Komunikat po XVIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
25 maja 2021 r. odbyło się XVIII posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
(PANA)1. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:
1. Marcin Obroniecki - Prezes Agencji,
2. Justyna Adamczyk - Zastępca Prezesa Agencji,
3. Aleksandra Ostapiuk - Członek Rady Agencji,
4. Katarzyna Przewalska - Członek Rady Agencji,
5. Magdalena Wysocka - Członek Rady Agencji,
6. Tomasz Janik - Członek Rady Agencji,
7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska - Członek Rady Agencji,
8. Paweł Rudolf - Członek Rady Agencji,
9. Piotr Kamiński - Członek Rady Agencji,
10. Jacek Fotek - Członek Rady Agencji.
Na posiedzeniu Rada Agencji podjęła:
o uchwałę nr 18/I/2021 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały
organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa:
 nr 1469/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu
posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 nr 1470/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych
kryteriów wyboru Eksperta,
 od nr 1471/22a/2021 do nr 1472/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie
wyboru Eksperta,
 nr 1473/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wyboru dostawcy usług na
przeprowadzenie audytu teleinformatycznego stosowanych rozwiązań IT
w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów,
 nr 1474/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie regulaminu gospodarki
finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 nr 1476/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych
kryteriów wyboru dostawcy notebooków dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 nr 1477/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych
kryteriów wyboru dostawcy artykułów higienicznych, środków czystości,
artykułów biurowych i papierniczych oraz artykułów spożywczych na potrzeby
Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 nr 1478/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie odstąpienia od procedury
przetargowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą,
 nr 1479/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. finansowych,
W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie
członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział
w posiedzeniu.
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nr 1482/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w przedmiocie zmiany uchwały sprawie
stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń
innych podmiotów,
nr 1485/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania zastępcy Krajowego
Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów,
od nr 1577/23a/2021 do nr 1584/23a/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
nr 1585/23a/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w przedmiocie zmiany uchwały
w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie
późniejszym.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nie znaleziono
przesłanek do ich zaskarżenia, na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1415), zwaną dalej „ustawą”, do sądu administracyjnego.
o uchwałę nr 19/I/2021 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2020 r.
Sprawozdanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego stanowi załącznik do uchwały (link
do uchwały oraz link do sprawozdania).
Podczas posiedzenia Rady Agencji omówiono zagadnienia związane z przeprowadzaniem
przez Agencję kontroli firm audytorskich.
Rada Agencji zapoznała się również z informacją na temat realizacji ustawowych obowiązków
Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wskazanych w art. 55a ustawy, dotyczących
przekazywania Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów kwoty na pokrycie kosztów na realizację
niektórych zadań w ramach nadzoru publicznego oraz weryfikacją rozliczenia tej kwoty.
Ponadto dnia 14 maja 2021 r. zgodnie z § 9 ust. 5 lit. f regulaminu Rady, Rada Agencji podjęła
w trybie obiegowym uchwałę nr 17/I/2021 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu
uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa:
 nr 1371/21a/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
wsparcia finansowego na pokrycie poniesionych nakładów na lokal użytkowany
przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie,
 nr 1475/22a/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
wsparcia finansowego na pokrycie poniesionych nakładów na lokal użytkowany
przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach.
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