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Informacja z posiedzenia  

Komisji Nadzoru Audytowego  

w dniu 17 kwietnia 2019 r. 

 

Podczas posiedzenia m.in. 

 

 
1. KNA w ramach prowadzonych kontroli w firmach audytorskich przeprowadzających 

badanie ustawowe w JZP: 

 postanowiła przekazać firmie audytorskich raport z kontroli, 
 

2. KNA w ramach postępowań administracyjnych wobec firm audytorskich i biegłych 
rewidentów wydała rozstrzygnięcia dotyczące: 

 

 stwierdzenia nieważności uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  w sprawie 
nałożenia na firmę audytorską kary pieniężnej, 

 utrzymania w całości w mocy zaskarżonej uchwały Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów w sprawie nałożenia na firmę audytorską kary pieniężnej oraz podania 
do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i karach 
nałożonych, 

 uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego 
rozpoznania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w sprawie skreślenia strony 
z rejestru biegłych rewidentów, 

 uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i umorzenia postępowania w sprawie 
skreślenia strony z rejestru biegłych rewidentów, 

 wznowienia postępowania w sprawie skreślenia strony z rejestru biegłych 
rewidentów, 

 wszczęcia dwóch postępowań administracyjnych w sprawie nieprzestrzegania 
przepisów dotyczących rotacji firmy audytorskiej oraz zawiadomienia strony 
o wszczęciu postępowania. 
 

3. KNA w sprawach dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów wydała 
postanowienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego. 

4. KNA zapoznała się ze sprawozdaniami organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 
i  Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów za 2018 r. 
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5. KNA zapoznała się z informacją na temat realizacji przez firmy audytorskie 
obowiązku wnoszenia opłaty za 2018 r. z tytułu nadzoru. 

 

6. KNA w ramach nadzoru nad działalnością organów Polski Izby Biegłych Rewidentów 
m.in. : 

 
 zatwierdziła uchwałę nr 3311/51/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

12 lutego 2019 roku w sprawie sposobu i trybu archiwizacji przez Komisję 
Egzaminacyjną dokumentów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na 
biegłych rewidentów, 
 

 zatwierdziła uchwałę nr 3438/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 
12 kwietnia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy 
dla kandydatów na biegłych rewidentów, 

 
  zatwierdziła uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  

nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania 
oraz innych dokumentów, 
Uchwała dostępna jest na stronie KNA. 
 

7. Przedstawiono sprawy z zakresu realizowanej przez KNA współpracy 
międzynarodowej, w szczególności wynikającej z członkostwa w CEAOB oraz IFIAR. 
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