przychodów firm audytorskich stanowiących bazę wyliczenia wysokości opłaty zmiennej 
składającej się na opłatę z tytułu nadzoru; należy zauważyć, że obecne koszty nadzoru nad całym 
systemem nadzoru (KNA i PIBR), zgodnie z prognozą na 2018 rok, wyniosą około 13 mln zł. 
Oznacza to, że przedmiotowa zmiana regulacji oznaczać będzie wzrost kosztów funkcjonowania 
całego nowego systemu nadzoru (Agencja i PIBR) o około 11 mln zł, tj. do wysokości około 24,2 
mln zł w 2020 roku; 



 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

Wzrost bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez wzrost zaufania do pracy 
biegłego rewidenta i efektywności i skuteczności nadzoru publicznego (poprzez 
poprawę jakości badań ustawowych oraz wzmocnienie nadzoru publicznego) 

Niemierzalne duże przedsiębiorstwa 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Wzrost jakości badań, zwiększenie zaufania i stabilności rynków finansowych 
poprzez wzmocnienie rzetelności i wiarygodności sprawozdań finansowych. 
Dla firm audytorskich: wzrost zaufania do firm audytorskich, wyższa jakość usług 
świadczonych przez firmy audytorskie, możliwy wzrost cen usług.  
Dla firm poddających się badaniu: zwiększenie rzetelności i wiarygodności 
informacji finansowej przygotowywanej przez jednostki badane  

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Wprowadzone regulacje nie wpływają w istotny sposób na całą gospodarkę, tym nie mniej mają 
wpływ na przedsiębiorstwa działające w sektorze usług atestacyjnych i pokrewnych, a także na same 
jednostki korzystające z usług biegłych rewidentów i firm audytorskich (m.in. badań, przeglądów i 
innych usług związanych z transakcjami na rynku kapitałowym). 
W związku z wprowadzeniem nowych regulacji należy oczekiwać wzrostu kosztów funkcjonowania 
firm audytorskich, w tym kosztów świadczonych usług. 
W związku z tym, iż opłata z tytułu nadzoru uiszczana będzie w oparciu o przychody z tytułu 
wszystkich usług objętych standardami wykonywania zawodu, a nie jak dotychczas w oparciu o 
przychody z tytułu czynności rewizji finansowej, można spodziewać się wzrostu cen usług innych 
niż badania sprawozdań finansowych. Mając ponadto na względzie spadek stawek procentowych 
opłat z tytułu nadzoru w segmencie badań JZP z maks. 5,5 % do szacowanej wartości maks. 4 % 
należy przyjąć, że nie nastąpi wzrost cen za usługę badania ustawowego. Z uwagi na różnorodność 
czynników i jednocześnie niemożliwość przesądzenia jaki będzie ostateczny wpływ na przyszłe 
ceny usług firm audytorskich, wzrost obciążeń finansowych dla całego rynku audytorskiego 
wynikających z konieczności sfinansowania przez firmy audytorskie zwiększonych kosztów 
nadzoru publicznego w porównaniu z obecnym systemem wyniesie szacunkowo 11 mln zł. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane przepisy nie mają bezpośredniego wpływu na rynek pracy.  



10. Wpływ na pozostałe obszary 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie przepisów nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Planuje się, że odrębna instytucja nadzoru (państwowa osoba prawna) będzie tworzona w II połowie 2019 r. Zakłada się, że 
od 1 stycznia 2020 r. instytucja będzie w pełni operacyjna i rozpocznie wykonywanie wszystkich zadań przewidzianych 
ustawą. Do końca 2019 roku zadania z zakresu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi będą 
realizowane przez dotychczasową Komisję Nadzoru Audytowego, obsługiwaną przez Ministerstwo Finansów oraz przez 
PIBR w zakresie zadań zdelegowanych do PIBR. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Przewiduje się przeprowadzenie ewaluacji przepisów po okresie 3-5 lat od momentu rozpoczęcia ich stosowania. 
Opracowane wyniki kontroli (liczba kontroli, zakres zaleceń pokontrolnych i ich zastosowanie przez jednostki, liczba i 
zakres kar nałożonych na firmy audytorskie i biegłych rewidentów) pozwolą ocenić czy w tym zakresie można obserwować 
poprawę jakości świadczonych usług audytorskich 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Załącznik nr 1 – Wynik finansowy organu nadzoru w latach 2019-2029 
Załącznik nr 2 – Szczegółowy koszty funkcjonowania organu nadzoru w latach 2019-2029 

 


