Komunikat po XIX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
29 czerwca 2021 r. odbyło się XIX 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. Paweł Rudolf - Członek Rady Agencji
7. Tomasz Janik - Członek Rady Agencji,
8. Joanna Wielgórska-Leszczyńska - Członek Rady Agencji,
9. Piotr Kamiński - Członek Rady Agencji,
10. Jacek Fotek - Członek Rady Agencji.
Na posiedzeniu Rada Agencji podjęła:
o uchwałę nr 21/I/2021 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały
organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa:






nr 1546/23a/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych
kryteriów wyboru wykonawcy aktualizacji aplikacji iP24/Dokumenty oraz Ewidencja,
nr 1547/23a/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyboru wykonawcy
aktualizacji/zmian aplikacji iP24/Dokumenty oraz Ewidencja,
nr 1586/23a/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na opłacenie
niższej składki członkowskiej,
od nr 1587/23a/2021 do nr 1589/23a/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
nr 1601/24a/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie
powołania oraz trybu działania Komisji do opiniowania aktów prawnych

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) do sądu administracyjnego.

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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o uchwałę nr 22/I/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 1595/24a/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zakresu tematycznego
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 roku (link
do uchwały).
o uchwałę nr 23/I/2021 w sprawie rocznego planu kontroli 2021/2022 Polskiej Agencji
Nadzoru Audytowego. (link do uchwały)
Roczny plan kontroli 2021/2022 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego stanowi
załącznik do niniejszej uchwały. (link do załącznika).
Podczas posiedzenia Rady Agencji omówiono zagadnienia związane z przeprowadzaniem
przez Agencję kontroli firm audytorskich oraz określeniem firm audytorskich, które będą
podlegały kontroli.
Ponadto dnia 10 czerwca 2021 r. zgodnie z § 9 ust. 5 lit. f regulaminu Rady, Rada Agencji podjęła
w trybie obiegowym uchwałę nr 20/I/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 1625/24a/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w przedmiocie zmiany
uchwały w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. (link do uchwały)
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