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Ustanawianie krajowych standardów rewizji finansowej 
i ustanawianie zasad wewnętrznej kontroli jako ści 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 

Ustanawianie krajowych standardów rewizji finansowej 
 

W minionej kadencji, w okresie obowiązywania ustawy z dnia 13 października 
1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tj. do dnia 5 czerwca 2009 r.) organem 
kompetentnym do ustanawiania norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta 
(po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd, a w odniesieniu do banków – dodatkowo − 
po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego) była Krajowa Rada Biegłych 
Rewidentów. Po wejściu w życie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 
o nadzorze publicznym (tj. od dnia 6 czerwca 2009 r.) kompetencje te pozostały 
w  dalszym ciągu w gestii Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, z tą jednak zmianą, 
że aktualnie normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta (nazwane obecnie 
krajowymi standardami rewizji finansowej) podlegają zatwierdzeniu przez Komisję 
Nadzoru Audytowego. 

Na mocy nowej ustawy KRBR została zobligowana do przekazania KNA, 
w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 6 sierpnia 
2009 r.), m.in. uchwały w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej. 
Dotychczasowe normy wykonywania zawodu, zgodnie z zapisem nowej ustawy, utraciły 
moc z dniem 6 grudnia 2009 r. 

KRBR podjęła uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej 
w dniu 13 października 2009 r., jednak Komisja Nadzoru Audytowego uchwały tej nie 
zatwierdziła. W związku z tym Rada wydała komunikat w sprawie sposobu wykonywania 
zawodu biegłego rewidenta po utracie mocy norm wykonywania zawodu, w którym 
wyraziła przekonanie, że do czasu zatwierdzenia przez KNA uchwały w sprawie 
krajowych standardów rewizji finansowej, biegli rewidenci powinni wykonywać 
czynności rewizji finansowej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa 
i doświadczeniem zdobytym w okresie obowiązywania norm.  

KRBR podjęła ponownie uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji 
finansowej w dniu 16 lutego 2010 r. W dniu 6 kwietnia 2010 r. Krajowa Rada Biegłych 
Rewidentów otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Audytowego o zatwierdzeniu uchwały, 
a następnie zamieściła jej treść na stronie internetowej samorządu. 

 
Ustanawianie zasad wewnętrznej kontroli jako ści 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
 

W okresie obowiązywania ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, nie funkcjonował osobny dokument poświęcony zasadom 



kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zaś 
kwestia ta częściowo uregulowana była w normie wykonywania zawodu biegłego 
rewidenta nr 5 w jej rozdziale V pt. Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych 
i innych usług poświadczających. Po wejściu w życie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. 
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym kompetencje do ustanowienia 
zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych zostały przypisane KRBR. Zasady te podlegają zatwierdzeniu przez 
Komisję Nadzoru Audytowego. 

Na mocy nowej ustawy KRBR została zobligowana do przekazania KNA, 
w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 6 sierpnia 
2009 r.), m.in. uchwały w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu 
uprawnionego, w związku z czym KRBR w dniu 4 sierpnia 2009 r. podjęła uchwałę 
w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych. Uchwała nie została zatwierdzona przez KNA. KRBR podjęła 
więc ponownie w dniu 13 października 2009 r. przedmiotową uchwałę, która została 
zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Audytowego w dniu 16 listopada 2009 r. 

KRBR zamieściła uchwałę na stronie internetowej samorządu. 

 

 


