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UCHWAŁA NR 2784/52/2015 
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 
z dnia 10 lutego 2015 r. 

 
w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jako ści 

w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 
 
 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.1) uchwala się, 
co następuje:  

 
 
§ 1.1.Wprowadza się, jako zasady wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie 

uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zwane dalej „zasadami kontroli jakości”, 

załączony do niniejszej uchwały Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 – „Kontrola 

jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz 

wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” (ang. International Standard 

on Quality Control 1 – Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of 

Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements), zwany dalej 

„MSKJ 1”, wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług 

Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board), zwaną dalej 

„IAASB”, działającą w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (ang. 

International Federation of Accountants), zwaną dalej „IFAC”.  

2. Ilekroć w zasadach kontroli jakości jest mowa o: 

1) firmie audytorskiej − rozumie się przez to podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą o biegłych rewidentach”; 

2) niezależności i bezstronności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych oraz innych osób uczestniczących w badaniu sprawozdania 

finansowego, w tym o ocenie niezależności i bezstronności – rozumie się przez to 

niezależność i bezstronność wymaganą przepisami art. 56 ustawy o biegłych rewidentach 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 855, 
z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768. 
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oraz zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 

3 lit. c ustawy o biegłych rewidentach; 

3) sieci – rozumie się przez to strukturę, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych 

rewidentach; 

4) usługach atestacyjnych – rozumie się przez to badanie i przeglądy sprawozdań 

finansowych oraz  inne usługi atestacyjne, do których mają zastosowanie krajowe 

standardy rewizji finansowej, w tym usługi poświadczające, zastrzeżone przepisami prawa 

do wykonywania wyłącznie przez biegłego rewidenta; 

5) zawodowym księgowym albo praktyku – rozumie się przez to biegłego rewidenta, 

o którym mowa w art. 5 ustawy o biegłych rewidentach. 

 

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do: 

1) czynności rewizji finansowej, których wykonywanie regulują krajowe standardy rewizji 

finansowej wprowadzone uchwałą Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

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

2) usług pokrewnych – jeśli są wykonywane z zastosowaniem Międzynarodowych 

Standardów Usług Pokrewnych, opublikowanych jako załącznik do komunikatu  

Nr 51/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie usług 

pokrewnych.  

 

§ 3. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych wykonujące badania lub 

przeglądy sprawozdań finansowych jednostek  zainteresowania publicznego, sporządzonych 

za okresy kończące się pomiędzy dniem 31 grudnia 2016 r., a dniem 31 grudnia 2017 r., 

zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do przepisów niniejszej uchwały do dnia 

1 stycznia 2016 r., a pozostałe podmioty do dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc uchwała Nr 1378/32/2009 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad wewnętrznej kontroli 

jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z zastrzeżeniem 

wykonywania usług, do których mają zastosowanie krajowe standardy rewizji finansowej 

określone w uchwale Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 

2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, zmienionej uchwałą  

Nr 1474/23/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 72 ustawy 

o biegłych rewidentach. 

 

 


