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W nawiązaniu do pisma Pana Ministra z dnia 18 kwietnia 2014 r. (znak: DR2/0 

65/64/SKL/2014) stanowiącego odpowiedź na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich 

(znale: I.561.5.2014.AJK), pragnę uprzejmie podziękować Panu Ministrowi za przedstawione 

wyjaśnienia dotyczące usunięcia biegłego rewidenta z rejestru biegłych rewidentów w inny 

sposób, niż na drodze postępowania dyscyplinarnego, w sytuacji utraty przez niego waloru 

nieposzlakowanej opinii oraz niedawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu.

Jednocześnie, działając z na podstawie art. 13 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.

0 Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1648), zwracam się do Pana 

Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika, czy rozważa Pan Minister inicjatywę 

mającą na celu zmianę art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach

1 ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 ze zm.), tak aby wykładnia 

wyżej wymienionego przepisu nie budziła w praktyce dalszych wątpliwości interpretacyjnych.

Będę również wdzięczny Panu Ministrowi za udzielenie Rzecznikowi informacji, 

czy zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów oraz 

przesłanki posiadania przez biegłych rewidentów nieskazitelnego charakteru zostały poddane 

analizie w trakcie prac nad zmianą ustawy o biegłych rewidentach związanych z wydaniem 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.
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zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań 

finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzeniem 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 decyzją Komisji 2005/909/WE.

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatęj
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