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Streszczenie: W artykule scharakteryzowano dokonane w ostatnich latach zmiany w audytingu, obejmujące 
wyodrębnienie jednostek zaufania publicznego oraz ustalenie komitetu audytu i komisji nadzoru audytowego. 
Przedstawiono powołanie przez radę nadzorczą komitetu audytu i jego zadania. Ponadto omówiono problem 
funkcjonowania i przydatności tego komitetu w globalnej gospodarce. 
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Wprowadzenie 
Występujące w ostatnich latach procesy globalizacji gospodarki i rynków kapitałowych 
determinują określone zmiany w zakresie technologii wytwarzania, produkcji nowych wy-
robów, informatyzacji, metod zarządzania, tworzenia innych struktur organizacyjnych itp. 
Szczególną rolę w globalnej gospodarce odgrywają szybko się rozwijające centra kapitało-
we i duże organizacje (koncerny, holdingi). Chociaż są one siłą napędową rozwoju, to ich 
upadek może spowodować niekorzystne sytuacje również dla innych podmiotów, regio-
nów, części lub całej gospodarki światowej. 

W celu zabezpieczenia się w przyszłości przed negatywnymi skutkami bankructw du-
żych spółek giełdowych i organizacji gospodarczych (Enron, WorldCom, Palmalat), które 
nastąpiły na początku XXI stulecia, podjęto i nadal podejmuje się różnego rodzaju działa-
nia. Należą do nich, między innymi, daleko idące zmiany w zakresie audytingu, obowiązu-
jące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługują roz-
wiązania prawno-organizacyjne dotyczące powołania komitetów audytu. Ich tworzenie, 
zadania, funkcjonowanie i efektywność powinno się rozważać w powiązaniu z nowymi 
tematami i terminami: nadzór publiczny, jednostka zainteresowania publicznego, czynności 
rewizji finansowej, kluczowy biegły rewident, biegły rewident grupy, sieć.  

Celem artykułu jest: 
– omówienie podstawowych zagadnień w zakresie badania sprawozdań finansowych 

według dyrektywy Unii Europejskiej (Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 17 maja 2006…), 

– przedstawienie sposobu powołania i zadań komitetu audytu,  
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– ukazanie problemu działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania pu-
blicznego, 

– sformułowanie niektórych uwag do stosowanych obecnie rozwiązań. 
Główną metodą badawczą stosowaną w opracowaniu jest analiza materiałów źródło-

wych oraz metoda dedukcji i indukcji. 
 
 

1. Ogólna charakterystyka wybranych rozwiązań prawno-organizacyjnych 
dotyczących badania sprawozdań finansowych 

Polskie prawodawstwo w zakresie czynności rewizji finansowej1 oparte jest na dyrektywie 
2006/43/WE Unii Europejskiej, która z kolei uwzględniła kilkuletnie doświadczenia ame-
rykańskie w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu towarowo-pieniężnego w tym kraju. 
W artykule nie przedstawia się szerokiego zakresu przedmiotowego i podmiotowego tej 
dyrektywy, ujętego w 55 artykułach, gdyż konwergencji dyrektywy unijnej do polskiej 
ustawy dokonano już w procesie legislacyjnym. Ponadto, do scharakteryzowania novum 
w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych wystarczy znajomość odpowiednich 
części naszej ustawy o audytingu.  

W strukturze systemu audytingu czołowe miejsce zajmuje nadzór publiczny. Funkcję tę 
sprawuje przede wszystkim Komisja Nadzoru Audytowego, powołana przez Ministra Fi-
nansów na czteroletnią kadencję. Przewodniczącego dziesięcioosobowej komisji nominuje 
Minister Finansów, natomiast niezależność tego organu zapewnia jego skład osobowy, 
w którym biegli rewidenci nie mogą stanowić większości. 

Członkami Komisji Nadzoru Audytowego powinny być osoby o nieposzlakowanej opi-
nii, cieszące się autorytetem, posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu czynności re-
wizji finansowej. Większość członków komisji, co najmniej przez 3 lata przed powołaniem 
w skład Komisji Nadzoru Audytowego oraz w czasie trwania kadencji, nie może wykony-
wać czynności rewizji finansowej, mieć prawa głosu w podmiocie uprawnionym do bada-
nia sprawozdań finansowych i być członkiem zarządu lub rady nadzorczej tego podmiotu 
(Ustawa z 7 maja 2009… : art. 66). 

Koszty wynagrodzeń członków komisji są finansowane z budżetu państwa. Aby komi-
sja mogła wykonywać swoje zadania, w urzędzie Ministra Finansów utworzono dla niej 
odrębną komórkę organizacyjną. Należy zaznaczyć, że na pokrycie kosztów nadzoru pu-
blicznego Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest obowiązana wpłacać na rachunek bu-
dżetu państwa, w terminie do 31 marca, 20% opłat z tytułu nadzoru za rok poprzedni, na-
leżnych od firm audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach 
zainteresowania publicznego2. 

Oprócz Komisji Nadzoru Audytowego, stanowiącej organ kolegialny i niezależny, nad-
zór sprawuje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (samorząd zawodowy), na której organy 

1 Przez termin ten rozumie się badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, 
o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej (art. 2, pkt. 2 Ustawy z 7.05.2009 r.). 

2 Przez pojęcie jednostki zainteresowania publicznego (nazywane w Dyrektywie 2006/43/WE jednostkami in-
teresu publicznego), rozumie się jednostki podlegające prawu Państwa Członkowskiego, których zbywalne papie-
ry wartościowe są przeznaczone do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek z Państw Członkowskich, 
instytucje kredytowe oraz zakłady ubezpieczeń. Państwa Członkowskie mogą ponadto wyznaczyć inne jednostki 
interesu publicznego, na przykład jednostki o doniosłym znaczeniu publicznym ze względu na charakter prowa-
dzonej działalności, ich wielkość lub liczbę zatrudnionych pracowników (Dyrektywa 2006/43/WE art. 2, pkt.13).  
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delegowano niektóre kompetencje nadzoru i zapewnienia jakości rewizji finansowej (Spra-
wozdanie z nadzoru… 2011: 1–2). Obowiązki te wykonuje przede wszystkim Krajowa 
Komisja Nadzoru, jako organ Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

Do organów, o których mowa pierwszy raz w naszych regulacjach ustawowych 
w 2009 r. należą również komitety audytu. Podstawowym zadaniem tych komitetów, utwo-
rzonych w określonych jednostkach zainteresowania publicznego, jest monitorowanie prac 
związanych ze sprawozdawczością finansową oraz rewizją finansową, monitorowanie 
skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, niezależności pod-
miotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i biegłego rewidenta oraz zarzą-
dzania ryzykiem3. 

Na podstawie ogólnej charakterystyki wybranych organów (izby, komisji, komitetów)4 
można sformułować twierdzenie, że obecny system nadzoru i kontroli czynności rewizji 
finansowej jest wielopoziomowy i rozbudowany. Strukturę tego systemu zilustrowano na 
rysunku 1. 

 
Komisja Nadzoru Audytowego 

             
 Krajowa Izba 

Biegłych Rewi-
dentów 

      Komórka organizacyjna 
w Ministerstwie Finansów wyko-
nująca zadania Komisji Nadzoru 

Audytowego (kontrolerzy) 
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dentów 
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nia publicznego Komite-
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 Krajowa Komisja 

Nadzoru 
       

     Jednostki zainteresowa-
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państwowe 
– spółdzielnie 
– spółki jawne 
– spółki komandytowe 
– pozostałe jednostki 

 

Podmioty uprawnione 
do badania wyłącznie 
pozostałych jednostek 
(niebędących jednost-
kami zainteresowania 

publicznego) 

        
 Biegli Rewidenci      
      
        

* Wykaz tych podmiotów jest dostępny na stronie internetowej KIBR (http. www.kibr.org.pl). 

Rysunek 1. Struktura systemu nadzoru i kontroli samorządu biegłych rewidentów, podmiotów 
uprawnionych do wykonywania czynności rewizji finansowej i biegłych rewidentów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ustawa z dnia 7 maja 2009…). 

3 Sposób utworzenia, obowiązki i kompetencje oraz funkcjonowanie komitetu audytu przedstawiono w dal-
szej części artykułu.  

4 W artykule pominięto na przykład Krajową Komisję Rewizyjną, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, 
Krajowy Sąd Dyscyplinarny, komisje powołane przez Krajową Radę Biegłych  Rewidentów do zagadnień spe-
cjalnych: etyki zawodowej, standardów rewizji finansowej itp. 
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2. Tworzenie i zadania komitetu audytu 
Komitet audytu jest powoływany w jednostkach zainteresowania publicznego przez radę 
nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród swoich członków. Wprawdzie ustawa o audytin-
gu wymienia enumeratywne jednostki zainteresowania publicznego, to jednocześnie okre-
śla, które z nich są zwolnione z obowiązku powołania komitetu audytu. Podział jednostek 
zainteresowania publicznego na te dwie grupy przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Jednostki zainteresowania publicznego 

Jednostki zainteresowania publicznego 
Klasyfikacja ustawowa ogólna Jednostki zwolnione enumeratywnie z obowiązku 

tworzenia komitetu audytu 
1. Mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej emitenci papierów wartościowych do-
puszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
państwa Unii Europejskiej, z wyłączeniem jedno-
stek samorządu terytorialnego. 

2. Banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych 
i oddziały banków zagranicznych. 

3. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 
4. Zakłady ubezpieczeń i główne oddziały zakładów 

ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji. 
5. Instytucje pieniądza elektronicznego. 
6. Otwarte fundusze emerytalne oraz powszechne 

towarzystwa emerytalne. 
7. Fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne 

fundusze inwestycyjne otwarte oraz zamknięte 
fundusze inwestycyjne, których publiczne certyfi-
katy inwestycyjne nie zostały dopuszczone do ob-
rotu na rynku regulowanym. 

8. Podmioty prowadzące działalność maklerską 
z wyłączeniem podmiotów prowadzących działal-
ność wyłącznie w zakresie przyjmowania i prze-
kazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumen-
tów finansowych lub w zakresie doradztwa inwe-
stycyjnego. 

1. Otwarte fundusze emerytalne, powszechne towa-
rzystwa emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. 

2. Oddziały instytucji kredytowych i oddziałów 
banków zagranicznych. 

3. Główne oddziały zakładów ubezpieczeń. 
4. Banki spółdzielcze. 
5. Jednostki zainteresowania publicznego, w których 

nie powołano rady nadzorczej lub komisji rewi-
zyjnej. 

6. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 

Źródło: (Ustawa z dnia 7 maja 2009… : art. 2 pkt 4 oraz art. 86 ust. 2). 
 
Obowiązek utworzenia komitetów audytu dotyczy tych jednostkach, w których rada 

nadzorcza składa się z więcej niż pięciu członków. Jeżeli skład rady nadzorczej jest mniej-
szy, to zadania tego komitetu mogą być powierzone radzie nadzorczej. 

Warto zwrócić uwagę, że rozwiązanie przyjęte w naszej ustawie zawęża możliwość 
powołania komitetu audytu w innych dużych organizacjach gospodarczych, w których rada 
nadzorcza liczy nie więcej niż 5 członków. Zgodnie z art. 43 Dyrektywy 2006/43/WE rada 
nadzorcza, ale bez komitetu audytu powinna funkcjonować tylko w jednostkach małych 
i średnich.  

W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z których przynajmniej je-
den powinien spełniać warunki niezależności i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunko-
wości lub rewizji finansowej. Zgodnie z zasadą pragmatyzmu liczba członków komitetu 
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audytu powinna zależeć od ilości i znaczenia zadań określonych przez radę nadzorczą, 
liczby członków rady nadzorczej, rodzaju działalności i wielkości spółki. 

Zważywszy, że ustawa z dnia 7 maja 2009 r. tylko wskazuje na wymóg posiadania kwa-
lifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, celowe jest sprecyzowanie 
rodzaju i zakresu tych wymagań. W związku z tym, zasadne wydają się następujące warun-
ki stawiane komitetowi audytu (Dobre praktyki… 2010): 

1. Każdy członek komitetu audytu już w momencie powołania powinien mieć wiedzę 
z zakresu finansów w stopniu umożliwiającym zrozumienie i interpretację sprawoz-
dań finansowych, a przewodniczący komitetu powinien reprezentować stosowne 
kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej. 

2. Jeżeli w spółce nie utworzono komitetu audytu, to jego zadania wykonują wszyscy 
członkowie rady pod kierownictwem niezależnego członka rady legitymującego się 
kwalifikacjami w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej, jednak nie powi-
nien nim być przewodniczący rady nadzorczej. 

3. Wymóg kwalifikacji w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej uznaje się za 
spełniony, jeżeli członek rady nadzorczej ma doświadczenie w zarządzaniu finan-
sami spółek handlowych, audycie wewnętrznym lub badaniu sprawozdań finanso-
wych, a ponadto: 
– ma tytuł biegłego rewidenta lub analogiczny uznany certyfikat międzynarodowy, 

lub 
– ma stopień lub tytuł naukowy z dziedziny rachunkowości albo rewizji finanso-

wej, lub 
– legitymuje się wieloletnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora finansowe-

go w spółkach publicznych lub w pracy w komitecie audytu takich spółek. 
Drugim ważnym warunkiem stawianym co najmniej jednemu członkowi komitetu au-

dytu, oprócz posiadania kwalifikacji omówionych powyżej, jest jego niezależność. Wyma-
gania w tym zakresie, określone w art. 56 ust. 3 pkt. 1,3 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. 
różnią się częściowo od tych, które zawierają Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych i Ustawa Sarbanes-Oxley. Różnice te przedstawiono w tabe-
li 2. 

 
Tabela 2 

Wymagania niezależności stawiane członkowi komitetu audytu posiadającemu kwalifikacje 
w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. 

Ustawa z dnia 7 maja 
2009 r. o audytingu 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych 

Ustawa Sarbanes-Oxley 

Bezstronność i niezależ-
ność nie jest zachowana, 
jeżeli członek komitetu 
audytu: 
1. Posiada udziały, akcje 

lub inne tytuły wła-
sności w jednostce, 
w której jest człon-
kiem komitetu audytu 
lub w jednostce z nią 
powiązanej. 

2. Jest małżonkiem, 
krewnym lub powi-

Niezależność członka rady nadzorczej jest 
zachowana, jeżeli: 
1. Nie jest akcjonariuszem lub nie reprezen-

tuje w żaden sposób akcjonariusza (ak-
cjonariuszy) mającego (mających) prawo 
do wykonywania 5% i więcej ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

2. Nie jest dyrektorem wykonawczym lub 
zarządzającym spółki lub spółki stowa-
rzyszonej i nie piastował takiego stanowi-
ska w ciągu ostatnich 5 lat. 

3. Nie jest członkiem bliskiej rodziny dyrek-
tora wykonawczego lub zarządzającego 

Niezależność dyrektora jest 
zachowana jeżeli: 
1. Nie jest osobą stowarzyszoną 

ze spółką lub jej spółkami za-
leżnymi. Osobę stowarzyszoną 
należy rozumieć jako osobę, 
która bezpośrednio lub pośred-
nio przez jednego lub wielu 
pośredników kontroluje lub jest 
kontrolowana przez spółkę. 
Przez kontrolę rozumie się 
możliwość wywierania bezpo-
średniego  wpływu na decyzje 
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Ustawa z dnia 7 maja 
2009 r. o audytingu 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych 

Ustawa Sarbanes-Oxley 

nowatym w linii pro-
stej do drugiego stop-
nia lub jest powiąza-
ny z tytułem opieki, 
przysposobienia lub 
kurateli z osobą będą-
cą członkiem orga-
nów nadzorujących, 
zarządzających lub 
administrujących jed-
nostkami, w której 
jest członkiem komi-
tetu audytu. 

3. W ostatnich 3 latach 
uczestniczył w pro-
wadzeniu ksiąg ra-
chunkowych lub spo-
rządzaniu sprawozda-
nia finansowego jed-
nostki, w której jest 
członkiem komitetu 
audytu.   

lub osób w sytuacjach opisanych w in-
nych punktach. 

4. Nie jest pracownikiem spółki lub spółki 
stowarzyszeniowej; nie był w takiej sytu-
acji w ciągu ostatnich 3 lat. 

5. Nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatko-
wego wynagrodzenia w znaczącej wyso-
kości od spółki lub spółki stowarzyszonej, 
oprócz wynagrodzenia otrzymywanego 
jako dyrektor nie wykonawczy lub czło-
nek rady nadzorczej. 

6. Nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich 
3 lat  nie był wspólnikiem lub pracowni-
kiem obecnego lub byłego biegłego rewi-
denta (zewnętrznego) spółki lub spółki 
stowarzyszonej. 

7. Nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał 
w ciągu ostatniego roku  znaczących sto-
sunków handlowych ze spółką stowarzy-
szoną, bezpośrednio lub w charakterze 
wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub 
pracownika wysokiego szczebla organu 
utrzymującego takie stosunki handlowe. 

8. Nie jest dyrektorem wykonawczym lub 
zarządzającym spółki, ale jest dyrektorem 
nie wykonawczym albo członkiem rady 
nadzorczej i nie ma innych znaczących 
powiązań z dyrektorami wykonawczymi 
spółki przez udział w innych spółkach lub 
organach. 

9. Nie pełni funkcji w radzie nadzorczej ani 
jako dyrektor nie wykonawczy, ani jako 
dyrektor będący członkiem rady nadzor-
czej dłużej niż przez trzy kadencje lub 
dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe 
przewiduje bardzo krótki wymiar normal-
nych kadencji.  

zarządcze i politykę kontrolo-
wanego. Możliwość ta wynika 
z posiadania akcji, zawartych 
kontraktów lub innych źródeł. 
Ponadto przyjmuje się, że po-
siadanie mniej niż 10% praw 
głosu nie jest postrzegane jako 
sprawowanie kontroli.  

2. Nie uzyskuje żadnego wyna-
grodzenia od spółki z tytułu 
usług konsultingowych, dorad-
czych lub innych, za wyjątkiem 
wynagrodzenia za pełnienie 
obowiązków dyrektora.  

Źródło: (Komitet audytu… 2011: załącznik 2). 
 
W uzupełnieniu treści zawartych w tabeli 2 warto dodać, że ustawa amerykańska wy-

maga, aby wszyscy członkowie komitetu audytu byli niezależni, a nie tylko jedna osoba. 
Z kolei polskie prawo uznaje posiadanie nawet jednej akcji spółki, w której osoba jest 
członkiem komitetu audytu, za sprzeczne z zasadą niezależności, gdy Dobre Praktyki Spó-
łek Giełdowych dopuszczają posiadanie przez członka komitetu audytu prawa wykonywa-
nia do 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.  

Zadania, które w szczególności należą do komitetu audytu określa art. 86 Ustawy z dnia 
7 maja 2009 r. Rozwinięcie tych podstawowych zadań i uprawnień komitetu przedstawiono 
w tabeli 3. 
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Tabela 3 

Zadania i uprawnienia komitetu audytu  

Zadania Uprawnienia 
Ustalenie z radą nadzorczą, na początku każdego roku zakresu 
zadań i sposobu ich wykonania w danym roku 

Uprawnienia odnośnie do dostępu do 
wszelkich informacji spółki, jak 
również do prowadzenia lub zlecenia, 
za zgodą rady nadzorczej, badań 
i analiz w zakresie swojej odpowie-
dzialności. Rekomendowanie radzie 
nadzorczej powołanie niezależnych 
specjalistów lub biegłych w celu 
pozyskania odpowiednich opinii 
eksperckich na potrzeby badań oraz 
postępowań wyjaśniających. Upraw-
nienie do bezpośredniego kontaktu 
z kierownictwem spółki, podległymi 
pracownikami, a także z podmiotami 
świadczącymi usługi na rzecz spółki 
oraz żądania niezbędnych wyjaśnień. 
Prawo wyrażania własnej opinii 
w zakresie prowadzonego nadzoru. 
W przypadku wystąpienia między 
komitetami audytu a radą nadzorczą 
istotnej różnicy zdań, która nie może 
być wyjaśniona, komitet audytu 
powinien mieć możliwość przedsta-
wienia swojej opinii akcjonariuszom.   

Opracowanie przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunko-
wości i monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej 
Monitorowanie wykonywanych  czynności rewizji finansowej 
Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej 
Nadzór nad działaniem audytu wewnętrznego i monitorowanie jego 
skuteczności 
Opiniowanie kandydata na zarządzającego działem audytu, jego 
zwalniania i wynagrodzenia 
Monitorowanie skuteczności zarządzania ryzykiem mającym istotny 
wpływ na funkcjonowanie spółki 
Monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu upraw-
nionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku 
świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 3 Ustawy o audy-
tingu (doradztwo podatkowe, wykonywanie ekspertyz lub opinii 
ekonomiczno-finansowych itp.) 
Rekomendowanie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzoru-
jącemu podmiot uprawniony do przeprowadzenia czynności rewizji 
finansowej jednostki 
Wydawanie radzie nadzorczej zaleceń dotyczących ponownego 
powołania i odwołania biegłego rewidenta (podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozdań finansowych) przez organ do tego upraw-
niony, a także ustalenie powodu rezygnacji z jego usług 
Opiniowanie sprawozdania zarządu z działalności jednostki i wnio-
sków zarządu co do podziału zysku (pokrycia strat) oraz przedsta-
wienie radzie nadzorczej rekomendacji odnośnie ich oceny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Kaczorek 2011: 177–184; Komitet audytu… 2011: 85–86, 138; 
Dobre Praktyki Spółek… 2010).  
 
 

3. Funkcjonowanie komitetu audytu 
Komitet audytu powinien działać na podstawie regulaminu, opracowanego zgodnie z powo-
łaną Ustawą z dnia 7 maja 2009 r., z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowa-
nych na GPW, Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (Urząd Komitetu… 2010), 
opracowań i zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych, 
Polskiego Instytutu Dyrektorów, Association of Chartered Certified Accountants – ACCA). 
Treści regulaminu, spełniające wymagania określone w przepisach prawa, należy dostoso-
wać do specyfiki działalności jednostki, przedstawić szczegółowo, jasno i jednoznacznie, 
w powiązaniu z regulaminem rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Oprócz zasad działania, 
zadań, obowiązków i uprawnień członków komitetu audytu, regulamin ustala na przykład: 

– sposób prowadzenia posiedzeń, 
– częstotliwość i terminy odbywania posiedzeń, 
– uprawnienia do zgłaszania zagadnień na posiedzeniu, sposób formułowania i akcep-

tacji ustaleń, 
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– tryb sporządzania okresowych sprawozdań z działania komitetu na potrzeby rady 
nadzorczej5, 

– sposób opracowania, zakres i treści samooceny działalności komitetu za rok spra-
wozdawczy. 

Skuteczne i efektywne funkcjonowanie komitetu audytu ułatwiają przepisy określające 
obowiązki innych osób fizycznych i prawnych wobec tego komitetu. Przykładowo podmiot 
uprawniony jest zobligowany: 

a) przesłać do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie do 31 stycznia roku 
następnego, informację o podpisanych umowach na wykonywanie czynności rewizji 
finansowej z jednostkami zainteresowania publicznego oraz inne szczegółowe in-
formacje;  informacje te KIBR przekazuje Komisji Nadzoru Audytowego; 

b) złożyć w każdym roku komitetowi audytu w jednostce zainteresowania publicznego: 
– oświadczenie poświadczające niezależność podmiotu uprawnionego i biegłych 

rewidentów wykonujących czynność rewizji finansowej, 
– informacji dotyczących usług o których mowa w art. 48 ust. 2, świadczonych na 

rzecz tej jednostki (doradztwo podatkowe, ekspertyzy i opinie ekonomiczno-
finansowe itp.)6, 

c) do pisemnego informowania komitetu audytu o zagrożeniach niezależności podmio-
tu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach zastoso-
wanych w celu ograniczenia tych zagrożeń (Ustawa z dnia 7 maja 2009… : art. 87 
i 88). 

Można zgodzić się z twierdzeniem, że jakość czynności rewizji finansowej oraz przy-
datności wyników badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publiczne-
go przez biegłego rewidenta i działań komitetu audytu zależą w znacznym stopniu od ich 
współpracy. W praktyce ważna jest współpraca komitetu audytu z radą nadzorczą, audyto-
rem wewnętrznym i zarządem. Stałe kontakty komitetu z radą nadzorczą i audytorem we-
wnętrznym umożliwiają eliminację sytuacji, w których członkowie komitetu wykonują 
prace planowane lub realizowane przez radę nadzorczą albo audyt wewnętrzny. Z kolei 
funkcjonowanie w jednostce zainteresowania publicznego komitetu audytu i zarządu jako 
partnerów jest korzystne z tego względu, że zarząd i podlegli mu pracownicy mają naj-
większe możliwości przygotowania i przekazania komitetowi audytu informacji o prze-
szłych i bieżących działaniach jednostki. I odwrotnie, jeżeli zarząd uznaje potrzebę uzyska-
nia wskazówek lub opinii w sprawach budzących wątpliwość, to może zwrócić się o pomoc 
do komitetu audytu.  

Na relatywnie niewielką skuteczność działania komitetów audytu w ostatnich latach 
wskazała Komisja Europejska w Zielonej Księdze (Komisja Europejska… 2009). Wyko-
rzystując zebrane opinie i wyniki zleconych badań specjalnych w tym zakresie, Parlament 
Europejski zwrócił się do Komisji o wydanie wytycznych mających charakter pomocy 

5 Wymóg sporządzania tych sprawozdań i dokonywania oceny komitetu audytu zawierają Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW, natomiast Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. nie nakłada takiego obowiązku.  

6 Niezależny biegły rewident powinien przekazać komitetowi audytu listę usług, niebędących badaniem ani 
przeglądem sprawozdań finansowych, wykonanych na rzecz badanej jednostki, natomiast komitet audytu powi-
nien zaklasyfikowani tego rodzaju usługi jako wykluczone, dozwolone po akceptacji komitetu audytu oraz dozwo-
lone bez akceptacji komitetu. Zwykle regulaminy komitetów audytu przewidują w jakich przypadkach, że biegły 
rewident informuje komitet audytu o pracach dodatkowych na rzecz spółki przed ich wykonaniem (Sirocka 2011: 
64). 
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w tej kwestii dla kontrahentów ds. audytu. Trudno obecnie stwierdzić, jaką postać będą 
mieć wytyczne i jaki będzie stopień ich zbieżności z treścią niniejszego artykułu.  

 
 

Uwagi końcowe 
Powstanie dużych organizacji gospodarczych, nazywanych jednostkami zainteresowania 
publicznego oraz rozwój rynków finansowych stworzyły potrzebę poszukiwania nowych 
rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie nadzoru, dostosowanych do prowadzenia 
działalności w warunkach globalizacji. Jednym z nich jest ustawowy obowiązek powołania 
w jednostkach zainteresowania publicznego państw członkowskich Unii Europejskiej, 
komitetów audytu. 

Jak wskazuje Komisja Europejska i Parlament Europejski obecnie niezbędne są udo-
skonalenia dotyczące powołania i działania komitetów audytu, a także zwiększenia ich 
skuteczności w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i pieniężno-
kapitałowego w skali globalnej. 
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