
Załącznik nr 2 do uchwały nr 56/44/2017

Krajowej Komisji Nadzoru

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Niniejsze procedury powinny zostać dostosowane do sytuacji kontrolowanej firmy audytorskiej.

PRZY WYKONYWANIU PROCEDUR KONTROLER POWINIEN WZIĄĆ POD UWAGĘ SKALĘ I ZŁOŻONOŚĆ DZIAŁALNOŚCI KONTROLOWANEJ FIRMY AUDYTORSKIEJ.
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Słownik stosowanych pojęć i skrótów:

Ilekroć jest mowa o: rozumie się przez to:

ustawie ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)

uchylonej ustawie
ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), 

ustawie o rachunkowości ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),

KSRF
Krajowe Standardy Rewizji Finansowej stanowiące załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 

2010 r. z późn. zm.,

MSRF Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej,

zasady etyki
zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów w brzmieniu ustalonym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 4249/60/2011 z dnia 13 

czerwca 2011 r. roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów z późn. zm. – zwane dalej „Zasadami etyki IFAC”,

Zasady wewnętrznej kontroli 

jakości

zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych stanowiące załącznik do uchwały nr 

1378/32/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 października 2009 r., zwane dalej „Zasadami kontroli jakości”,

MSKJ 1 
zasady wewnętrznej kontroli jakości, stanowiące załącznik do uchwały nr 2784/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 

2015 r. w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zwane dalej "MSKJ 1",

IFAC Kodeks etyki zawodowych księgowych wydany przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Accountants - IFAC),

KKN Krajową Komisję Nadzoru,

firmie audytorskiej firmę audytorską, o której jest mowa w art. 46 ustawy.
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WSKAZÓWKI dotyczące korzystania z narzędzi opracowanych w celu realizacji procedur kontroli

UWAGA
Osoby przeprowadzające kontrolę - kontrolerzy, zobowiązani są do zgromadzenia w aktach kontroli kopii dowodów
potwierdzających NIEPRAWIDŁOWOŚCI przedstawione w protokole kontroli

Legenda:

Opis w kolumnie "nasza ocena / wnioski na podstawie oglądu dokumentacji"

TAK

należy rozumieć jako opis w przypadku, gdy osoby przeprowadzające kontrolę nie mają wątpliwości co do zakresu, 

prawidłowości i zawartości merytorycznej zgromadzonych przez firmę audytorską lub kluczowego biegłego rewidenta/zespół 

dokumentów i informacji. 

NIE (też niekompletnie)

należy rozumieć jako opis w przypadku, gdy osoby przeprowadzające kontrolę mają wątpliwości co do zakresu, prawidłowości i 

zawartości merytorycznej zgromadzonych przez firmę audytorską lub kluczowego biegłego rewidenta/zespół dokumentów i 

informacji (brak w/w lub niewystarczający zakres). Wybranie tej odpowiedzi wymaga podania odwołania do ewentualnych 

dokumentów źródłowych (plików, notatek, kart dokumentacji etc.) znajdujących się w dokumentacji  oraz zadania kluczowemu 

biegłemu rewidentowi/firmie audytorskiej pisemnych pytań, uzyskania odpowiedzi (również pisemnej). Po przeanalizowaniu 

odpowiedzi uzyskanych od kluczowego biegłego rewidenta/firmy audytorskiej należy podjąć decyzję, czy stwierdza się 

nieprawidłowość.

N/d zapytanie nie ma uzasadnienia w stanie faktycznym, tj. sytuacji firmy audytorskiej/badanej jednostki
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nr kontroli: 2017/XXX
nazwa kontrolowanej firmy audytorskiej: XXXX

Kontroler: XX

PROCEDURY KONTROLI PRZEPROWADZONEJ Z UPOWAŻNIENIA KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU

Część I Ustalenia kontroli w zakresie działalności Podmiotu
Obszar kontroli

I.1 Działalność firmy audytorskiej (FA)

I.2 Działalność firmy audytorskiej (FA) - dodatkowe procedury

Część II Ustalenia kontroli w zakresie systemu wewnętrznej kontroli jakości
Obszar kontroli

II.1.1 System wewnętrznej kontroli jakości 

II.1.2 Monitorowanie 

II.1.3 MSKJ 1

Część III Ustalenia kontroli w zakresie ilości i jakości wykorzystywanych zasobów kadrowych
Obszar kontroli

III Ilość i jakość wykorzystywanych zasobów kadrowych

Część IV Ustalenia kontroli w zakresie naliczonego wynagrodzenia
Obszar kontroli

IV Wynagrodzenie za czynności rewizji finansowej

Zestawienie nieprawidłowości

Wykaz załączników

2017/XXX
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I.1

2017/XXX

Ustalenie kryteriów oceny:

art. 46, art. 47 ust. 1 i 2, art 52 ust. 1, art. 53 ust. 1-5, art. 56 ust. 1 i 2, art. 57 ust. 2 i 3 

ustawy (art. 47, art. 48 ust. 1 i 2, art. 49 ust. 3, art. 50 ust. 1 i 2, art. 52 ust.1 pkt 2, art. 53 

ust. 3 i 4 uchylonej ustawy)  oraz odpowiednie uchwały Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów w tym zakresie

Opis czynności kontrolnych:

1

Czy forma prawna FA oraz wymogi w zakresie składu Zarządu i liczby głosów były zgodne 

z wymogami art. 46 ustawy (art. 47 uchylonej ustawy)? 

Sprawdzić poprzez wgląd w podstawowe dokumenty dotyczące działalności Podmiotu, tj.

- statut  lub umowę jednostki,

- wypis w właściwego rejestru (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub  wyciąg z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej),

-  inne.

Uzyskaj informacje o zmianach jakie miały miejsce od daty ostatniej kontroli z 

upoważnienia KKN.

2

Czy w przypadku zmian, jakie miały miejsce od ostatniej kontroli z upoważnienia KKN, 

dotyczących działalności FA w zakresie o jakim jest mowa w art. 57 ust. 2 ustawy (art. 53 

ust. 3 uchylonej ustawy) zostały one zgłoszone zgodnie z zapisami art. 57 ust. 3 ustawy 

(art. 53 ust. 4 uchylonej ustawy)?

3

Czy rodzaj działalności FA był zgodny z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy (art. 48 ust. 1 i 2 uchylonej 

ustawy)?

Sprawdzić poprzez wgląd w: 

- statut, umowę lub inny akt założycielski,

- ewidencję przychodów oraz wybraną próbę faktur sprzedaży.

4
Czy prawidłowo sporządzono pisemne sprawozdanie z działalności podmiotu (art. 52 ust. 1 

ustawy; art. 49 ust. 3 uchylonej ustawy)?

5
Czy prawidłowo naliczono opłatę z tytułu nadzoru (art. 56 ust. 1 i 2 ustawy, art. 52 ust. 1 

pkt. 2 uchylonej ustawy oraz odpowiednie uchwały KRBR w tym zakresie)?

6
Czy FA posiadała ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności (art. 53 ust. 1-5 ustawy; art. 50 ust. 1 i 2 uchylonej ustawy)?

nasza ocena 
odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

Cel procedury:
 - uzyskanie podstawowych informacji na temat działalności FA oraz 

 - ocena, czy FA przestrzegała przepisy regulujące działalność firm audytorskich.

I.1 Działalność firmy audytorskiej (FA)
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do FA odpowiedź FA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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I.2

2017/XXX

Ustalenie kryteriów oceny:
do uzupełnienia po określeniu tematu zagadnienia dodatkowego

Opis czynności kontrolnych:

1 Zagadnienia szczególne (wg decyzji KKN lub osób przeprowadzających kontrolę).

I.2 Działalność firmy audytorskiej (FA) - dodatkowe procedury
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
nasza ocena 

odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

Cel procedury:

Procedury mają ma na celu uzyskanie informacji na temat zagadnień szczególnych (poza zakresem standardowym tj. wymienionym w innych arkuszach) 

odpowiedź FA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

6 z 22



II.1.1

2017/XXX

Cel procedury:

Sprawdzenie, czy opracowane przez FA  zasady wewnętrznej kontroli jakości były zgodne 

z wymagającymi zastosowania uregulowaniami

Ustalenie kryteriów oceny:

Art.  49 ust. 1 i 2 uchylonej ustawy  oraz Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 

1378/32/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad wewnętrznej kontroli 

jakości FA uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Opis czynności kontrolnych:

1
Czy FA posiadał opis systemu wewnętrznej kontroli jakości?                                                                                     

(Zasady Wewnętrznej Kontroli Jakości pkt 3, 35)

2
Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi NIE, to jakie FA  stosuje procedury?   

Proszę zadać pisemne pytanie kierownikowi FA. 

I Kontrola elementów systemu kontroli jakości:

Odpowiedzialność za jakość

(Zasady wewnętrznej kontroli jakości pkt 10 - 13 oraz 35)

I.1

Czy dokumentacja wewnętrznej kontroli jakości została zatwierdzona przez kierownika FA 

?

W komórce "nasz komentarz (wypełniamy opcjonalnie)" podaj datę podpisania 

dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości.

I.2
Czy wskazano osobę odpowiedzialną za opracowanie i skuteczne działalnie systemu 

wewnętrznej kontroli jakości?

I.3
Czy wspólnicy, pracownicy, współpracownicy zostali zobowiązani do stosowania 

opracowanych zasad i procedur systemu wewnętrznej kontroli jakości?                                                                                                                                                                               

(Zasady Wewnętrznej Kontroli Jakości par. 3)

II Wymogi etyczne

(Zasady wewnętrznej kontroli jakości pkt 14 - 16)

II.1

Czy ustalone przez FA  zasady i procedury systemu kontroli jakości zawierają wymogi 

przestrzegania przez wszystkich wspólników (partnerów), pracowników wymogu 

niezależności (umysłu i wizerunku) oraz przestrzegania przez wszystkich wspólników 

(partnerów), pracowników wymogu wykonywania powierzonych zadań z należytą 

starannością i obiektywizmem?

II.2
Czy wspólnicy (partnerzy), pracownicy i współpracownicy FA  zostali poinformowani o 

obowiązku przestrzegania zasad etyki i niezależności? Przy formułowaniu odpowiedzi na 

powyższe pytanie proszę zwrócić uwagę na następujące punkty:

 -  przestrzegania zasad niezależności,

 -  uczciwości,

 -  wykonywaniu powierzonych zadań z należytym obiektywizmem,

 -  zachowania tajemnicy,

 -  wykonywaniu powierzonych zadań z należytą starannością,

 -  posiadaniu zawodowych kompetencji przy wykonywaniu zadań.

II.3

Czy system wewnętrznej kontroli jakości zawiera zasady i procedury w zakresie 

uzyskiwania, przynajmniej raz na rok, oświadczeń potwierdzających spełnienie wymogu 

niezależności od każdego wspólnika (partnera), pracownika i współpracownika, 

zobowiązanych do zachowania niezależności?

II.4 

Czy system wewnętrznej kontroli jakości niezależnie od możliwości przedstawionej w pkt 

II.3 zawiera zasady i procedury dotyczące uzyskiwania, oświadczeń potwierdzających 

spełnienie wymogu niezależności dla każdego zlecenia czynności rewizji finansowej w 

którym pracownik/współpracownik uczestniczył

II.5
Czy opracowany wzór oświadczenia o niezależności  uwzględnia wszystkie kryteria 

wskazane w art. 56 ust. 3 i 4 uchylonej ustawy oraz rozdział 290/291 IFAC ?

II.6
Czy przyjęte zasady i procedury potwierdzania niezależności  obejmują: FA, członków 

zarządu i organów nadzorczych, biegłego rewidenta, inne osoby wykonujące czynności 

rewizji finansowej oraz sieć? 

III Zarządzanie kadrami

(Zasady wewnętrznej kontroli jakości pkt 17 - 19)

III.1
Czy system wewnętrznej kontroli jakości zawiera zasady i procedury dotyczące 

zarządzania kadrami?

II.1.1 System wewnętrznej kontroli jakości 
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
nasza ocena 

odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

odpowiedź FA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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II.1.1

II.1.1 System wewnętrznej kontroli jakości 
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
nasza ocena 

odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

odpowiedź FA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Przy formułowaniu odpowiedzi na powyższe pytanie proszę zwrócić uwagę na 

następujące  kwestie:

 -  nabór personelu,

 -  przydział do realizacji zleceń,

 -  rozwój zawodowy,

 -  system awansowania,

 -  ocenę predyspozycji pracowników,

 -  proces stałej edukacji zawodowej współpracowników.

III.2
Czy system wewnętrznej kontroli jakości zawiera zasady i procedury dotyczące 

wyznaczania kluczowego biegłego rewidenta oraz członków zespołu przewidzianych do 

realizacji zlecenia?

IV Podejmowanie i kontynuacja zleceń

(Zasady wewnętrznej kontroli jakości pkt 20 - 24)

IV.1a
Czy system wewnętrznej kontroli jakości zawiera zasady i procedury dotyczące:                                                                                                                                                                 

- podejmowania relacji ze zleceniodawcą?

IV.1b  -  kontynuacji relacji ze zleceniodawcą?

IV.2
Czy system wewnętrznej kontroli jakości zawiera zasady i procedury zapewniające 

uzyskanie informacji i rozważenie wszystkich ryzyk związanych z realizacją danego 

zlecenia?

Przy formułowaniu odpowiedzi na powyższe pytanie należy zwrócić uwagę na 

następujące kwestie

 -  ograniczenie ryzyka nawiązania relacji z klientem, u którego prawość i uczciwość 

działania kierownictwa może być kwestionowana,

 -  zapewnienie, że podejmowane zlecenie mieści się w kompetencjach FA uprawnionego,

 -  zapewnienie dotrzymania wszystkich wymogów etycznych,  

 - zapewnienie uwzględnienia wymogów nałożonych stosownymi przepisami prawa,

 -  uzyskanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do rozważenia i uzasadnienia 

decyzji w sprawie podjęcia i/lub kontynuacji zlecenia,

 -  udokumentowanie sposobu rozwiązania problemów, które zostały zidentyfikowane w 

trakcie procesu akceptacji zlecenia.

IV.3
Czy system wewnętrznej kontroli jakości zawiera zasady i procedury zapewniające 

rozważenie, czy właściwa jest akceptacja zlecenia w przypadku ryzyka potencjalnego 

konfliktu interesów?

V Realizacja zleceń

(Zasady wewnętrznej kontroli jakości pkt 25 - 31)

V.1 Czy zasady i procedury realizacji zleceń obejmują wszystkie etapy zlecenia?

V.2
Czy zasady i procedury realizacji zleceń zapewniają odpowiedzialność i nadzór nad jego 

realizacją? 

V.3
Czy zasady i procedury realizacji zleceń zapewniają odpowiedzialność za przegląd 

wyników pracy?                                                                                                                         

( ust. 30 KSRF nr 1)

V.4 Czy procedury przeglądu wyników pracy  obejmują rozważenie w szczególności:

 -  zgodności sposobu wykonania prac z wymogami krajowych standardów i przepisów 

prawa,

 -  identyfikacji wszystkich istotnych kwestii,

 -  podjęcia stosownych konsultacji oraz udokumentowania i realizacji powstałych w ich 

wyniku wniosków,

 -  zasadności rodzaju, harmonogramu i zakresu prac,

 -  zasadności i udokumentowania wniosków z badania sprawozdania finansowego w 

świetle wykonanej pracy, 

 -  wystarczalności i adekwatności uzyskanej dokumentacji z badania sprawozdania 

finansowego dla celów wydania opinii,

 -  wystarczalności i adekwatności uzyskanej dokumentacji z badania sprawozdania 

finansowego celów badania dla  wydania opinii oraz zrealizowania celów sprawozdania 

finansowego.

V.5
Czy zasady i procedury realizacji zleceń przewidują zapewnienie korzystania przez zespół 

realizujący zlecenie z literatury fachowej i innych źródeł informacji oraz korzystanie z 

konsultacji, zarówno wewnętrznych, jak też zewnętrznych? 

V.6
Czy system wewnętrznej kontroli jakości zawiera kryteria poddawania przeglądowi jakości  

innych zleceń niż badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania 

publicznego? 

V.7 Czy zasady i procedury dotyczące przeglądu jakości zlecenia obejmują w szczególności:

8 z 22



II.1.1

II.1.1 System wewnętrznej kontroli jakości 
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
nasza ocena 

odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

odpowiedź FA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

 (Zasady Wewnętrznej Kontroli Jakości pkt 30)

 -  omówienie z kluczowym biegłym rewidentem istotnych kwestii badania sprawozdania 

finansowego?

 -  przegląd wybranej dokumentacji badania sprawozdania finansowego w odniesieniu do 

istotnych zawodowych osądów podjętych przez zespół badający?

 -  przegląd sprawozdania finansowego?

 -  ocenę końcowych wniosków z badania?

 -  ocenę prawidłowości proponowanej opinii i raportu?

V.8
Czy zasady i procedury zapewniają, że ostateczna opinia nie może być sporządzona i 

podpisana przed zakończeniem przeglądu jakości zlecenia?

V.9
Czy zasady i procedury obejmują sposób wyznaczenia osoby/osób  przeprowadzającej/-

ych przegląd jakości zlecenia lub wskazują te osoby?
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II.1.2

2017/XXX

Cel procedury:

Sprawdzenie, czy opracowane przez FA  zasady wewnętrznej kontroli jakości w zakresie 

monitorowania są zgodne z wymagającymi zastosowania uregulowaniami

Ustalenie kryteriów oceny:

Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1378/32/2009 z dnia 13 października 

2009 r. w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych.

(Zasady wewnętrznej kontroli jakości pkt 32 - 34)

Opis czynności kontrolnych:

1 Czy system wewnętrznej kontroli jakości obejmuje opis zasad i procedur monitorowania?

2
Czy monitorowanie obejmuje okresową ocenę adekwatności przyjętych zasad i procedur 

systemu kontroli jakości oraz ogólną efektywność systemu kontroli jakości?

3
Czy przypisano odpowiedzialność za proces monitorowania osobom posiadającym 

wystarczające i odpowiednie doświadczenie?

4 Czy procedury monitorowania są realizowane i udokumentowane?

II.1.2 Monitorowanie 
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
nasza ocena 

odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

odpowiedź FA
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II.1.3

2017/XXX

Cel procedury:

Sprawdzenie, czy  FA  opracowała i wdrożyła MSKJ 1, tj. zasady wewnętrznej kontroli 

jakości, stanowiące załącznik do uchwały nr 2784/52/2015 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości w 

podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Ocena powinna uwzględniać także odpowiedniość/adekwatność zastosowanych przez 

FA rozwiązań.

Ustalenie kryteriów oceny:
uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2784/52/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. 

w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie uprawnionym

 do badania sprawozdań finansowych.

Opis czynności kontrolnych:

A ELEMENTY SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI

A.1 Czy firma audytorska opracowała i wdrożyła system wewnętrznej kontroli jakości? 16 art. 50 ust. 1 

art. 65 ust. 1

A.2 Czy firma audytorska zakomunikowała swoim pracownikom ww. zasady i procedury? 17

[A2-A3

A75]

A.3 Czy w komunikatach, o których mowa wyżej (pkt A.2), opisano zasady i procedury 

kontroli jakości oraz cele, które mają być osiągnięte w  rezultacie ich stosowania?

17

[A2-A3

A75]

A.4 Czy w komunikatach, o których wyżej (pkt A.2), poinformowano o indywidualnej 

odpowiedzialności każdego pracownika za zapewnianie jakości i o oczekiwaniu, że 

będzie przestrzegał tych zasad i procedur?

17

[A2

A75]

A.5 Czy system ten obejmuje w szczególności polityki i procedury, dotyczące 

przeprowadzania badań przez podwykonawców?

(Wskazowka: system ma zapewniać, aby podwykonawcy spełniali dokładnie takie same 

wymogi, jak FA).

Procedura kontroli stosowana po 4 miesiącach od momentu wejścia w życie ustawy.

art. 50 ust. 1 w powiązaniu z art. 49

B OBOWIĄZKI KIEROWNICTWA ZWIĄZANE 
Z ZAPEWNIANIEM JAKOŚCI

B.1 Czy firma audytorska określiła zasady i procedury zaprojektowane w celu promowania 

wewnętrznej kultury działania, opierającej się na uznaniu jakości za kluczowy element 

przy realizacji zlecenia?

18

[A75]

B.2 Czy zasady i procedury wymagają od dyrektora wykonawczego firmy (lub jego 

odpowiednika) lub, jeśli to odpowiednie, od zarządu złożonego z partnerów (lub jego 

odpowiednika), aby przyjął ostateczną odpowiedzialność za system kontroli jakości 

firmy?

18

[A4-A5

A75]

B.3 Czy firma audytorska opracowała takie zasady i procedury, aby każda osoba lub osoby 

(będące biegłymi rewidentami) - wyznaczone przez dyrektora wykonawczego lub zarząd 

kierujący złożony z partnerów do sprawowania operacyjnej odpowiedzialności za system 

kontroli - miały wystarczające i odpowiednie doświadczenie i umiejętności oraz 

niezbędne uprawnienia do przyjęcia tej odpowiedzialności?

19

[A6

A75]

art. 50 ust. 4

C WYMOGI ETYCZNE

C.1 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury niezbędne do uzyskania wystarczającej 

pewności, że firma audytorska i jej personel przestrzegają odpowiednich wymogów 

etycznych?
20

[A7-A10

A75 

oraz rozdz. 

110,120,130,140,

150,280,290, 

Kodeksu etyki] 

art.69 ust.1-3

C.2 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury zaprojektowane w sposób 

umożliwiający uzyskanie wystarczającej pewności, że firma audytorska i jej personel 

oraz tam, gdzie ma to zastosowanie, inne osoby podlegające wymogom zachowania 

niezależności (w tym pracownicy firm należących do sieci) zachowują niezależność 

wtedy, gdy wymagają tego odpowiednie wymogi etyczne?

21

[A10

A75]

art. 49

art. 69 ust. 4-9

art. 64 ust. 1

w powiązaniu z art. 65 ust. 1

nasza ocena 
odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

odpowiedź FAUstawaII.1.3 MSKJ 1
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
MSKJ 1

[dodatkowe 
wskazówki]
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II.1.3

nasza ocena 
odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

odpowiedź FAUstawaII.1.3 MSKJ 1
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
MSKJ 1

[dodatkowe 
wskazówki]

C.3 Czy zasady i procedury określone w pkt. C.2 umożliwiają firmie audytorskiej 

informowanie o wymogach niezależności personelu oraz, tam gdzie ma to 

zastosowanie, innych osób podlegających tym wymogom?

21 (a)

[A10

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

C.4 Czy zasady i procedury określone w pkt. C.2  umożliwiają firmie identyfikowanie i ocenę 

okoliczności oraz powiązań wywołujących zagrożenia utraty niezależności oraz podjęcie 

stosownych działań w celu wyeliminowania tych zagrożeń lub zredukowania ich do 

akceptowalnego poziomu poprzez zastosowanie zabezpieczeń lub, jeśli to odpowiednie, 

wycofuje się z wykonywania zlecenia?

21 (b)

[A10

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

C.5 Czy zasady i procedury określone w pkt. C.2 wymagają, aby partnerzy odpowiedzialni za 

zlecenia dostarczali firmie odpowiednie informacje o zleceniodawcy, w tym zakresie 

świadczonych usług, aby umożliwić firmie ocenę ogólnego wpływu, o ile taki istnieje, na 

wymogi dotyczące niezależności?

22 (a)

[A10

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

C.6 Czy zasady i procedury określone  w pkt. C.2 wymagają, aby personel niezwłocznie 

informował firmę o okolicznościach i powiązaniach stwarzających zagrożenie dla 

niezależności, tak, aby możliwe było podjęcie odpowiednich działań?

22 (b)

[A10

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

C.7 Czy zasady i procedury określone w pkt. C.2  wymagają, aby gromadzono i 

przekazywano odnośne informacje odpowiedniemu personelowi, aby firma audytorska i 

jej personel mógł z łatwością stwierdzić, czy spełnia wymogi niezależności, firma 

audytorska mogła utrzymywać i aktualizować swoje dane dotyczące niezależności oraz 

firma audytorska mogła podjąć odpowiednie działanie w stosunku do rozpoznanych 

zagrożeń niezależności na poziomie niemożliwym do zaakceptowania?

22 (c)

[A10

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

C.8 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury zapewniające jej wystarczającą 

pewność, że jest informowana o przypadkach naruszenia wymogów niezależności oraz 

umożliwiające jej podejmowanie odpowiednich działań służących rozwiązaniu takich 

problemów?

23

[A10

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

C.9 Czy zasady i procedury określone w pkt. C.8 wymagają, aby

 pracownicy niezwłocznie informowali firmę o znanych im przypadkach naruszenia 

niezależności?

23 (a)

[A10

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

C.10 Czy zasady i procedury określone w pkt. C.8 wymagają, aby firma audytorska 

niezwłocznie informowała o zidentyfikowanych przypadkach naruszenia tych zasad i 

procedur partnera odpowiedzialnego za zlecenie, który, wraz z firmą, powinien zająć się 

przypadkami naruszenia zasad i procedur oraz inny personel w firmie i, jeżeli dotyczy, w 

sieci, i tych, którzy podlegają wymaganiom dotyczącym niezależności, aby podjęto 

odpowiednie działania?

23 (b)

[A10

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

C.11 Czy zasady i procedury określone w pkt. C.8 wymagają, aby firma audytorska była 

niezwłocznie poinformowana, jeśli to konieczne, przez partnera odpowiedzialnego za 

zlecenie i przez personel, o działaniach podjętych w celu rozwiązania problemu, aby na 

tej podstawie firma audytorska mogła ocenić, czy powinna podjąć dalsze działania?

23 (c)

[A10

A75]
art.64 ust. 1 pkt 1-5

C.12 Czy firma audytorska uzyskuje:

a) przynajmniej raz w roku od wszystkich pracowników, od których wymogi etyczne 

wymagają zachowania niezależności, pisemne potwierdzenie dotyczące przestrzegania 

jej zasad i procedur dotyczących niezależności, 

b) pisemne potwierdzenie przestrzegania niezależności przed badaniem od kluczowego 

biegłego rewidenta oraz zespołu wykonującego badanie?

24

[A10-A11

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

art.74 ust. 2

C.13 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury określające kryteria wskazujące na 

potrzebę wprowadzenia zabezpieczeń służących zmniejszeniu do akceptowalnego 

poziomu zagrożenia zażyłości wynikającego z długotrwałego zaangażowania do 

przeprowadzania zlecenia atestacyjnego tego samego personelu wyższego szczebla?

25 (a)

[A10

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

C.14 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury przewidujące, w przypadku wszystkich 

badań sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych 

(np. NewConnect), wymóg rotacji po upływie określonego okresu partnera 

odpowiedzialnego za zlecenie i osób przeprowadzających kontrolę jakości wykonania 

zlecenia oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, innych osób podlegających wymogom 

rotacji, zgodnie z odpowiednimi wymogami etycznymi?

25 (b)

[A10

A12-A17

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5
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II.1.3

nasza ocena 
odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

odpowiedź FAUstawaII.1.3 MSKJ 1
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
MSKJ 1

[dodatkowe 
wskazówki]

D AKCEPTACJA I KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM 

D.1 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury dotyczące akceptacji i kontynuacji 

współpracy z klientem, które są niezbędne do uzyskania wystarczającej pewności, że 

firma audytorska podejmie lub będzie kontynuować współpracę i zlecenia tylko wtedy, 

gdy:

a)  posiada kompetencje niezbędne do przeprowadzenia zlecenia, a także odpowiednie 

zasoby, w tym czas i środki?,

b) będzie mogła przestrzegać odpowiednich wymogów etycznych?,

c) rozważyła uczciwość klienta i nie posiada informacji, które kazałyby jej sądzić, że 

klient jest nieuczciwy?

26 (a)

[A18, A23, A75]

26 (b), [A75]

26 (c)

[A19-A20

A23, A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

art. 66 ust. 2 i 4, art. 74 ust 1

art. 69 ust. 1, 4-7 i 9 

 art. 71-73, art. 74 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

,art 75, art. 80, art. 81 ust. 4 -5 i 7-11 

D.2 Czy zasady i procedury określone powyżej wymagają, aby firma audytorska uzyskała 

informacje, które uznaje za niezbędne w danych okolicznościach przed przyjęciem 

zlecenia od nowego klienta, przy podejmowaniu decyzji o kontynuacji dotychczasowego 

zlecenia oraz rozważaniu przyjęcia nowego zlecenia od dotychczasowego klienta?

27 (a)

[A21-A23

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

D.3 Czy zasady i procedury określone powyżej wymagają, aby w przypadku gdy stwierdzono 

konflikt interesów w związku z przyjęciem zlecenia od nowego lub dotychczasowego 

klienta,  firma audytorska zadecydowała, czy właściwe będzie przyjęcie zlecenia?

27 (b)

[A75]
art.64 ust. 1 pkt 1-5

D.4 Czy zasady i procedury określone powyżej wymagają, aby po tym, gdy zidentyfikowano 

kwestie dyskusyjne, a firma audytorska postanowiła zaakceptować lub kontynuować 

współpracę z klientem lub przyjąć szczególne zlecenie, firma audytorska 

udokumentowała sposób rozwiązania tych kwestii?

27 (c) 

[A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

art. 74 ust. 1

D.5 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury kontynuacji zlecenia i współpracy z 

klientem odnoszące się do okoliczności, w których firma audytorska uzyskuje 

informacje, które wpłynęłyby na odmowę przyjęcia zlecenia, gdyby były jej wcześniej 

znane?

28

[A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

art. 74 ust. 1

D.6 Czy zasady i procedury określone powyżej obejmują uwzględnienie zawodowej i 

prawnej odpowiedzialności mającej zastosowanie w danych okolicznościach, w tym czy 

firma audytorska ma obowiązek poinformowania osoby lub osób, które zleciły zlecenie 

lub w niektórych przypadkach, odpowiednich organów regulacyjnych?

28 (a)

[A75]
art.64 ust. 1 pkt 1-5

D.7 Czy zasady i procedury określone w punkcie D.5 obejmują uwzględnienie możliwości 

wycofania się ze zlecenia lub zarówno ze zlecenia, jak i współpracy z klientem?

28 (b)

[A22-A23

A75]

art.64 ust. 1 pkt 1-5

E ZASOBY LUDZKIE

E.1 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury służące uzyskaniu wystarczającej 

pewności, że zatrudnia odpowiednich pracowników posiadających przygotowanie, 

umiejętności i przestrzegających zasady etyczne konieczne do wykonania zlecenia 

zgodnie z zawodowymi standardami oraz obowiązującymi wymogami regulacyjnymi i 

prawnymi,

29 (a)

[A75]
art. 64 ust. 1 i 2 

E.2 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury służące uzyskaniu wystarczającej 

pewności, że zatrudnia odpowiednich pracowników posiadających przygotowanie, 

umiejętności i przestrzegających zasady etyczne konieczne do umożliwienia firmie lub 

partnerom odpowiedzialnym za zlecenie sporządzanie sprawozdania odpowiedniego w 

danych okolicznościach?

29 (b)

[A24-A28

A75]

E.3 Czy firma audytorska opracowała zasady i procedury, które wymagają, aby tożsamość i 

rola partnera odpowiedzialnego za zlecenie były przekazywane kluczowym osobom 

spośród kierownictwa klienta i osobom sprawującym nadzór?

30 (a)

[A75]

E.4 Czy firma audytorska opracowała zasady i procedury, które wymagają, aby partner 

odpowiedzialny za zlecenie posiadał odpowiednie przygotowanie, kompetencje i 

uprawnienia do wykonywania wyznaczonych zadań?

30 (b)

[A75]

E.5 Czy firma audytorska opracowała zasady i procedury, które wymagają, aby zadania 

spoczywające na partnerze odpowiedzialnym za zlecenie były jasno określone i 

przekazywane do wiadomości temu partnerowi?

30 (c)

[A30

A75]

E.6 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury doboru odpowiednich pracowników 

posiadających niezbędne kompetencje i umiejętności do wykonania zlecenia zgodnie z 

zawodowymi standardami oraz obowiązującymi wymogami regulacyjnymi i prawnymi ?

31 (a)

[A75]
art. 64 ust. 1 pkt 1 lit. b

E.7 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury doboru odpowiednich pracowników 

posiadających niezbędne kompetencje i umiejętności  umożliwiające firmie lub 

partnerom odpowiedzialnym za zlecenie sporządzenie sprawozdań, które są 

odpowiednie w danych okolicznościach?

31 (b)

[A31

A75]

E.8 Czy firma audytorska ustanowiła polityki i procedury zapewniające, że polityki 

wynagrodzeń, w tym polityki udziału w zyskach, określają odpowiednie zachęty do 

osiągania wysokiej jakości badania?

Procedura kontroli stosowana po 4 miesiącach od momentu wejścia w życie ustawy.

art. 64 ust. 1 pkt 5 

E.9 Czy określając politykę wynagrodzeń firma audytorska uwzględniła, że kwota 

przychodów, które biegły rewident lub firma audytorska uzyskują ze świadczenia 

badanej jednostce usług niebędących badaniem, nie jest brana pod uwagę przy ocenie 

wyników w zakresie uzyskiwania wysokiej jakości badania, oraz nie stanowi elementu 

wynagrodzenia jakichkolwiek osób biorących udział w badaniu lub mogących na nie 

wpłynąć?

Procedura kontroli stosowana po 4 miesiącach od momentu wejścia w życie ustawy.

art. 64 ust. 1 pkt 5 

13 z 22



II.1.3

nasza ocena 
odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

odpowiedź FAUstawaII.1.3 MSKJ 1
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
MSKJ 1

[dodatkowe 
wskazówki]

F PRZEPROWADZANIE ZLECENIA

F.1 Czy firma audytorska określiła zasady i procedury mające na celu uzyskanie 

wystarczającej pewności, że zlecenie jest przeprowadzane zgodnie z zawodowymi 

standardami oraz obowiązującymi wymogami regulacyjnymi i prawnymi oraz że firma 

audytorska lub partner odpowiedzialny za zlecenie wydają sprawozdania, które są 

odpowiednie w danych okolicznościach?

32

[A75]

art. 49 pkt 1 i2

art. 64 ust. 1 i 2

art. 66 ust. 3 i 4

F.2 Czy zasady i procedury określone w pkt. F.1 obejmują zagadnienia związane z 

promowaniem spójności w zakresie jakości przeprowadzanego zlecenia?

32 (a)

[A32-A33

A75]

art. 66 ust. 3 i 4

F.3 Czy zasady i procedury określone w pkt. F.1 obejmują obowiązki dotyczące nadzoru? 32 (b)

[A34

A75]

F.4 Czy zasady i procedury określone w pkt. F.1 obejmują obowiązki dotyczące przeglądu? 32 (c)

[A 35

A75]

F.5 Czy zasady i procedury kontroli firmy określone zostały przy założeniu, że bardziej 

doświadczeni członkowie zespołu wykonującego zlecenie przeprowadzają przegląd 

pracy wykonanej przez mniej doświadczonych członków zespołu?

33

[A75]

F.6 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury opracowane w sposób dostarczający 

wystarczającej pewności, że prowadzone są odpowiednie konsultacje dotyczące 

trudnych i spornych zagadnień?

34 (a)

[A75]

F.7 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury opracowane w sposób dostarczający 

wystarczającej pewności, że dostępne są wystarczające środki umożliwiające 

odpowiednie konsultacje?

34 (b)

[A75]

F.8 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury opracowane w sposób dostarczający 

wystarczającej pewności, że rodzaj, zakres i wnioski płynące z tych konsultacji są 

dokumentowane i uzgadniane zarówno przez osobę dążącą do uzyskania konsultacji, 

jak i konsultanta?

34 (c)

[A75]

F.9 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury opracowane w sposób dostarczający 

wystarczającej pewności, że wnioski wynikające z konsultacji podlegają wdrożeniu?

34 (d)

[A36-A39

A75]

F.10 Czy firma audytorska określiła zasady i procedury wymagające przeprowadzenia - w 

odniesieniu do odpowiednich zleceń - kontroli jakości wykonania zlecenia, która 

zapewnia obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez zespół wykonujący 

zlecenie oraz wniosków sformułowanych w trakcie sporządzania sprawozdania?

35

[A75]

F.11 Czy zasady i procedury określone powyżej wymagają przeprowadzenia kontroli jakości 

wszystkich badań sprawozdań finansowych jednostek notowanych na giełdzie papierów 

wartościowych  (np. NewConnect)?

35 (a)

[A75]

F.12 Czy zasady i procedury określone powyżej określają kryteria, w oparciu o które 

wszystkie inne badania i przeglądy historycznych informacji finansowych oraz inne 

zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych są oceniane pod kątem stwierdzenia 

konieczności przeprowadzenia kontroli jakości zlecenia?

35 (b)

[A41

A75]

F.13 Czy zasady i procedury określone powyżej wymagają przeprowadzenia kontroli jakości 

wykonania wszystkich zleceń spełniających kryteria ustalone zgodnie z paragrafem 35 

(b)?

35 (c)

[A75]

F.14 Czy firma audytorska opracowała zasady i procedury określające charakter, czas 

trwania i zakres kontroli jakości wykonania zlecenia?

36

[A42-A43

A75]

F.15 Czy zasady i procedury określone w pkt. F.14 wymagają, aby sprawozdanie ze zlecenia 

nie było datowane przed zakończeniem kontroli jakości wykonania zlecenia?

36

[A42-A43

A75]

F.16 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury, które wymagają, aby kontrola jakości 

wykonania zlecenia obejmowała dyskusję na temat znaczących spraw z partnerem 

odpowiedzialnym za zlecenie?

37 (a)

[A75]

F.17 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury, które wymagają, aby kontrola jakości 

wykonania zlecenia obejmowała przegląd sprawozdań finansowych lub innych 

informacji o przedmiocie zlecenia i proponowanego sprawozdania?

37 (b)

[A75]

F.18 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury, które wymagają, aby kontrola jakości 

wykonania zlecenia obejmowała przegląd wybranej dokumentacji zlecenia dotyczącej 

znaczących osądów dokonanych przez zespół wykonujący zlecenie i sformułowanych 

wniosków?

37 (c)

[A75]

F.19 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury, które wymagają, aby kontrola jakości 

wykonania zlecenia obejmowała ocenę wniosków sformułowanych podczas 

sporządzania sprawozdania oraz rozważenie czy zaproponowane sprawozdanie jest 

odpowiednie?

37 (d)

[A44

A75]

F.20 Czy, w przypadku badań sprawozdań finansowych jednostek notowanych na giełdzie 

papierów wartościowych (np. NewConnect), firma audytorska ustaliła zasady i procedury 

wymagające, aby kontrola jakości wykonania zlecenia uwzględniała także ocenę 

niezależności firmy w związku z określonym zleceniem, przeprowadzoną przez zespół 

wykonujący zlecenie?

38 (a)

[A75]

F.21 Czy, w przypadku badań sprawozdań finansowych jednostek notowanych na giełdzie 

papierów wartościowych  (np. NewConnect), firma audytorska ustaliła zasady i 

procedury wymagające, aby kontrola jakości wykonania zlecenia uwzględniała także 

rozważenie, czy przeprowadzono odpowiednie konsultacje w zakresie spraw, których 

dotyczą rozbieżne opinie bądź innych trudnych lub spornych spraw i wnioski wyciągnięte 

z przeprowadzonych konsultacji?

38 (b)

[A75]

F.22 Czy, w przypadku badań sprawozdań finansowych jednostek notowanych na giełdzie 

papierów wartościowych (np. NewConnect), firma audytorska ustaliła zasady i procedury 

wymagające, aby kontrola jakości wykonania zlecenia uwzględniała także rozważenie, 

czy objęta przeglądem dokumentacja odzwierciedla wykonaną pracę związaną z 

dokonaniem znaczących osądów oraz czy potwierdza wyciągnięte wnioski?

38 (c)

[A45-A46

A75]
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F.23 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury dotyczące sposobu wyznaczania osób 

przeprowadzających kontrolę jakości wykonania zlecenia?

39

[A75]
art. 66 ust. 4

F.24 Czy firma audytorska określiła wymogi, jakie ww.  osoby  powinny spełniać,  w zakresie 

kwalifikacji merytorycznych wymaganych do wypełniania zadań, w tym koniecznego 

doświadczenia i uprawnień?

39 (a)

[A47

A75]

art. 66 ust. 4

F.25 Czy firma audytorska określiła wymogi, jakie ww.  osoby  powinny spełniać,  w zakresie 

stopnia, w jakim z osobą przeprowadzającą kontrolę jakości wykonania zlecenia można 

się konsultować bez narażania jej obiektywizmu?

39 (b)

[A48

A75]

art. 66 ust. 4

F.26 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury firmy opracowane w taki sposób, aby 

zachować obiektywizm osób przeprowadzających kontrolę jakości wykonania zlecenia?

40

[A49,A51

A75]

F.27 Czy zasady i procedury firmy umożliwiają zastąpienie osoby przeprowadzającej kontrolę 

jakości wykonania zlecenia, jeżeli jej zdolność do przeprowadzenia obiektywnej kontroli 

zmalała?

41

[A75]

F.28 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury dotyczące dokumentacji kontroli 

jakości wykonania zlecenia  potwierdzającej, że przeprowadzone zostały procedury 

wymagane przez politykę firmy w zakresie kontroli jakości wykonania zlecenia?

42 (a)

[A75]

F.29 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury dotyczące dokumentacji kontroli 

jakości wykonania zlecenia  potwierdzającej, że kontrola jakości wykonania zlecenia 

została zakończona w dacie lub przed datą sprawozdania?

42 (b)

[A75]

F.30 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury dotyczące dokumentacji kontroli 

jakości wykonania zlecenia  potwierdzającej, że osobie przeprowadzającej kontrolę nie 

są znane żadne nierozwiązane sprawy, które kazałyby jej sądzić, że znaczące osądy 

wydane przez zespół wykonujący zlecenie oraz wyciągnięte przez niego wnioski nie są 

odpowiednie?

42 (c)

[A75]

F.31 W przypadku stosowania przez firmę audytorsą KSRF/MSB - czy w zasadach i 

procedurach dotyczących kontroli jakości badania sprawozdania finansowego 

uwzględniono wszystkie wymogi w tym zakresie zawarte w KSRF/MSB 220?

2

[A75]

F.32 Czy firma audytorska określiła zasady i procedury umożliwiające postępowanie i 

rozwiązywanie sytuacji związanych z rozbieżnymi opiniami powstającymi w gronie 

zespołu wykonującego zlecenie, między osobami udzielającymi konsultacji oraz, tam 

gdzie ma to zastosowanie, między partnerem odpowiedzialnym za zlecenie a osobą 

przeprowadzającą kontrolę jakości wykonania zlecenia?

43

[A52-A53

A75]

art. 64 ust. 1 pkt 3

F.33 Czy zasady i procedury określone powyżej wymagają, aby wnioski wynikające z 

konsultacji zostały udokumentowane i wdrożone?

44 (a)

[A75]
art. 64 ust. 1 pkt 3 `

F.34 Czy zasady i procedury określone powyżej wymagają, aby nie wydawano sprawozdania 

do czasu rozwiązania danej sprawy?

44 (b)

[A75]
art. 64 ust. 1 pkt 3

F.35 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury dla członków zespołu wykonującego 

zlecenie dotyczące terminowego gromadzenia końcowych akt zlecenia po zakończeniu 

sprawozdania ze zlecenia?

45

[A54-A55

A75]

art. 67 ust. 3-5

F.36 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury określające zachowanie tajemnicy, 

sprawowanie pieczy, uczciwość, dostępność i odzyskiwalność dokumentacji zlecenia?

46

[A56-A59

A75]

art. 67 ust. 4

art. 78

art. 81 ust. 3

F.37 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury dotyczące przechowywania 

dokumentacji zlecenia przez odpowiedni okres odpowiadający potrzebom firmy lub 

przez okres wymagany przez prawo i regulacje?

47

[A60-A63

A75]

art. 67 ust. 5 i 6

F.38 Czy firma audytorska ustanowiła polityki i procedury zapewniające, że zlecanie 

czynności badania w ramach podwykonawstwa nie wpływało negatywnie na jakość 

wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej oraz nie ograniczało możliwości 

sprawowania przez Komisję Nadzoru Audytowego lub właściwe organy Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy przez firmę 

audytorską i biegłych rewidentów działających w jej imieniu?

Procedura kontroli stosowana po 4 miesiącach od momentu wejścia w życie ustawy.

art. 64 ust. 1 pkt 1 lit. c

F.39 Czy firma audytorska ustanowiła polityki i procedury przeprowadzania badań?

Procedura kontroli stosowana po 4 miesiącach od momentu wejścia w życie ustawy.
art. 64 ust. 1 pkt 2

F.40 Czy firma audytorska ustanowiła polityki i procedury nadzorowania i oceniania działań 

pracowników?

Procedura kontroli stosowana po 4 miesiącach od momentu wejścia w życie ustawy.

art. 64 ust. 1 pkt 2

G NADZOROWANIE

G.1 Czy firma audytorska opracowała proces nadzorowania niezbędny do uzyskania 

wystarczającej pewności, że zasady i procedury dotyczące systemu kontroli jakości są 

przydatne, adekwatne, działają skutecznie i są przestrzegane w praktyce?

48

[A75]
art. 50 ust. 2

G.2 Czy ww. proces obejmuje stałą analizę i ocenę systemu kontroli jakości firmy - w tym na 

zasadach cyklicznych - inspekcję co najmniej jednego zakończonego zlecenia każdego 

z partnerów odpowiedzialnych za zlecenie?

48 (a)

[A75]
art. 50 ust. 3

G.3 Czy ww. proces wymaga przypisania odpowiedzialności za proces nadzorowania 

partnerowi lub partnerom lub innym osobom posiadającym wystarczające i odpowiednie 

doświadczenie oraz pozycję w firmie audytorskiej, która umożliwia im przyjęcie tej 

odpowiedzialności?

48 (b)

[A75]
art. 50 ust. 4

G.4 Czy ww. proces wymaga, aby osoby wykonujące zlecenie lub przeprowadzające 

kontrolę jakości wykonania zlecenia nie brały udziału w inspekcji zlecenia?

48 (c)

[A64-A67

A75]
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G.5 Czy firma audytorska oceniła skutki słabości zauważonych w wyniku procesu 

nadzorowania?
49, [A75]

G.6 Czy firma audytorska ustaliła, czy ww. skutki stanowią przykłady, które niekoniecznie 

wskazują na to, że system kontroli jakości firmy jest niedostateczny dla uzyskania 

wystarczającej pewności, że firma audytorska stosuje standardy zawodowe oraz 

przestrzega wymogów regulacyjnych i prawnych, a sprawozdania wydawane przez firmę 

lub przez partnerów odpowiedzialnych za zlecenia są odpowiednie w danych 

okolicznościach?

49 (a)

[A75]

G.7 Czy firma audytorska ustaliła, czy ww. skutki stanowią systemowe, powtarzające się lub 

inne znaczące słabości, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań 

naprawczych?

49 (b)

[A75]

G.8 Czy firma audytorska poinformowała odpowiednich partnerów odpowiedzialnych za 

zlecenie oraz inny właściwy personel o słabościach zauważonych w wyniku procesu 

nadzorowania oraz zarekomendowała podjęcie odpowiednich działań naprawczych?

50

[A69

A75]

art. 64 ust. 1 pkt 3 lit. b

G.9 Czy zalecenia dotyczące odpowiednich działań naprawczych wobec stwierdzonych 

słabości obejmują podjęcie odpowiednich działań naprawczych w związku z określonym 

zleceniem lub członkiem personelu?

51 (a)

[A75]

G.10 Czy zalecenia dotyczące odpowiednich działań naprawczych wobec stwierdzonych 

słabości obejmują poinformowanie osób odpowiedzialnych za szkolenia i rozwój 

zawodowy o wyciagniętych wnioskach?

51 (b)

[A75]

G.11 Czy zalecenia dotyczące odpowiednich działań naprawczych wobec stwierdzonych 

słabości obejmują zmiany zasad i procedur dotyczących kontroli jakości? 51 (c)

[A75]

G.12 Czy zalecenia dotyczące odpowiednich działań naprawczych wobec stwierdzonych 

słabości obejmują działania dyscyplinarne w stosunku do osób, które nie przestrzegają 

zasad i procedur firmy, a szczególnie w stosunku do czyniących to w sposób 

notoryczny?

51 (d)

[A75]

G.13 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury postępowania w przypadkach, w 

których wyniki procedur nadzorowania wskazują, że sprawozdanie może być 

niewłaściwe lub że w trakcie przeprowadzania zlecenia pominięto procedury?

52

[A75]

G.14 Czy zasady i procedury określone powyżej wymagają od firmy audytorskiej określenia 

odpowiednich działań w celu zapewnienia zgodności z zawodowymi standardami i 

obowiązującymi wymogami prawa i regulacjami oraz rozważenia zasadności 

skorzystania z pomocy prawnej?

52

[A75]

G.15 Czy przynajmniej raz do roku firma audytorska jest zobowiązana do poinformowania 

partnerów odpowiedzialnych za zlecenia oraz inne odpowiednie osoby z firmy, w tym 

dyrektora wykonawczego firmy lub, tam gdzie jest to właściwe, zarząd kierujący złożony 

z partnerów, o wynikach nadzorowania systemu kontroli jakości?

53

[A75]

G.16 Czy ww. informacje dotyczą  opisu przeprowadzonych procedur nadzorczych? 53 (a)

[A75]

G.17 Czy ww. informacje dotyczą wniosków wyciągniętych na podstawie procedur 

nadzorczych?

53 (b)

[A75]

G.18 Czy ww. informacje dotyczą tam, gdzie jest to właściwe, opisu systemowych, 

powtarzających się lub innych znaczących słabości oraz działań podjętych w celu 

rozwiązania lub naprawy tych słabości?

53 (c)

[A75]

G.19 Jeżeli firma audytorska działa w ramach sieci i stosuje wspólne procedury i zasady 

nadzorcze zaprojektowane w celu przestrzegania MSKJ 1 oraz polegają na takiego 

rodzaju systemie nadzorowania - czy przynajmniej raz do roku w ramach struktury 

sieciowej przekazano informacje dotyczące pełnego zakresu i wyników procesu 

nadzorowania odpowiednim osobom z firm należących do sieci?

54 (a)

[A75]

G.20 Jeżeli firma audytorska działa w ramach sieci i stosuje wspólne procedury i zasady 

nadzorcze zaprojektowane w celu przestrzegania MSKJ 1 oraz polegają na takiego 

rodzaju systemie nadzorowania - czy w ramach struktury sieciowej przekazano 

niezwłocznie informacje na temat wszelkich zidentyfikowanych słabości systemu kontroli 

jakości odpowiednim osobom z firmy lub firm należących do sieci w sposób 

umożliwiający im podjęcie niezbędnych działań, aby odpowiedzialni za zlecenie 

partnerzy z firm należących do sieci mogli polegać na wynikach procesu monitorowania 

wprowadzonego w ramach sieci, chyba że firma audytorska lub sieć zadecyduje 

inaczej?

54 (b)

[A75]

G.21 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury zaprojektowane w sposób 

umożliwiający uzyskanie wystarczającej pewności, że postępuje odpowiednio w związku 

ze skargami i zażaleniami na nieprzestrzeganie przez firmę zawodowych standardów i 

obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych?

55 (a)

[A75]
art. 64 ust. 1 pkt 3

G.22 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury zaprojektowane w sposób 

umożliwiający uzyskanie wystarczającej pewności, że postępuje odpowiednio w związku 

z zażaleniami na nieprzestrzeganie systemu kontroli jakości firmy?

55 (b)

[A75]
art. 64 ust. 1 pkt 3

G.23 Czy w ramach procesu określonego powyżej firma audytorska ustaliła ściśle określone 

sposoby komunikacji, za pomocą których personel firmy może zgłaszać swoje obawy 

bez lęku przed podjęciem w stosunku do niego działań odwetowych?

55 (b)

[A70

A75]

art. 64 ust. 1 pkt 3

G.24 Jeżeli wyniki dochodzenia w sprawie skarg i zażaleń wskazują na słabości projektu lub 

działania zasad i procedur kontroli jakości firmy lub nieprzestrzeganie zasad systemu 

kontroli jakości firmy przez osobę lub osoby - czy firma audytorska zobowiązana jest 

podjąć odpowiednie działania określone w par. 51 MSKJ 1?

56

[A71

A75]

art. 64 ust. 1 pkt 3

H DOKUMENTACJA SYSTEMU KONTROLI JAKOŚCI
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H.1 Czy firma audytorska określiła zasady i procedury wymagające odpowiedniej 

dokumentacji zapewniającej uzyskanie dowodów na działanie każdego z elementów jej 

systemu kontroli jakości?

57

[A73-A75]

H.2 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury wymagające przechowywania 

dokumentacji przez wystarczający okres, który osobom przeprowadzającym procedury 

nadzorcze umożliwi ocenę przestrzegania przez firmę zasad systemu kontroli jakości - 

lub przez dłuższy okres, jeżeli jest to wymagane przez prawo i regulacje?

58

[A75]
art. 50 ust. 3

H.3 Czy firma audytorska ustaliła zasady i procedury wymagające dokumentowania skarg i 

zażaleń oraz odpowiedzi na nie?

59

[A75]
art. 67 ust. 1 i 2
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II.1.3

nasza ocena 
odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

odpowiedź FAUstawaII.1.3 MSKJ 1
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
MSKJ 1

[dodatkowe 
wskazówki]

I POZOSTALE ZAGADNIENIA

I.1 Czy w ocenie kontrolującego brak jest występowania szczególnych zagadnień lub 

okoliczności wymagających opracowania przez firmę audytorską dodatkowych zasad i 

procedur dla zapewnienia jakości 

(a nie uwzględnionych w przyjętym przez firmę audytorską SWKJ)?

15

[A75]

I.2 Czy firma audytorska ustanowiła  procedury administracyjne i księgowe, mechanizmy 

wewnętrznej kontroli jakości, procedury oceny ryzyka oraz rozwiązania w zakresie 

kontroli i zabezpieczeń na potrzeby systemów przetwarzania informacji?

Procedura kontroli stosowana po 4 miesiącach od momentu wejścia w życie ustawy.

art. 64 ust. 1 pkt 4

J OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU WEWNĘTRZNEJ KONTROLI 
JAKOŚCI
(na podstawie przeprowadzonych testów zgodności oraz akt badania 
podlegających kontroli)

J.1 Czy przeprowadzone testy zgodności  w oparciu o działania FA  dot. organizacji badań 

ustawowych nieJZP, w szczególności w zakresie:

- składanych ofert,

- zawartych umów o badanie,

- powołania zespołów wykonujących badania,

- przestrzegania wymogów etycznych (w tym oświadczeń o niezależności),

- promowania wewnętrznej kultury działania, opierającej się na uznaniu jakości za 

kluczowy element przy realizacji zlecenia,

potwierdzają, że system wewnętrznej kontroli jakości, w tym polityki i procedury 

wewnętrznej kontroli jakości  zapewniają przestrzeganie przez biegłych rewidentów i 

firmę audytorską:

a) mających zastosowanie standardów badania i kontroli jakości,

b) wymogów w zakresie etyki i niezależności określonych ustawą, zasadami etyki 

zawodowej,

c) innych mających zastosowanie przepisów prawa i wynikających z nich obowiązków.

odpowiednie uregulowania MSKJ 1

 i ustawy

J.2 Czy przeprowadzony przegląd akt badania podlegających kontroli  potwierdza 

skuteczność systemu wewnętrznej kontroli jakości?

odpowiednie uregulowania MSKJ 1

 i ustawy
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III

2017/XXX

Ustalenie kryteriów oceny:
art. 64 ust. 1 pkt 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 66 ustawy (art. 49 ust. 2 uchylonej ustawy) 

Opis czynności kontrolnych:

1

Pozyskanie od FA informacji obejmujących okres ostatniego zakończonego roku 

kalendarzowego w zakresie liczby zatrudnionych i współpracujących biegłych rewidentów:

a) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

b) współpracujących z FA na podstawie umów cywilno-prawnych ze wskazaniem rodzaju 

tych umów,

c) wykonujących zawód w innej formie (jakiej?)

2
Pozyskanie od FA  informacji obejmujących okres ostatniego zakończonego roku 

kalendarzowego w zakresie liczby -  innych niż biegli rewidenci - osób uczestniczących w 

wykonywaniu czynności rewizji finansowej.

3

Uzyskanie i omówienie z FA procedur jakie zostały zaprojektowane i wdrożone w celu 

upewnienia się, czy biegli rewidenci powiązani z FA spełnili wymogi art. 8 pkt 2 ustawy 

(art. 4 ust. 1 pkt. 2 uchylonej ustawy) w zakresie stałego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych w sposób określony w art. 9 ust. 2ustawy (art. 4 ust. 2 uchylonej ustawy).

III Ilość i jakość wykorzystywanych zasobów kadrowych
nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji 

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
nasza ocena 

odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

Cel procedury:

Procedury mają ma na celu uzyskanie informacji na temat ilości i jakości wykorzystywanych zasobów kadrowych.

odpowiedź FA
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV

2017/XXX

Ustalenie kryteriów oceny:
 art. 80 ust. 1 i 2 ustawy (art. 60 ust. 1 i 2 uchylonej ustawy)

Opis czynności kontrolnych:

1
Pozyskanie od FA i omówienie pisemnych zasad systemu naliczania wynagrodzeń za 

czynności rewizji finansowej. 

2
W przypadku, gdy FA nie posiada pisemnych zasad w tym zakresie upewnienie się w jaki 

sposób FA zapewnia spełnienie wymogów ustawowych.

3

Sprawdzenie na podstawie wskazanej poniżej próby wybranej do kontroli, czy z umowy o 

wykonanie czynności rewizji finansowej, kalkulacji ceny zlecenia lub innych dokumetów 

wynika, że FA narusza postanowienia art. 80 ust. 1 i 2 ustawy (art. 60 ust. 1 i ust. 2 

uchylonej ustawy).

1) .......................................................................................

2) .......................................................................................

3) .......................................................................................

IV Wynagrodzenie za czynności rewizji finansowej

nasza ocena/wnioski na 
podstawie uzyskanych 

informacji i próby wybranej 
do kontroli

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do FA
nasza ocena 

odpowiedzi FA

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

Cel procedury:

Procedury mają  na celu uzyskanie informacji, na podstawie których będzie można ocenić czy FA przestrzegała przepisy  w obszarze naliczonego wynagrodzenia za czynności rewizji finansowej.

Upewnienie się, że uzyskiwane przez biegłych rewidentów i FA wynagrodzenie za wykonywanie czynności rewizji finansowej nie jest: 

1) uzależnione od wyniku czynności rewizji finansowej; 

2) kształtowane przez świadczenie dodatkowych usług na rzecz jednostki. 

Upewnienie się, że wynagrodzenie za świadczone czynności rewizji finansowej odzwierciedla realną pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymaganych kwalifikacji. 

odpowiedź FA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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ZESTAWIENIE  NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2017/XXX

nazwa kontrolowanej firmy audytorskiej: XXXX

Kontroler: XX

Część Obszar kontroli
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

I.1 Działalność firmy audytorskiej (FA)      

I.2 Działalność firmy audytorskiej (FA) - dodatkowe procedury

II.1.1 System wewnętrznej kontroli jakości 

II.1.2 Monitorowanie 

II.1.3 MSKJ 1

III Ilość i jakość wykorzystywanych zasobów kadrowych

IV Wynagrodzenie za czynności rewizji finansowej
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nr kontroli: 2017/XXX
nazwa kontrolowanej firmy audytorskiej: XXXX

Wykaz kopii dokumentów załączonych do akt kontroli

Nr zał.*)

Załączniki obowiązkowo włączane do akt kontroli:
Liczba stron

(lub adnotacja "dokument 
elektroniczny")

Nr załącznika 
w wykazie załączników 
w protokole kontroli**

I.1.1/1 Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym jest zarejestrowana FA

I.1.5/1 Kopia rocznego rozliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru za kontrolowany okres

II.1.1/1 Kopia  obowiązujących w FA regulacji dotyczących  systemu wewnętrznej kontroli jakości

IV/1 Kopia  obowiązujących w FA regulacji dotyczących ustalania wynagrodzenia za badanie

Załączniki dodatkowe
Liczba stron

(lub adnotacja "dokument 
elektroniczny")

Nr załącznika 
w wykazie załączników 
w protokole kontroli**

X/x xxx

X/x xxx

X/x xxx

*) Nr załącznika (referencja do właściwej procedury kontroli/kolejny numer załącznika do danej procedury)

**) Załączniki do protokołu kontroli wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (wraz z podaniem daty podpisu)

2017/XXX
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