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W odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2018 r. będące wnioskiem o udostępnienie 
informacji publicznej w zakresie:

1. Dat spotkań oraz notatek ze spotkań przeprowadzonych z audytorami opiniującymi 
sposób księgowania zmian bilansowych przedstawiony w dokumencie pt. "Informacja 
w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron 
niektórych umów kredytu i pożyczki wpływ na instytucje kredytowe"

2. Nazw firm udzielających opinii w zakresie sposobu interpretacji skutków 
rachunkowych będących podstawą tez zawartych w dokumencie wskazanym w pytaniu 
nr 1.

3. Treści przedstawionych opinii przez firmy audytorskie dla potrzeb stworzenia 
dokumentu wskazanego w pytaniu pierwszym.

4. Kosztów wykonania opinii firm zewnętrznych, niezbędnych do ustalenia tez zawartych 
w dokumencie wskazanym w pierwszym pytaniu.

5. Treści opinii przedstawionych przez biegłych rewidentów Komisji Nadzoru 
Finansowego, wraz z podaniem numeru ich uprawnień zawodowych, wykorzystanych 
do stworzenia treści zawartych w dokumencie wskazanym w pytaniu pierwszym.

- uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień: 

W odpowiedzi na pytanie nr 1 uprzejmie informuję, że UKNF nie uczestniczył w 
spotkaniach i nie otrzymał tym samym żadnych notatek z takich spotkań. Odpowiadając na 
pytanie nr 2 informuję, że UKNF nie posiada jakiejkolwiek wiedzy nt. opinii wyrażanej przez 
firmy audytorskie w formie pisemnej lub jakiejkolwiek innej formie. W odniesieniu do pytań z 
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pkt 3-5 UKNF pragnie zauważyć, że na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, biegłym rewidentem jest osoba 
wpisana do rejestru biegłych rewidentów, która spełnia całokształt warunków określonych 
w tej ustawie. Tytuł „biegły rewident” podlega ochronie prawnej. Biegły rewident może 
wykonywać zawód w jednej z form ściśle określonych w art. 46 ustawy o biegłych rewidentach: 
- prowadząc działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, - jako 
pracownik firmy audytorskiej, - jako wspólnik w firmie audytorskiej lub osoba powiązana z nią 
w inny sposób. Analiza przepisów o biegłych rewidentach prowadzi zatem do wniosku, że 
osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta i wpisana do rejestru biegłych rewidentów, 
która jest jednocześnie zatrudniona w UKNF na podstawie umowy o pracę nie wykonuje 
zawodu biegłego rewidenta, nie udziela opinii w charakterze biegłego rewidenta ani nie 
wykonuje czynności rewizji finansowej. UKNF nie zatrudnia pracowników w charakterze ani 
na stanowisku biegłych rewidentów. Te osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i 
mają tym samym status pracowników UKNF. Tym samym UKNF nie posiada  i tym samym 
nie może udostępnić jakichkolwiek opinii „przedstawionych przez biegłych rewidentów 
UKNF”, ponieważ opinie takie nigdy nie zostały wydane. 

Ponadto, UKNF nie występował do podmiotów zewnętrznych o opinię w kwestii 
możliwości rozłożenia w czasie skutków potencjalnego przewalutowania kredytów na złote 
oraz umorzenia ich w części. UKNF w trybie art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe 
pozyskał dane w ramach badania pozasprawozdawczego przeprowadzonego wśród banków. 

Z poważaniem,
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