
UCHWAŁA NR 67/59/2018 

KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU 

z dnia 9 maja 2018 r. 

 

w sprawie określenia procedur przeprowadzania kontroli 

przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru 

 

Na podstawie art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

 

 

§ 1. Przyjmuje się procedury organizacyjno-administracyjne kontroli 

przeprowadzanych przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Przyjmuje się procedury kontroli systemu wewnętrznej kontroli jakości 

i działalności Firmy Audytorskiej przeprowadzanych przez kontrolerów Krajowej Komisji 

Nadzoru stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Przyjmuje się procedury kontroli badania ustawowego jednostki innej niż 

jednostka zainteresowania publicznego przeprowadzanych przez kontrolerów Krajowej 

Komisji Nadzoru stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. W przypadku objęcia kontrolą planową lub doraźną badania ustawowego 

sprawozdania finansowego jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego za rok 

2016, wykonanego w roku 2017 przez firmę audytorską niebadającą jednostek 

zainteresowania publicznego, stosuje się załącznik nr 3 do uchwały nr 56/44/2017 Krajowej 

Komisji Nadzoru z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia procedur kontroli 

przeprowadzanych przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru w roku 2017 zatwierdzonej 

przez Komisję Nadzoru Audytowego w dniu 16 sierpnia 2017 r. 

 

§ 5. W przypadku objęcia kontrolą planową lub doraźną badania ustawowego 

sprawozdania finansowego jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego za rok 

2015 albo lata wcześniejsze, wykonanego w roku 2016 albo w latach wcześniejszych, stosuje 

się załącznik nr 2 do postanowienia nr 91/19a/2016 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 

19 kwietnia 2016 r. w sprawie procedur wykonywania kontroli.  

 

§ 6. Uchyla się uchwałę nr 56/44/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 2 sierpnia 

2017 r. w sprawie określenia procedur kontroli przeprowadzanych przez kontrolerów 

Krajowej Komisji Nadzoru w roku 2017, z zastrzeżeniem § 4. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 102 

ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.). 

 


