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Z PRAKTYKI 19

U
sta wa z 11 ma ja 2017 r.
(Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1415) okre śla m.in.:

za sa dy uzy ski wa nia upraw nień
do wy ko ny wa nia za wo du bie głe -
go re wi den ta i wy ko ny wa nia te go
za wo du, or ga ni za cji sa mo rzą du
za wo do we go bie głych re wi den -
tów, or ga ni za cji i dzia łal no ści
firm au dy tor skich oraz za sad od -
po wie dzial no ści bie głych re wi -
den tów. 

Czym zaj mu je się 

bie gły re wi dent?

Za wód bie głe go re wi den ta
po le ga na prze pro wa dza niu
czyn no ści re wi zji fi nan so wej,
czy li au dy tu fi nan so we go da ne -
go pod mio tu go spo dar cze go,
po przez ba da nie spra woz dań fi -
nan so wych ma ją cych na ce lu
usta le nie, czy da na jed nost ka
przed sta wia w spo sób rze tel ny
i nie wa dli wy – zgod ny z obo wią -
zu ją cym po rząd kiem praw nym
– sy tu ację fi nan so wą i ma jąt ko -
wą oraz wy pra co wa ny wy nik fi -
nan so wy. 

Prze pro wa dza ny przez bie głe -
go re wi den ta au dyt fi nan so wy
mo że do ty czyć:

● Ba da nia usta wo we go, czy li
ba da nia rocz ne go skon so li do wa -
ne go spra woz da nia fi nan so we go
gru py ka pi ta ło wej lub ba da nia
rocz ne go spra woz da nia fi nan so -
we go, któ re go obo wią zek prze -
pro wa dze nia wy ni ka z art. 64
usta wy z 29 wrze śnia 1994 r.
o ra chun ko wo ści (Dz.U. z 2020
r., poz. 568), in nych ustaw lub
prze pi sów pra wa Unii Eu ro pej -
skiej. Trze ba pa mię tać, że ba da -
niu spra woz da nia rocz ne go nie
pod le ga ją wszyst kie spół ki ka pi -
ta ło we.

● Ba da nia do bro wol ne go,
któ re jest prze pro wa dza ne
na pod sta wie de cy zji da nej jed -
nost ki, a nie na pod sta wie obo -
wiąz ku wy ni ka ją ce go z prze pi -
sów pra wa.

Oba ba da nia prze pro wa dza ne
są zgod nie z kra jo wy mi i mię -
dzy na ro do wy mi stan dar da mi ta -
kie go ba da nia wy ni ka ją cy mi
z prze pi sów pra wa, za sad etycz -
nych oraz usta leń sa mo rzą dów
za wo do wych. Pod miot, bie głe go
re wi den ta do prze pro wa dze nia
spra woz da nia, z za sa dy po wo łu -
je or gan nad zor czy lub za ło ży -
ciel ski da nej jed nost ki, na to -
miast umo wę z nim za wie ra kie -
ru ją cy jed nost ką.

Zgod nie z art. 67 ust. 1 usta -
wy o ra chun ko wo ści kie row nik
każ dej ba da nej jed nost ki ma
obo wią zek za pew nić bie głe mu
re wi den to wi, któ ry prze pro wa -
dza au dyt (re wi zję), do stęp

do wszyst kich do ku men tów nie -
zbęd nych do spo rzą dze nia spra -
woz da nia z ba da nia, w tym:
ksiąg ra chun ko wych do wo dów
księ go wych oraz wszyst kich in -
nych do ku men tów sta no wią cych
pod sta wę do do ko ny wa nia za pi -
sów księ go wych. 

Po nad to bie gły re wi dent ma
pra wo do żą da nia in nych wy czer -
pu ją cych in for ma cji od kie row nic -
twa i pra cow ni ków ba da nej jed -
nost ki, któ re są nie zbęd ne do wy -

ja śnie nia ba da nych za gad nień. Ba -
da ją cy re wi dent ma pra wo uzy ski -
wa nia in for ma cji od ban ków, kon -
tra hen tów, do rad ców praw nych,
fi nan so wych itd.

Peł no praw ny bie gły re wi dent
mu si być wpi sa ny do re je stru bie -
głych re wi den tów, któ ry pro wa -
dzi Kra jo wa Ra da Bie głych Re -
wi den tów. Mu si on tak że speł nić
wszyst kie wa run ki okre ślo ne
pra wem: ko rzy stać z peł ni praw
pu blicz nych, mieć peł ną zdol -
ność do czyn no ści praw nych,
nie po szla ko wa ną opi nię i nie być
ska za nym za po peł nie nie prze -
stęp stwa skar bo we go. 

Mu si mieć ukoń czo ne stu dia
wyż sze, od być rocz ną prak ty kę
w za kre sie ra chun ko wo ści
w Unii Eu ro pej skiej i co naj -
mniej dwu let nią apli ka cję w fir -
mie au dy tor skiej za re je stro wa nej
w UE pod kie row nic twem bie głe -
go re wi den ta. Do te go mu si zdać
po zy tyw nie eg za min kan dy dac -
ki, a na stęp nie eg za min dy plo -
mo wy i zło żyć ślu bo wa nie
przed pre ze sem KRBR.

Bie gły re wi dent mo że wy ko -
ny wać swój za wód ja ko:

● oso ba fi zycz na pro wa dzą ca
dzia łal ność we wła snym imie niu
i na wła sny ra chu nek;

● wspól nik pod mio tu upraw -
nio ne go, czy li fir my au dy tor -
skiej;

● oso ba za trud nio na – w sto -
sun ku pra cy – w fir mie au dy tor -
skiej;

● oso ba za trud nio na w fir mie
au dy tor skiej na pod sta wie umo -
wy cy wil no praw nej.

Wszyst kie wy żej wy mie nio ne
for my wy ko ny wa nia za wo du
moż na ze so bą łą czyć. 

Fir ma au dy tor ska

Naj bar dziej zna ną for mą za -
trud nie nia jest fir ma au dy tor ska,
ja ko jed nost ka, w któ rej ba da nia
spra woz dań fi nan so wych prze -
pro wa dza ją bie gli re wi den ci. Fir -
ma ta ka mu si być sa ma wpi sa na
na li stę, po dob nie jak wszy scy
bie gli re wi den ci. 

Pod sta wo wym przed mio tem
każ dej fir my au dy tor skiej
(art. 47 usta wy) jest wy ko ny wa -
nie czyn no ści re wi zji fi nan so wej.
Fir ma au dy tor ska (ta ką jest rów -
nież jed no oso bo wa dzia łal ność
bie głe go re wi den ta) mo że wy ko -
ny wać usłu gi po krew ne okre ślo -
ne w usta wie.

Prak tycz nie każ da dzia łal ność
bie głe go re wi den ta jest pro wa -
dzo na w for mie fir my au dy tor -
skiej: ja ko do pusz czo nej pra wem
spół ki, fir my oso by fi zycz nej lub
bie głych re wi den tów w nich za -

trud nio nych. In ne for my są
w mniej szo ści.

Obo wiąz ko we ubez pie cze nie OC

fir my au dy tor skiej 

– bie głe go re wi den ta

Dzia łal ność firm au dy tor -
skich i bie głych re wi den tów jest
bar dzo skom pli ko wa na i szcze -
gó ło wo ure gu lo wa na we wspo -
mnia nej już usta wie. W to ku wy -
ko ny wa nia czyn no ści re wi zji fi -
nan so wej i usług po krew nych

mo że dojść do po wsta nia błę -
dów, prze oczeń, roz bież no ści
w in ter pre ta cji fak tów i prze pi -
sów oraz wie lu in nych przy pad -
ków mo gą cych ro dzić rosz cze nia
od szko do waw cze. 

Dla te go każ da fir ma au dy tor -
ska jest obo wią za na (art. 53
ust. 6 usta wy o bie głych re wi den -
tach) za wrzeć umo wę ubez pie -
cze nia od po wie dzial no ści cy wil -
nej z ty tu łu wy ko ny wa nia czyn -
no ści re wi zji fi nan so wej.

Szcze gó ło we wa run ki ubez -
pie cze nia zo sta ły okre ślo ne roz -
po rzą dze niem mi ni stra roz wo ju
i fi nan sów z 7 li sto pa da 2017 r.
w spra wie obo wiąz ko we go ubez -
pie cze nia od po wie dzial no ści cy -
wil nej fir my au dy tor skiej (Dz.U.
z 2017 r., poz. 2074). 

Obo wią zek ubez pie cze nia od -
po wie dzial no ści cy wil nej fir my
au dy tor skiej po wsta je nie pó -
źniej niż w dniu po prze dza ją cym
dzień wy ko ny wa nia czyn no ści
re wi zji fi nan so wej i usta je
z dniem skre śle nia z li sty firm
au dy tor skich. 

Ubez pie cze niem tym ob ję ta
jest od po wie dzial ność cy wil na
fir my au dy tor skiej (bie głe go re -
wi den ta) za szko dy bę dą ce na -
stęp stwem dzia ła nia lub za nie -
cha nia ubez pie czo ne go lub oso -
by, za któ rą po no si od po wie -
dzial ność w związ ku z pro wa -
dzo ną dzia łal no ścią za wo do wą
w okre sie ubez pie cze nia.

Za kres od po wie dzial no ści nie
mo że być umow nie ogra ni czo ny
przez ubez pie czy cie la, a sa mo
ubez pie cze nie nie obej mu je kil -
ku przy pad ków szkód, po dob nie
jak w in nych obo wiąz ko wych
ubez pie cze niach za wo do wej od -
po wie dzial no ści cy wil nej. 

Mi ni mal na su ma gwa ran cyj na
w od nie sie niu do jed ne go
i wszyst kich zda rzeń w okre sie
ubez pie cze nia w jed nym ro ku, je -
śli przed mio tem dzia łal no ści są
czyn no ści re wi zji fi nan so wej, wy -
no si rów no war tość 400 tys. eu ro.
Je śli fir ma au dy tor ska pro wa dzi
tak że dzia łal ność w za kre sie
usług po krew nych, to do każ dej
z nich usta lo na jest od dziel na mi -
ni mal na su ma gwa ran cyj na za -
leż na od przed mio tu tej dzia łal -
no ści. Kwo ty te do ubez pie cze nia
su mu je się, a roz po rzą dze nie
okre śla ich mi ni mal ną wy so kość. 

Ubez pie cze nie OC fir my au dy -
tor skiej moż na wy ko nać w kil ku
za kła dach ubez pie cze nio wych,
z któ ry mi Al wis & Se cu ra po sia -
da za war te umo wy agen cyj ne. 

Naj waż niej sze jest do bre roz -
po zna nie po trzeb i za kre su
świad czo nych przez nie usług
oraz po trzeb nych in nych ubez -
pie czeń, czę sto nie uświa da mia -
nych so bie przez fir my au dy tor -
skie i bie głych re wi den tów. 

Obo wiąz kiem przy go to wu ją -
ce go ofer tę ubez pie cze nia jest
kom plek so we roz po zna nie po -
trzeb i za pro po no wa nie peł nej
ochro ny, na wet je śli klient jej
w ca ło ści nie przyj mie. Spe cja li -
ści Al wi sa po mo gą w dal szym
po pro wa dze niu pro ce du ry za -
war cia ubez pie cze nia.

Bie gły re wi dent to za wód za -
ufa nia pu blicz ne go, praw nie
chro nio ny. Pol ska Izba Bie głych
Re wi den tów – do któ rej przy na -
leż ność jest obo wiąz ko wa – wska -
zu je, że fun da men ta mi te go za wo -
du są przede wszyst kim obiek ty -
wizm, uczci wość i prze strze ga nie
za sad ety ki. W oce nie Izby to naj -
bar dziej pre sti żo wy ty tuł, ja ki mo -
że uzy skać spe cja li sta z sek to ra
księ go wo -fi nan so we go w Pol sce.
W swo jej co dzien nej pra cy bie gły
re wi dent nie tyl ko spo rzą dza
spra woz da nia fi nan so we, z czym
jest naj czę ściej ko ja rzo ny, ale
rów nież zaj mu je się sze ro ko ro zu -
mia ną księ go wo ścią, au dy ta mi
praw no -po dat ko wy mi, a tak że do -
radz twem praw no -po dat ko wym. 

Idąc za re gu la cją usta wo wą,
za wód ten po le ga na: wy ko ny wa -
niu czyn no ści re wi zji fi nan so -
wej, świad cze niu usług ate sta cyj -
nych in nych niż czyn no ści re wi -
zji fi nan so wej, nie za strze żo nych
do wy ko ny wa nia przez bie głych
re wi den tów oraz świad cze niu
usług po krew nych.

dr Sta ni sław Ku ta
do rad ca za rzą du

Al wis & Se cu ra

Określone przepisami prawa podmioty prowadzące działalność gospodarczą

podlegają obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych po

zakończeniu każdego roku gospodarczego. Badania tych sprawozdań

przeprowadza biegły rewident, którego obowiązki oraz zasady działania są

określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym. 

ABC ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (17) 

OC firmy audytorskiej 
– biegłego rewidenta 

W toku wykonywania czynności rewizji 

finansowej i usług pokrewnych może dojść 

do powstania błędów, przeoczeń, 

rozbieżności w interpretacji faktów i przepisów

oraz wielu innych przypadków mogących 

rodzić roszczenia odszkodowawcze. 


