
 

Seminarium pt. „Zadania KNF w związku  

z nową ustawą o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym” 

 

 

Data: 9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) 

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa 

 

Cel 

Celem seminarium jest przybliżenie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych  

z szeroko rozumianą działalnością Komitetów Audytu w Jednostkach Zainteresowania 

Publicznego i związanym z tym nadzorem KNF. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do banków komercyjnych i spółdzielczych.  

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 14.30  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 4 grudnia 2019 r.  

 

Kontakt:  

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28  

Małgorzata Konarzewska, tel. 22 262 56 59 

cedur@knf.gov.pl 

 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/


 

Seminarium pt. „Zadania KNF w związku  

z nową ustawą o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym” 

 

 

PROGRAM 
9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa 
 

Prelegent: Katarzyna Nowak – radca prawny, Agata Batko – radca prawny 

Departament Prawny 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Godzina                                            Temat 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:30-12:00 

 Przepisy prawa regulujące nadzór publiczny realizowany przez KNF na podstawie 

ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,  

z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 

publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. 

 Zadania KNF określone w art. 89 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym, w zakresie: 

 przepisów rozdziału 8 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym, 

 procedury powoływania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, 

 zagadnienia wykazania uczciwości procedury wyboru biegłego rewidenta lub 

firmy audytorskiej, 

 okresów trwania zleceń badań ustawowych – zagadnienie rotacji. 

  
12:00-12:30 Przerwa na kawę 

  

12:30-14:00 

 Uprawnienia KNF umożliwiające realizację zadań, o których mowa w art. 89 ust. 1 

ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 Podmiotowy i przedmiotowy zakres przepisu przewidującego możliwość nałożenia 

sankcji administracyjnej (art. 192 ustawy o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym). 

 Charakterystyka sankcji administracyjnej, rodzaj kar nakładanych przez KNF  

i ich miarkowanie. 

 Zagadnienia praktyczne – rozwiązywanie kazusów.  

  

14:00-14:30 Pytania i dyskusja 

 
 

 


