
 

 

UCHWAŁA NR 2337/42a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 2 września 2022 r. 

 

w sprawie zastrzeżeń Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przedstawionych 

do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie krajowych standardów 

kontroli jakości oraz krajowego standardu badania 220 (Z) 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1.1. W następstwie odmowy Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego 

zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 2290/39a/2022 z dnia 25 

lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz 

ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego), wyrażonej uchwałą 

Nr 24/I/2022 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 12 sierpnia 2022 r., 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów nie uwzględnia zastrzeżeń Rady Polskiej Agencji 

Nadzoru Audytowego, w brzmieniu wskazanym w załączniku do uchwały Nr 15/I/2022 Rady 

Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przedstawienia 

zastrzeżeń do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2182/36a/2022 z dnia 30 

kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz 

ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego), w następujących punktach: 

− pierwszym, dotyczącym niezgodności zakresu podmiotowego Krajowego Standardu 

Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 

(PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy 

sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” 

z zakresem podmiotowym wynikającym z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, 



 

 

− drugim, dotyczącym niezastrzeżenia, że audytorzy wewnętrzni nie mogą być 

wykorzystani do zapewnienia bezpośredniej pomocy i przeprowadzania procedur 

badania, oraz 

− piątym, dotyczącym niewprowadzenia obowiązku rotacji kontrolera jakości zlecenia 

w odniesieniu do usług podlegających takiej kontroli oraz zastrzeżonych dla biegłych 

rewidentów i firm audytorskich. 

2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów nie podejmuje uchwały, o której mowa w art. 102 

ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), uwzględniającej zastrzeżenia Rady 

Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


