
  

 

Wyciąg z zasad funkcjonowania eksperckiego panelu konsultacyjnego w zakresie 

przepisów rachunkowo-sprawozdawczych dotyczących banków 

 

Celem eksperckiego panelu konsultacyjnego w zakresie przepisów rachunkowo-

sprawozdawczych dotyczących banków (dalej „Panel”) jest przedstawianie stanowisk 

w zakresie stosowania przepisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej („MSSF”), istotnych dla sektora banków komercyjnych w związku z zaistnieniem 

pandemii COVID-19 oraz potencjalnymi jej konsekwencjami. 

Stanowiska wypracowane przez Panel nie będą miały wiążącego charakteru z punktu widzenia 

obowiązujących przepisów. Banki mogą z nich korzystać przy sporządzaniu sprawozdań 

finansowych. 

Odpowiedzialność za ewentualne wykorzystanie stanowiska Panelu oraz za prawidłowe 

stosowanie wymogów MSSF spoczywa wyłącznie na zarządach poszczególnych banków. 

Firma audytorska w trakcie badania/przeglądu sprawozdań finansowych banku dokonuje 

niezależnej oceny prawidłowości zastosowania przez bank wymogów MSSF, w oparciu 

o uzyskane w trakcie badania/przeglądu aktualne informacje na temat faktów i okoliczności 

dotyczących poszczególnych przypadków oraz uwzględniając aktualne przepisy, a także 

dostępne na dany dzień interpretacje, publikacje oraz praktykę rynkową. 

Zgłaszanie kwestii wymagających przedstawienia stanowiska przez Panel 

Zapytania do Panelu może przesyłać każdy z banków stosujących MSSF. 

Zapytanie powinno być złożone jako załącznik do listu przewodniego, który powinien być 

podpisany w imieniu banku przez członka zarządu banku oraz zawierać zgodę banku 

na udostępnienie zapytania wraz ze stanowiskiem Panelu wydanym na jego podstawie innym 

bankom i ich audytorom. 

Zapytanie powinno być przedstawione w postaci zanonimizowanej, tzn. niepozwalającej 

na identyfikację konkretnego banku ani konkretnych klientów banku. Zapytanie powinno 

zostać skierowane także w wersji edytowalnej, w formacie „docx”. Zapytania powinny być 

kierowane drogą elektroniczną do sekretariatu obsługującego Panel (adres e-mail: 

Panel_PIN@knf.gov.pl). 

Zapytanie powinno zawierać: 

 szczegółowy i kompletny opis zagadnienia oraz stanu faktycznego, 

 konkretny zapis MSSF mający zastosowanie dla zagadnienia i wymagający stanowiska 

Panelu, 



  

 

 proponowane stanowisko dotyczące przepisu/zagadnienia – przedłożone przez bank 

występujący z zapytaniem w formie projektu odpowiedzi na zapytanie (podejście 

do opisu zagadnienia analogiczne do występowania o interpretację podatkową), 

 ocenę i przykładową kwantyfikację skutków przyjęcia proponowanego stanowiska 

dotyczącego przepisu/zagadnienia, w szczególności wpływu na wynik finansowy oraz 

współczynniki kapitałowe (symulacja modelowa na przykładowym bilansie). 

W przypadku kiedy zapytanie nie spełnia powyższych warunków lub wymogów formalnych 

(w szczególności dotyczących anonimizacji), jest w ewidentny sposób sprzeczne z wymogami 

MSSF lub z innych powodów Panel nie może ustosunkować się do danego zapytania, bank 

zgłaszający zapytanie zostanie o tym poinformowany przez sekretariat obsługujący Panel. 

Wypracowanie stanowiska 

Wypracowując stanowisko Panel może podzielić stanowisko banku dotyczące 

przepisu/zagadnienia proponowane w zapytaniu albo go nie podzielić. W przypadku, gdy Panel 

nie podziela stanowiska banku dotyczącego przepisu/zagadnienia proponowanego w zapytaniu, 

stanowisko Panelu zawiera uzasadnienie. 

Kolejność przedstawiania stanowiska do zgłoszonych kwestii ustala Panel, mając na uwadze 

istotność poruszanych kwestii oraz powszechność występowania poszczególnych zagadnień. 

Po wypracowaniu stanowiska, zapytanie wraz ze stanowiskiem Panelu będzie udostępniane 

zainteresowanym bankom stosującym MSSF drogą mailową. Każdy z banków może 

udostępnić takie stanowisko swojemu audytorowi. 


