
Załącznik Nr 2 

do komunikatu Nr 10/2016  

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 15 marca 2016 r.  

 

Wykaz przepisów i rekomendacji istotnych dla realizacji badania sprawozdania 

finansowego za 2015 rok spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

 

Akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 174). 

2. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1450, z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, 

z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128, z późn. 

zm.). 

5. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 21). 

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 873, 

z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  

(Dz. U. z 2014 r., poz.880). 

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1832). 

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych 

zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 

finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji 

sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Dz. U z 2014 r., poz. 248). 

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego 

trybu wykonywania czynności kontrolnych Krajowej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 873, 

z późn. zm.). 

 

Regulacje zalecane: 

1. Rekomendacje KNF dla SKOK: 

− Rekomendacja A-SKOK  dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem 

ekspozycji kredytowych w SKOK (czerwiec 2015 r.), 

− Rekomendacja B-SKOK  dotycząca dobrych praktyk w zakresie ładu 

korporacyjnego SKOK (czerwiec 2015 r.), 

− Rekomendacja C-SKOK  dotycząca rachunkowości spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych (grudzień 2015 r.). 
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2. Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 

Badania, dostępne jako załączniki do uchwały nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej 

na stronie: http://kibr.org.pl/pl/normy. 


