
NOWA USTAWA  
O BIEGŁYCH 

REWIDENTACH 

Przewodnik dla zarządów  
i rad nadzorczych



/3 /Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poradnik dla członków zarządów i rad nadzorczych

NOWA USTAWA  
O BIEGŁYCH 

REWIDENTACH 

Przewodnik dla zarządów  
i rad nadzorczych



 

/4 / Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poradnik dla członków zarządów i rad nadzorczych

Redaktor: Marek Kobylański

Projekt: Bartosz Krzyżaniak-Gumowski

Skład i łamanie: Andrzej Baranowski

Wydawca: Gremi Media S.A. 

ISBN 978-83-948677-0-6

Cena: 119,70 zł (w tym 23% VAT)



/5 /Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poradnik dla członków zarządów i rad nadzorczych

Spis treści
Komentarz, dr Andre Helin, prezes zarządu BDO ............................................................................................... 8 – 32

Wytyczne Unii Europejskiej .......................................................................................................................................................................8

Dyrektywa unijna ...........................................................................................................................................................................................9

Rozporządzenie unijne ................................................................................................................................................................................ 11

Standardy dla biegłych .............................................................................................................................................................................. 12

Ryzyko systemowe........................................................................................................................................................................................13

Nadzór i współpraca ....................................................................................................................................................................................15

Akty delegowane ........................................................................................................................................................................................... 16

Kary za naruszenia ...................................................................................................................................................................................... 16

Nadzór nad biegłymi ....................................................................................................................................................................................17

Komitet do spraw audytu ..........................................................................................................................................................................17

Małe i średnie firmy ..................................................................................................................................................................................... 18

Ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ................. 18

Zawód biegłego rewidenta ....................................................................................................................................................................... 19

Samorząd zawodowy ................................................................................................................................................................................. 19

Firmy audytorskie ....................................................................................................................................................................................... 20

Działalność firm audytorskich .............................................................................................................................................................. 20

Organizacja firmy audytorskiej, badania oraz świadczenie usług ...................................................................................... 20

Wewnętrzny system kontroli jakości ................................................................................................................................................... 21

Dokumentacja ............................................................................................................................................................................................... 24

Nadzór publiczny ......................................................................................................................................................................................... 24

Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu .......................................................................................................................................25

Zadania komitetu audytu ........................................................................................................................................................................ 26

Rotacja biegłych rewidentów i firm audytorskich ....................................................................................................................... 28

Zakaz świadczenia określonych usług .............................................................................................................................................. 29

Odpowiedzialność i kary ...........................................................................................................................................................................30

Zawiadamianie o podejrzeniu naruszenia przepisów ................................................................................................................30

Współpraca z właściwymi organami nadzoru publicznego .....................................................................................................31

Zmiany w innych przepisach ...................................................................................................................................................................31

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe ...........................................................................................................................32



 

/6 / Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poradnik dla członków zarządów i rad nadzorczych

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym ........................................................................................................................................33 – 115

Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................................................................................................................................................33

Rozdział 2. Uzyskiwanie uprawnień i wykonywanie zawodu biegłego rewidenta .......................................................36

Rozdział 3. Samorząd zawodowy biegłych rewidentów ........................................................................................................... 44

Rozdział 4. Firmy audytorskie ...............................................................................................................................................................50

Rozdział 5. Organizacja firmy audytorskiej .....................................................................................................................................56

Rozdział 6. Zasady przeprowadzania badań oraz świadczenia usług na rzecz badanej jednostki ......................59

Rozdział 7. Nadzór publiczny ..................................................................................................................................................................65

Rozdział 8. Komitet audytu i szczególne warunki przeprowadzania badań ustawowych 
w jednostkach zainteresowania publicznego ..................................................................................................................................77

Rozdział 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów .................................................................................. 81

Rozdział 10. Odpowiedzialność firm audytorskich, jednostek zainteresowania publicznego oraz osób trzecich .....87

Rozdział 11. Zawiadamianie organu nadzoru publicznego lub samorządu zawodowego biegłych rewidentów

o podejrzeniu naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 ............................................................. 91

Rozdział 12. Współpraca z właściwymi organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej, KEONA, 
europejskimi urzędami nadzoru oraz właściwymi organami nadzoru publicznego z państw trzecich ........... 92

Rozdział 13. Zmiany w przepisach ........................................................................................................................................................97

Rozdział 14. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe .............................................................................................. 109



/7 /Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poradnik dla członków zarządów i rad nadzorczych

Rozporządzenie 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, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE ........................................116 – 146

TYTUŁ I. Przedmiot, zakres i definicje ..............................................................................................................................................122

TYTUŁ II. Warunki przeprowadzania ustawowych badań sprawozdań finansowych 
jednostek interesu publicznego ...........................................................................................................................................................123

TYTUŁ III. Powoływanie biegłych rewidentów lub firm audytorskich 
przez jednostki interesu publicznego ................................................................................................................................................132

TYTUŁ IV. Nadzór nad czynnościami biegłych rewidentów i firm audytorskich 
przeprowadzających ustawowe badania jednostek interesu publicznego ..................................................................... 135



/8 / Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poradnik dla członków zarządów i rad nadzorczych

Od 21 czerwca tego roku obowiązuje ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym (DzU z 6 czerwca 2017 r., poz. 1089). Nowa regulacja uchyla ustawę z 7 maja 2009 r. o 
biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 
o nadzorze publicznym (tj. DzU z 2016 r., poz. 1000 i 1948).

Nowa ustawa ma na celu inkorporację (transpozycję) do krajowego porządku prawnego postanowień no-
wych przepisów prawa Unii Europejskiej z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą 
dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych spra-
wozdań finansowych (DzU UE L 158 z 27.05.2014, s. 196) oraz rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wy-
mogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (DzU UE L 
158 z 27.5.2014, s. 77 wraz ze sprostowaniem w DzU UEL 170 z 11.06.2014, s. 66).

Przepisy prawne regulujące zasady badania sprawozdań finansowych, zasady funkcjonowania podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i biegłych rewidentów zostały gruntownie zmienione w 
ciągu ostatnich lat. Bezpośredniej przyczyny powstania nowych przepisów należy upatrywać w kryzysie fi-
nansowym, który miał miejsce w latach 2008–2010, a który dotknął w szczególności sektora finansowego oraz 
odsłonił słabości w nadzorze finansowym, zarówno w tym publicznym, jak i w organach korporacyjnych (rady 
nadzorcze i komitety audytu) a także w funkcjonowaniu biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych jako organów zaufania publicznego.

Przygotowanie nowych regulacji w ramach Unii Europejskiej trwało wiele lat. Komisja Europejska 30 listopa-
da 2011 r. przyjęła wnioski legislacyjne dotyczące reformy rynku audytorskiego, w tym:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/30/WE z 11 marca 2008 r. zmieniającą dyrektywę 
2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawoz-
dań finansowych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (DzUrz UE L nr 81, s. 53);

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących usta-
wowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Propozycje zawarte w obu aktach były rozpatrywane przez Parlament Europejski w 2012 i 2013 r. i wiosną 
2014 r. Parlament Europejski zatwierdził następujące akty prawne:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 
2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawoz-
dań finansowych (DzUrz UE L Nr 158, s. 196) oraz

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szcze-
gółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publiczne-
go, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (DzUrz UE L nr 158, s. 77).

Przepisy zmienionej dyrektywy i nowego rozporządzenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w polskich 
przepisach prawnych najpóźniej wiosną 2016 r. Jednak transpozycja tych przepisów do ustawodawstwa pol-
skiego została opóźniona. Jak wcześniej nadmieniono, Sejm dopiero 11 maja 2017 r. zakończył prace nad ustawą 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i przekazał ją do podpisu prezydenta. 
Po podpisaniu ustawy przez prezydenta wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzien-
niku Ustaw.

Wytyczne Unii Europejskiej 
Dla właściwego zrozumienia nowej ustawy niezbędne jest poznanie i zrozumienie koncepcji dyrektywy 

2014/56/UE i rozpoządzenia 537/2014 stanowiących wzorzec i ramy legislacyjne dla krajowych przepisów. 

Komentarz
dr Andre Helin, prezes zarządu BDO
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Dyrektywa unijna 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę̨ 

2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawoz-
dań finansowych określa warunki zatwierdzania i rejestracji osób prowadzących badania ustawowe, stosujące 
się do tych osób zasady niezależności, obiektywizmu i etyki zawodowej, jak również ramy publicznego nadzoru 
nad tymi osobami. Dodatkowym celem dyrektywy jest dalsza harmonizacja przepisów regulujących badania 
sprawozdań finansowych na szczeblu Unii, aby umożliwić większą̨ przejrzystość i przewidywalność wymogów 
stosujących się do takich osób oraz zwiększyć ich niezależność i obiektywizm przy wykonywaniu powierzo-
nych im zadań. 

Ponadto dla poprawy ochrony inwestorów ważne jest wzmocnienie publicznego nadzoru nad biegłymi re-
widentami i firmami audytorskimi poprzez zwiększenie niezależności publicznych organów nadzoru w Unii 
i powierzenie im odpowiednich uprawnień, w tym uprawnień do prowadzenia dochodzeń i nakładania kar w 
celu wykrywania naruszeń w kontekście świadczenia przez biegłych rewidentów oraz firmy audytorskie usług 
w zakresie badania, a także w celu przeciwdziałania i zapobiegania takim naruszeniom. 

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniem Unii Europejskiej (dalej: TFUE) rynek wewnętrzny obejmuje obszar 
pozbawiony granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów i usług oraz swo-
boda przedsiębiorczości. Konieczne jest umożliwienie biegłym rewidentom i firmom audytorskim rozwijanie 
działalności usługowej w zakresie badania ustawowego w Unii poprzez umożliwienie im świadczenia takich 
usług w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym zostali oni zatwierdzeni. Umożliwienie biegłym 
rewidentom i firmom audytorskim przeprowadzania badań ustawowych na podstawie tytułu zawodowego 
uzyskanego w kraju pochodzenia na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego uwzględnia w szcze-
gólności potrzeby grup przedsiębiorstw, które – ze względu na wzrost przepływów handlowych w ramach ryn-
ku wewnętrznego – sporządzają sprawozdania finansowe w kilku państwach członkowskich i muszą poddawać 
je badaniu na mocy prawa unijnego. Wyeliminowanie barier utrudniających rozwój usług w zakresie badania 
ustawowego między państwami członkowskimi przyczynia się do zintegrowania unijnego rynku badań ustawo-
wych.  

Badanie ustawowe wymaga odpowiedniej wiedzy w zakresie prawa spółek, prawa podatkowego i ubezpie-
czeń społecznych; stosowne przepisy mogą się różnić w zależności od państwa członkowskiego. W rezultacie, 
aby zapewnić odpowiednią jakość usług w zakresie badań ustawowych świadczonych na terytorium państwa 
członkowskiego, państwo to powinno mieć możliwość nakładania środka wyrównawczego w przypadku, gdy 
biegły rewident zatwierdzony w innym państwie członkowskim chce zostać zatwierdzony również na teryto-
rium tego państwa członkowskiego, aby ustanowić tam stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 
Środek taki powinien uwzględniać doświadczenie zawodowe danego biegłego rewidenta. Nie powinien on 
prowadzić do nieproporcjonalnego obciążenia biegłego rewidenta ani utrudniać świadczenia usług w zakre-
sie badania ustawowego czy obniżać atrakcyjności ich świadczenia w państwie członkowskim, które nakłada 
środek wyrównawczy. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zatwierdzania wnioskujących biegłych 
rewidentów na podstawie testu umiejętności albo stażu adaptacyjnego, określonych w dyrektywie 2005/36/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Na zakończenie stażu adaptacyjnego biegły rewident powinien być w 
stanie zintegrować się z zawodowym rynkiem pracy w przyjmującym państwie członkowskim, po stwierdzeniu, 
że posiada on doświadczenie zawodowe w tym państwie członkowskim.

Podczas gdy główna odpowiedzialność za dostarczanie informacji finansowych powinna spoczywać na kie-
rownictwie badanych jednostek, rola biegłych rewidentów oraz firm audytorskich polega na aktywnym pod-
ważaniu informacji od kierownictwa z perspektywy użytkownika. Aby podnieść jakość badań, ważne jest zatem 
zwiększenie zawodowego sceptycyzmu wykazywanego przez biegłych rewidentów oraz firmy audytorskie wo-
bec badanej jednostki. Biegli rewidenci oraz firmy audytorskie powinni uznawać możliwość zaistnienia istot-
nych zniekształceń wynikających z oszustwa lub błędu, bez względu na wcześniejsze doświadczenia biegłego 
rewidenta dotyczące uczciwości i rzetelności kierownictwa badanej jednostki.

Szczególnie istotne jest zwiększenie niezależności jako jednego z podstawowych elementów przy przepro-
wadzaniu badań ustawowych. Aby zwiększyć niezależność biegłych rewidentów i firm audytorskich od jed-
nostki badanej przy przeprowadzaniu badań ustawowych, biegły rewident lub firma audytorska oraz każda 
osoba fizyczna będąca w stanie pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć na wynik badania ustawowego powinni 
być niezależni od badanej jednostki i nie powinni uczestniczyć w procesach decyzyjnych badanej jednostki.

Dla zachowania tej niezależności ważne jest także, aby biegli rewidenci i firmy audytorskie prowadzili do-
kumentację wszystkich zagrożeń dla własnej niezależności, jak również zabezpieczeń zastosowanych dla ich 
ograniczenia. Ponadto, jeżeli zagrożenia dla ich niezależności pozostają zbyt znaczące nawet po zastosowaniu 



/1 0 / Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poradnik dla członków zarządów i rad nadzorczych

zabezpieczeń służących ograniczeniu tych zagrożeń, powinni oni zrezygnować z wykonania zlecenia badania 
lub powstrzymać się od jego wykonania. 

Biegli rewidenci i firmy audytorskie powinny być niezależne przy przeprowadzaniu badań ustawowych ba-
danych jednostek i unikać konfliktów interesu. Aby ustalić niezależność biegłych rewidentów i firm audytor-
skich, należy wziąć pod uwagę pojęcie sieci, w ramach której działają. Wymóg dotyczący niezależności należy 
spełniać co najmniej w okresie objętym sprawozdaniem z badania, obejmującym zarówno okres objęty spra-
wozdaniami finansowymi poddawanymi badaniu, jak i okres, w którym przeprowadza się badanie ustawowe. 

Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz ich pracownicy powinni w szczególności powstrzymywać się od 
przeprowadzania badania ustawowego danej jednostki, jeżeli mają w niej interes gospodarczy lub interes fi-
nansowy, a także od udziału w obrocie instrumentami finansowymi wyemitowanymi, gwarantowanymi lub w 
inny sposób wspieranymi przez badaną jednostkę, z wyjątkiem udziałów w zdywersyfikowanych programach 
zbiorowego inwestowania. Biegły rewident lub firma audytorska powinni powstrzymywać się od udziału w 
wewnętrznych procesach decyzyjnych badanej jednostki. Biegłym rewidentom, firmom audytorskim oraz ich 
pracownikom bezpośrednio uczestniczącym w zleceniu badania ustawowego należy uniemożliwić przyjmowa-
nie obowiązków w jednostce badanej na szczeblu kierownictwa lub zarządu przed upływem odpowiedniego 
okresu od zakończenia badania.

Ważne jest, aby biegli rewidenci i firmy audytorskie działali z poszanowaniem praw swoich klientów do życia 
prywatnego i ochrony danych. Powinni oni zatem być związani rygorystycznymi przepisami w zakresie pouf-
ności i tajemnicy zawodowej, które jednak nie powinny zakłócać właściwego wykonania dyrektywy i rozpo-
rządzenia (UE) nr 537/2014 ani współpracy z biegłym rewidentem grupy w trakcie przeprowadzania badania 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w przypadku gdy jednostka dominująca znajduje się w państwie 
trzecim, pod warunkiem że przestrzegane są przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Przepisy te nie powinny jednak zezwalać biegłemu rewidentowi ani firmie audytorskiej na współpracę z orga-
nami państwa trzeciego poza kanałami współpracy przewidzianymi w rozdziale XI dyrektywy 2006/43/WE. 

Te przepisy o poufności powinny być również stosowane do wszystkich biegłych rewidentów lub firm audy-
torskich, które zaprzestały uczestniczenia w określonym badaniu sprawozdań finansowych. 

Odpowiednia organizacja wewnętrzna biegłych rewidentów i firm audytorskich powinna przyczynić się do 
zapobiegania ewentualnym zagrożeniom dla ich niezależności. Tym samym właściciele lub udziałowcy firmy 
audytorskiej, jak również osoby nią zarządzające, nie powinni ingerować w przeprowadzanie badania ustawo-
wego w żaden sposób zagrażający niezależności i obiektywizmowi biegłego rewidenta, który przeprowadza ba-
danie ustawowe w imieniu firmy audytorskiej. Ponadto biegli rewidenci i firmy audytorskie powinny ustanowić 
odpowiednie polityki i procedury wewnętrzne w odniesieniu do pracowników i innych osób uczestniczących 
w działalności w zakresie badań ustawowych w ramach ich organizacji, aby zapewnić zgodność z obowiązkami 
ustawowymi. Te polityki i procedury powinny w szczególności starać się zapobiegać na wszelkim zagrożeniom 
dla niezależności oeaz reagować na nie, a także zapewniać jakość, rzetelność i dokładność badania ustawo-
wego. Wdrożone polityki i procedury powinny być proporcjonalne do skali i stopienia złożoności działalności 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej. 

Badanie ustawowe kończy się wyrażeniem opinii, że sprawozdania finansowe oddają w sposób prawdziwy i 
rzetelny sytuację badanych jednostek zgodnie z odpowiednimi ramowymi zasadami sprawozdawczości finan-
sowej. Zainteresowane strony mogą jednak nie być świadome ograniczeń badania, na przykład w odniesieniu 
do istotności, technik doboru próby, roli biegłego rewidenta w wykrywaniu oszustw oraz odpowiedzialności 
kierow  nictwa, co może prowadzić do rozbieżności oczekiwań. Dla zmniejszenia tych rozbieżności ważne jest, 
aby zapewnić większą jasność co do zakresu badania ustawowego. 

Ważne jest zapewnienie wysokiej jakości badań ustawowych w Unii. Wszystkie badania ustawowe powinny 
zatem być przeprowadzane z zachowaniem międzynarodowych standardów badania przyjętych przez Komi-
sję. Jako że międzynarodowe standardy badania są opracowane, aby być przydatnymi dla jednostek bez wzglę-
du na ich wielkość i rodzaj oraz we wszystkich jurysdykcjach, właściwe organy państw członkowskich powinny 
— przy ocenianiu zakresu zastosowania międzynarodowych standardów badania — wziąć pod uwagę skalę i 
stopień złożoności działalności małych przedsiębiorstw. Żadna regulacja czy środki przyjęte w tym celu przez 
dane państwo członkowskie nie powinny prowadzić do sytuacji, w których biegły rewident lub firma audytor-
ska nie jest w stanie przeprowadzać badań ustawowych zgodnie z międzynarodowymi standardami badania. 
Państwom członkowskim powinno się zezwolić na wprowadzanie dodatkowych krajowych procedur lub wy-
mogów dotyczących badania wyłącznie w przypadku, gdy wynikają one ze szczegółowych krajowych wymogów 
prawnych dotyczących zakresu badań ustawowych rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 
co oznacza, że wymogi te nie zostały objęte zakresem przyjętych międzynarodowych standardów badania lub 
w przypadku, gdy podnoszą one wiarygodność i jakość rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 
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sprawozdań finansowych. Komisja powinna nadal uczestniczyć w monitorowaniu treści i procesu przyjmowa-
nia międzynarodowych standardów badania przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). 

W przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych ważne jest jasne określenie obowiązków biegłych 
rewidentów badających różne jednostki danej grupy. W tym celu biegły rewident grupy powinien ponosić 
pełną odpowiedzialność za sprawozdanie z badania. Dla zwiększenia wiarygodności i przejrzystości kontroli 
przeprowadzanych w Unii Europejskiej systemy zapewniania jakości w państwach członkowskich powinny być 
zarządzane przez właściwe organy wyznaczone przez państwa członkowskie w celu zapewnienia publicznego 
nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. 

Celem kontroli zapewnienia jakości jest zapobieganie i reagowanie na potencjalne słabości w sposobie prze-
prowadzania badań ustawowych. Aby kontrole zapewnienia jakości były wystarczająco kompleksowe, przy ich 
przeprowadzaniu właściwe organy powinny uwzględniać skalę i złożoność działalności biegłych rewidentów i 
firm audytorskich.

Rozporządzenie unijne 
W omawianym temacie kluczowe znaczenie ma rozprządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

537/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawoz-
dań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. 

Biegłym rewidentom i firmom audytorskim powierza się z mocy prawa przeprowadzanie wymaganych usta-
wowo badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (JZP) w celu zwiększenia zaufania spo-
łeczeństwa do rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych takich jednostek. Funkcja badania usta-
wowego związana z interesem publicznym oznacza, że szeroka społeczność osób i instytucji polega na jakości 
pracy biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej. Dobra jakość badań sprawozdań finansowych przyczynia się 
do prawidłowego funkcjonowania rynków, wzmacniając rzetelność i efektywność sprawozdań finansowych. 
Tym samym biegli rewidenci pełnią szczególnie istotną rolę społeczną.

Prawodawstwo unijne nakłada wymóg, by sprawozdania finansowe, zarówno roczne, jak i skonsolidowane, 
sporządzane przez instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, emitentów papierów wartościowych dopusz-
czonych do obrotu na rynku regulowanym, instytucje płatnicze, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w 
zbywalne papiery wartościowe (UCITS), instytucje pieniądza elektronicznego, alternatywne fundusze inwesty-
cyjne, były badane przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do przeprowadzania takiego badania zgodnie z 
prawem unijnym. 

Warunki zatwierdzania osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie badania ustawowego oraz minimalne 
wymogi dotyczące przeprowadzania takiego badania ustawowego określa dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 

Warto dodać, że 13 października 2010 r. Komisja Europejska opublikowała zieloną księgę zatytułowaną „Poli-
tyka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu”, która zapoczątkowała szeroko zakrojone 
konsultacje społeczne w ogólnym kontekście reformy regulacyjnej rynku finansowego na temat roli i zakresu 
badania sprawozdań finansowych oraz sposobów wzmocnienia funkcji badania sprawozdań finansowych dla 
zwiększenia stabilności finansowej. Z konsultacji społecznych wynikało, że przepisy dyrektywy 2006/43/WE w 
zakresie przeprowadzania badania ustawowego rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jed-
nostek interesu publicznego można udoskonalić. Następnie 13 września 2011 r. Parlament Europejski wydał 
sprawozdanie z własnej inicjatywy na temat ww. zielonej księgi. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
również przyjął sprawozdanie na temat wspomnianej zielonej księgi 16 czerwca 2011 r.

Stwierdzono w nim, iż ważne jest określenie szczegółowych zasad w celu zapewnienia, aby badania ustawowe 
jednostek interesu publicznego miały odpowiednią jakość i były przeprowadzane przez biegłych rewidentów i 
firmy audytorskie podlegające surowym wymogom.
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Standardy dla biegłych 
Wspólne podejście regulacyjne powinno wzmocnić uczciwość, niezależność, obiektywizm, odpowiedzial-

ność, przejrzystość i wiarygodność biegłych rewidentów i firm audytorskich przeprowadzających ustawowe 
badania jednostek interesu publicznego, przyczyniając się do podnoszenia jakości badań ustawowych w Unii, a 
tym samym do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, przy osiągnięciu wysokiego poziomu ochro-
ny konsumentów i inwestorów. Opracowanie odrębnego aktu prawnego dla jednostek interesu publicznego 
powinno także zapewnić spójną harmonizację i jednolite stosowanie przepisów, a tym samym przyczynić się 
do skuteczniejszego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Te surowe wymogi powinny mieć zastosowanie do 
biegłych rewidentów i firm audytorskich tylko w zakresie, w jakim przeprowadzają oni ustawowe badania jed-
nostek interesu publicznego. 

Badania ustawowe spółdzielni i banków oszczędnościowych podlegają w niektórych państwach członkow-
skich systemowi, który nie zezwala im na swobodny wybór biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej. Stowa-
rzyszenie biegłych rewidentów, którego dana spółdzielnia lub dany bank oszczędnościowy są członkami, jest 
zobowiązane na mocy prawa do prowadzenia badań ustawowych. Takie stowarzyszenia biegłych rewidentów 
działają na zasadzie non-profit, nie realizując celów zarobkowych, co wynika z ich natury prawnej. Ponadto 
jednostki organizacyjne tych stowarzyszeń nie są powiązane wspólnym interesem gospodarczym, co mogło-
by zagrozić ich niezależności. W związku z tym państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączenia z 
zakresu niniejszego rozporządzenia spółdzielni w rozumieniu art. 2 pkt 14 dyrektywy 2006/43/WE, banków 
oszczędnościowych lub podobnych jednostek, o których mowa w art. 45 dyrektywy 86/635/EWG, lub ich jed-
nostek zależnych lub następców prawnych, pod warunkiem że przestrzegane są zasady niezależności ustano-
wione w dyrektywie 2006/43/WE. 

Poziom wynagrodzenia otrzymywanego od jednej badanej jednostki oraz struktura wynagrodzenia mogą 
zagrozić niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej. Ważne jest zatem zapewnienie, aby wynagro-
dzenie za badanie nie było oparte na żadnej formie zdarzenia warunkowego oraz aby, w przypadku gdy wyna-
grodzenie za badanie od jednego klienta, w tym jego jednostek zależnych, jest znaczące, ustanowiona została 
szczególna procedura z udziałem komitetu ds. audytu zapewniająca jakość badania. Jeżeli biegły rewident lub 
firma audytorska stają się nadmiernie zależni od jednego klienta, komitet ds. audytu powinien z odpowiednim 
uzasadnieniem zdecydować, czy biegły rewident lub firma audytorska mogą nadal prowadzić badania usta-
wowe. Podejmując taką decyzję, komitet ds. audytu powinien wziąć pod uwagę m.in. zagrożenie niezależności 
oraz konsekwencje takiej decyzji.  Świadczenie przez biegłych rewidentów, firmy audytorskie lub członków ich 
sieci niektórych usług innych niż usługi badania ustawowego (usług niebędących badaniem sprawozdań finan-
sowych) na rzecz badanych jednostek może zagrozić ich niezależności. Należy zatem zakazać świadczenia nie-
których usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych, takich jak usługi: podatkowe, konsultingowe i 
doradcze na rzecz badanej jednostki, jej jednostki dominującej i jednostek kontrolowanych przez nią na tery-
torium Unii. Usługi, które wiążą się z jakimkolwiek udziałem w zarządzaniu lub procesie decyzyjnym badanej 
jednostki, mogą obejmować: zarządzanie aktywami obrotowymi, udzielanie informacji finansowych, optyma-
lizację procesów biznesowych, zarządzanie środkami pieniężnymi, ustalanie cen transferowych, zapewnianie 
efektywności łańcucha dostaw i podobne usługi. Usługi związane z finansowaniem, strukturą kapitałową i alo-
kacją kapitału oraz strategią inwestycyjną badanej jednostki powinny być zakazane, z wyjątkiem świadczenia 
usług takich, jak: usługi due diligence, wystawianie listów poświadczających w związku z prospektami emisyj-
nymi badanej jednostki, oraz inne usługi atestacyjne (poświadczające). 

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia biegłym rewidentom i firmom audytorskim na 
świadczenie niektórych usług podatkowych i usług w zakresie wyceny, jeżeli takie usługi nie są istotne lub je-
żeli nie wywierają one — łącznie lub osobno — bezpośredniego wpływu na badane sprawozdania finansowe. 
Usług takich nie należy uznawać za nieistotne, jeżeli obejmują one agresywne planowanie podatkowe. Biegły 
rewident lub firma audytorska nie powinni w związku z tym świadczyć takich usług na rzecz badanej jednost-
ki. Biegły rewident lub firma audytorska powinni mieć możliwość świadczenia usług niebędących badaniem 
sprawozdań finansowych, które nie są zabronione na mocy niniejszego rozporządzenia, jeżeli świadczenie 
tych usług zostało uprzednio zatwierdzone przez komitet ds. audytu, a biegły rewident lub firma audytorska 
są przekonani, że świadczenie tych usług nie stwarza zagrożenia dla niezależności biegłego rewidenta lub firmy 
audytorskiej, którego nie można ograniczyć do akceptowalnego poziomu przez zastosowanie zabezpieczeń.  

W celu uniknięcia konfliktu interesów ważne jest, aby przed przyjęciem lub kontynuowaniem zlecenia ba-
dania ustawowego jednostki interesu publicznego biegły rewident lub firma audytorska ocenili, czy spełnione 
są wymogi w zakresie niezależności, a w szczególności, czy istnieją jakiekolwiek zagrożenia dla niezależności 
wynikające ze stosunku z daną jednostką. Biegły rewident lub firma audytorska powinni co roku potwierdzać 
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swoją niezależność komitetowi ds. audytu badanej jednostki i omawiać z nim wszelkie zagrożenia dla swojej 
niezależności, jak również zabezpieczenia stosowane dla ograniczenia tych zagrożeń.  

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady reguluje przetwarzanie danych osobowych w pań-
stwach członkowskich w kontekście niniejszego rozporządzenia, a takie przetwarzanie powinno podlegać 
nadzorowi właściwych organów państw członkowskich, w szczególności niezależnych organów publicznych 
wyznaczonych przez państwa członkowskie. Wszelka wymiana lub przekazywanie informacji przez właściwe 
organy powinny być dokonywane zgodnie z zasadami przekazywania danych osobowych określonymi przez 
dyrektywę 95/46/WE.  

Należyta kontrola jakości wykonania zlecenia w ramach każdego zlecenia badania ustawowego powinna 
sprzyjać wysokiej jakości badania. Biegły rewident lub firma audytorska nie powinni zatem przedstawiać swo-
jego sprawozdania z badania aż do zakończenia kontroli jakości wykonania zlecenia.  

Wyniki badania ustawowego jednostki interesu publicznego należy przedstawiać zainteresowanym stronom 
w sprawozdaniu z badania. Dla zwiększenia zaufania zainteresowanych stron do sprawozdań finansowych ba-
danej jednostki szczególnie ważne jest, aby sprawozdanie z badania było dobrze uzasadnione i solidnie po-
twierdzone. Oprócz informacji, których przedstawienie wymagane jest zgodnie z art. 28 dyrektywy 2006/43/
WE, sprawozdanie z badania powinno zawierać w szczególności dostateczne informacje na temat niezależności 
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej oraz tego, w jakim zakresie badanie ustawowe uznano za umożliwia-
jące wykrycie nieprawidłowości, w tym oszustwa. 

Wartość badania ustawowego dla badanej jednostki zostałaby szczególnie zwiększona, gdyby poprawiona 
została komunikacja między biegłym rewidentem lub firmą audytorską z jednej strony, a komitetem ds. audytu 
z drugiej strony. Oprócz regularnego dialogu w trakcie przeprowadzania badania ustawowego ważne jest, aby 
biegły rewident lub firma audytorska składali komitetowi ds. audytu dodatkowe i bardziej szczegółowe spra-
wozdanie na temat wyników badania ustawowego. To dodatkowe sprawozdanie powinno zostać przekazane 
komitetowi ds. audytu nie później niż sprawozdanie z badania. Biegły rewident lub firma audytorska powinni 
omówić z komitetem ds. audytu kluczowe kwestie poruszone w dodatkowym sprawozdaniu. Powinna ponadto 
istnieć możliwość udostępniania takiego dodatkowego szczegółowego sprawozdania właściwym organom od-
powiedzialnym za nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi — na wniosek tych organów — oraz 
stronom trzecim, gdy jest to przewidziane w prawie krajowym. 

Biegli rewidenci lub firmy audytorskie już obecnie przedstawiają właściwym organom sprawującym nadzór 
nad jednostkami interesu publicznego informacje na temat faktów lub decyzji, które mogą stanowić naruszenie 
przepisów regulujących działalność badanej jednostki lub zakłócenie ciągłości funkcjonowania badanej jed-
nostki. Jednak zadania nadzorcze byłyby ułatwione, gdyby organy nadzoru nad instytucjami kredytowymi i 
zakładami ubezpieczeń oraz ich biegli rewidenci i firmy audytorskie miały obowiązek nawiązania między sobą 
skutecznego dialogu.

Ryzyko systemowe 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 ustanowiona została Europejska 

Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS). Zadaniem ERRS jest monitorowanie wzrostu ryzyka systemowego w 
Unii. Z uwagi na informacje, do jakich mają dostęp biegli rewidenci i firmy audytorskie instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym, doświadczenie tych firm mogłoby pomóc ERRS w jej pracach. Dlatego niniejsze rozpo-
rządzenie powinno ułatwić ustanowienie corocznego forum umożliwiającego dialog na ten temat pomiędzy 
biegłymi rewidentami oraz firmami audytorskimi z jednej strony oraz ERRS z drugiej w podziale na sektory i z 
uwzględnieniem zasady anonimowości. 

Dla zwiększenia zaufania do biegłych rewidentów i firm audytorskich przeprowadzających ustawowe badania 
jednostek interesu publicznego oraz ich odpowiedzialności ważne jest poszerzenie sprawozdawczości z przejrzy-
stości biegłych rewidentów i firm audytorskich. Biegli rewidenci i firmy audytorskie powinni zatem podlegać wymo-
gowi ujawniania informacji finansowych, w szczególności wykazywania swoich całkowitych obrotów w podziale na 
wynagrodzenie z tytułu badania od jednostek interesu publicznego, wynagrodzenie z tytułu badania od innych jed-
nostek oraz wynagrodzenie z tytułu innych usług. Powinni także ujawniać informacje finansowe na poziomie sieci, 
do której należą. Biegli rewidenci oraz firmy audytorskie powinni przekazywać właściwym organom dodatkowe in-
formacje uzupełniające na temat wynagrodzenia za badanie celem ułatwienia im wykonywania zadań nadzorczych.
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Ważne jest wzmocnienie roli komitetu ds. audytu w wyborze nowego biegłego rewidenta lub firmy audy-
torskiej, co sprzyja bardziej świadomemu podejmowaniu decyzji przez walne zgromadzenie wspólników lub 
członków badanej jednostki. Z tego względu przy przedstawianiu wniosku na walnym zgromadzeniu organ 
administrujący lub nadzorczy powinien wyjaśnić, czy postępuje zgodnie z preferencją komitetu ds. audytu, i 
podać powody ewentualnego odejścia od tej preferencji. Rekomendacja komitetu ds. audytu powinna zawierać 
przynajmniej dwie możliwości realizacji zlecenia badania oraz należycie uzasadnioną preferencję w stosunku 
do jednej z nich, tak aby możliwe było dokonanie rzeczywistego wyboru. W celu przedstawienia uczciwego i 
odpowiedniego uzasadnienia dla swojego zalecenia, komitet ds. audytu powinien posłużyć się wynikami obo-
wiązkowej procedury wyboru zorganizowanej przez badaną jednostkę, za którą to procedurę odpowiada ko-
mitet ds. audytu. W ramach tej procedury wyboru badana jednostka nie powinna ograniczać biegłym rewiden-
tom lub firmom audytorskim posiadającym mały udział w rynku możliwości przedstawiania ofert dotyczących 
zlecenia badania. Dokumentacja przetargowa powinna zawierać przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wy-
boru stosowane do oceny ofert. Uwzględniając jednak fakt, że taka procedura wyboru może pociągać za sobą 
nieproporcjonalne koszty dla jednostek o niższej kapitalizacji rynkowej lub dla małych i średnich jednostek 
interesu publicznego ze względu na ich wielkość, właściwe jest zwolnienie takich jednostek i podmiotów z obo-
wiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru nowego biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej. 

Prawo walnego zgromadzenia wspólników lub członków badanej jednostki do wyboru biegłego rewidenta 
lub firmy audytorskiej byłoby bezwartościowe, gdyby badana jednostka miała zawierać umowę ze stroną trze-
cią, w której ograniczano by to prawo wyboru. W związku z tym za nieważne należy uznać wszelkie klauzule w 
umowach zawieranych przez badaną jednostkę ze stroną trzecią, a dotyczące powoływania lub ograniczania 
wyboru do konkretnych biegłych rewidentów lub firm audytorskich. 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu zaufania inwestorów i konsumentów do rynku wewnętrznego dzięki 
unikaniu konfliktu interesów biegli rewidenci i firmy audytorskie powinni podlegać właściwemu nadzorowi ze 
strony właściwych organów, niezależnych od środowiska zawodowego biegłych rewidentów i dysponujących 
odpowiednimi możliwościami, wiedzą fachową i zasobami. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
przekazania lub zezwolenia swym właściwym organom, by delegowały dowolne ze swoich zadań innym or-
ganom lub podmiotom, z wyjątkiem zadań związanych z systemem zapewniania jakości, dochodzeniami oraz 
systemami dyscyplinarnymi. Państwa członkowskie powinny mieć jednak możliwość zadecydowania o prze-
kazaniu zadań związanych z systemami dyscyplinarnymi innym organom i podmiotom, pod warunkiem że 
większość osób biorących udział w zarządzaniu danymi organami lub podmiotami jest niezależna od zawodu 
biegłego rewidenta. Właściwe organy krajowe powinny posiadać niezbędne uprawnienia do podejmowania 
swoich zadań nadzorczych, w tym możliwość dostępu do danych, uzyskiwania informacji oraz przeprowadza-
nia inspekcji. Powinny one specjalizować się w nadzorze nad rynkami finansowymi, nad przestrzeganiem obo-
wiązków sprawozdawczości finansowej lub nad badaniami ustawowymi. Powinna jednak istnieć możliwość, 
aby nadzór nad przestrzeganiem obowiązków nałożonych na jednostki interesu publicznego był prowadzony 
przez właściwe organy odpowiedzialne za nadzorowanie tych jednostek. Finansowanie właściwych organów 
powinno być wolne od wszelkiego niewłaściwego wpływu ze strony biegłych rewidentów czy firm audytorskich. 

Jakość nadzoru powinna się poprawić, jeżeli istnieć będzie skuteczna współpraca między organami, którym 
powierzono różne zadania na szczeblu krajowym. Organy właściwe w sprawie nadzoru nad przestrzeganiem 
obowiązków w zakresie ustawowych badań jednostek interesu publicznego powinny zatem współpracować z 
organami odpowiedzialnymi za zadania przewidziane w dyrektywie 2006/43/WE, z organami odpowiedzial-
nymi za nadzorowanie jednostek interesu publicznego i z jednostkami analityki finansowej, o których mowa w 
dyrektywie 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.  

Zewnętrzne zapewnianie jakości w przypadku badania ustawowego ma zasadnicze znaczenie dla wysokiej jakości 
badań ustawowych. Zwiększa ono wiarygodność publikowanych informacji finansowych i zapewnia lepszą ochronę 
wspólników, inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron. Biegli rewidenci i firmy audytorskie powinni za-
tem podlegać systemowi zapewniania jakości, za który odpowiedzialne są właściwe organy, co zapewni obiektywizm 
i niezależność od środowiska zawodowego biegłych rewidentów. Kontrole zapewnienia jakości należy organizować w 
taki sposób, aby każdy biegły rewident lub każda firma audytorska prowadzące badania jednostek interesu publicz-
nego byli poddawani kontroli zapewnienia jakości na podstawie analizy ryzyka. W przypadku biegłych rewidentów 
i firm audytorskich prowadzących badania ustawowe jednostek interesu publicznego innych niż jednostki zdefinio-
wane w art. 2 pkt 17 i 18 dyrektywy 2006/43/WE kontrola taka powinna mieć miejsce przynajmniej raz na trzy lata, a 
w innych przypadkach — przynajmniej raz na sześć lat. Zalecenie Komisji z 6 maja 2008 r. w sprawie zewnętrznego 
zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicz-
nego zawiera informacje o sposobie prowadzenia inspekcji. Kontrole zapewnienia jakości powinny być odpowiednie 
i proporcjonalne do skali i stopnia złożoności działalności kontrolowanego biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej. 
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Rynek usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek interesu publicznego podlega ewolucji w cza-
sie. Jest zatem konieczne, aby właściwe organy monitorowały zmiany na rynku, w szczególności w odniesieniu 
do rodzajów ryzyka wynikających z wysokiego stopnia koncentracji rynku, w tym w obrębie konkretnych sek-
torów, oraz wyniki działania komitetów ds. audytu. 

Przejrzystość działań właściwych organów powinna przyczynić się do zwiększenia zaufania inwestorów i 
konsumentów do rynku wewnętrznego. Należy nałożyć na właściwe organy wymóg składania regularnych 
sprawozdań z ich działań i publikowania informacji zbiorczych na temat ustaleń i wniosków z inspekcji lub — 
jeżeli tak przewidują państwa członkowskie — w odniesieniu do indywidualnej inspekcji. 

Nadzór i współpraca 
Współpraca między właściwymi organami państw członkowskich może w dużym stopniu przyczynić się do 

zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości badań ustawowych w Unii. Właściwe organy państw członkowskich 
powinny zatem współpracować ze sobą, w razie potrzeby, w celu wykonywania swoich obowiązków nadzor-
czych w odniesieniu do badań ustawowych. Powinny one przestrzegać zasady regulowania i sprawowania nad-
zoru przez państwo członkowskie, w którym biegły rewident lub firma audytorska zostali zatwierdzeni, oraz 
w którym badana jednostka ma swoją siedzibę statutową. Współpraca między właściwymi organami powinna 
być zorganizowana w ramach Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA), który powinien 
składać się z wysokiego szczebla przedstawicieli właściwych organów. W celu wzmocnienia spójnego stosowa-
nia niniejszego rozporządzenia KEONA powinien mieć możliwość przyjmowania niewiążących wytycznych lub 
opinii. Ponadto powinien ułatwiać wymianę informacji, udzielać porad Komisji i wnosić wkład w oceny tech-
niczne i analizę techniczną. 

Do celów dokonywania technicznej oceny systemów nadzoru publicznego działających w państwach trzecich 
oraz w odniesieniu do międzynarodowej współpracy w tym zakresie między państwami członkowskimi a pań-
stwami trzecimi KEONA powinien ustanowić podgrupę, której przewodniczyłby członek powołany przez Euro-
pejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych — EUNGiPW), oraz powinien 
zwrócić się z wnioskiem o pomoc do EUNGiPW, europejskiego urzędu nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego — EUNB) lub Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pra-
cowniczych Programów Emerytalnych — EUNUiPPE) w zakresie, w jakim jego wniosek jest związany z między-
narodową współpracą między państwami członkowskimi a państwami trzecimi w dziedzinie badań ustawowych 
jednostek interesu publicznego nadzorowanych przez te Europejskie Urzędy Nadzoru. Sekretariat KEONA powi-
nien być udostępniany przez Komisję oraz — na podstawie programu prac uzgodnionego przez KEONA — koszty 
związane z jego funkcjonowaniem powinny być uwzględnione w preliminarzu budżetowym na kolejny rok. 

Współpraca między właściwymi organami państw członkowskich powinna obejmować współpracę w zakresie 
kontroli zapewnienia jakości oraz pomoc w dochodzeniach dotyczących przeprowadzania ustawowych badań 
jednostek interesu publicznego, w tym także w przypadkach, gdy badane zachowania nie stanowią naruszenia 
żadnych przepisów ustawodawczych ani wykonawczych obowiązujących w danych państwach członkowskich. 
Tryby współpracy między właściwymi organami państw członkowskich powinny obejmować możliwość two-
rzenia kolegiów właściwych organów oraz przekazywanie zadań między nimi. W ramach tej współpracy należy 
brać pod uwagę pojęcie sieci, w ramach której działają biegli rewidenci i firmy audytorskie. Właściwe organy 
powinny przestrzegać stosownych przepisów w zakresie poufności i tajemnicy zawodowej. 

Wzajemne powiązania rynków kapitałowych wymagają przyznania właściwym organom uprawnień do 
współpracy z organami i podmiotami nadzoru z państw trzecich w zakresie wymiany informacji lub kontroli 
zapewnienia jakości. W przypadku jednak, gdy współpraca z organami państwa trzeciego dotyczy dokumenta-
cji roboczej z badania lub innych dokumentów będących w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytor-
skich, należy stosować procedury przewidziane w dyrektywie 2006/43/WE.  

Sprawne funkcjonowanie rynków kapitałowych wymaga istnienia trwałych możliwości w zakresie prowa-
dzenia badań sprawozdań finansowych oraz konkurencyjnego rynku usług w zakresie badań ustawowych, na 
którym działa wystarczająca liczba biegłych rewidentów i firm audytorskich zdolnych do przeprowadzania 
ustawowych badań jednostek interesu publicznego. Właściwe organy i Europejska Sieć Konkurencji powinny 
przedłożyć sprawozdanie na temat zmian strukturalnych na rynku usług badań sprawozdań finansowych, do-
konujących się w następstwie przyjęcia niniejszego rozporządzenia.  


