


Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych 

powstało w 2019 roku.

Nasze cele to:

Realizujemy je poprzez podnoszenie wiedzy i kwalifikacji 

członków zarówno we współpracy z uznanymi specjalistami 

z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania ryzykiem, 

technologii informatycznych, jak i w ramach wymiany 

doświadczeń między członkami. Bierzemy aktywny udział 

w pracach legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego 

corporate governance.

aktywizacja i integracja środowiska niezależnych 

członków rad nadzorczych,

promowanie zasad ładu korporacyjnego,

zwiększenie zaufania do organów nadzoru 

spółek publicznych,

rozwój zawodowy i przygotowanie członków 

rad nadzorczych na wyzwania technologiczne i społeczne.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu

profil LinkedIn: linkedin.com/company/sncrn 

strona internetowa: sncrn.org  
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W świetle obowiązujących regulacji komitetom audytu 

powierzony został bardzo szeroki zakres odpowiedzialności. 

Sprawia to, iż spoczywa na nich niemała część wszystkich 

zadań przewidzianych w przepisach prawa dla rad nadzorczych. 

Niniejszy dokument został opracowany w celu wsparcia 

komitetów audytu poprzez udostępnienie im narzędzia, 

w którym zebrane zostały te zadania, tak aby umożliwić 

odpowiednie ich rozplanowanie w ciągu roku obrotowego oraz 

aby zmniejszyć ryzyko, iż jakiekolwiek z przewidzianych 

regulacjami obowiązków nie zostaną zrealizowane.

Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu opracowany 

został w formie tabeli, zawierającej poszczególne zadania 

przypisane do kolejnych posiedzeń komitetu audytu w ciągu 

roku obrotowego. Każda kolumna reprezentuje dane 

posiedzenie komitetu, w związku z czym liczbę kolumn 

w dokumencie należy dostosować do przewidywanej liczby 

posiedzeń w ciągu roku, a następnie – w przypadku 

ewentualnych zmian w zakresie liczby posiedzeń oraz zakresu 

omawianych na nich tematów – na bieżąco aktualizować.
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Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu odzwierciedla 

obowiązki nałożone przez obowiązujące regulacje (wymienione 

na kolejnej stronie) oraz dodatkowo zawiera on przykładowe 

zadania, których wykonanie – w oparciu o bogate 

doświadczenie członków Stowarzyszenia Niezależnych 

Członków Rad Nadzorczych – może okazać się pożądane 

w przypadku znacznej części podmiotów. Zakres tych 

obowiązków i zadań dostosowany został do potrzeb komitetów 

audytu funkcjonujących w spółkach notowanych na Rynku 

Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednak 

zdaniem autorów niniejszego dokumentu, może być równie 

przydatny zarówno dla wszystkich pozostałych jednostek 

zainteresowania publicznego, jak też dla wszystkich innych 

podmiotów, w których funkcjonują organy nadzorcze i których 

członkom zależy na wcielaniu w życiu najlepszych praktyk ładu 

korporacyjnego.

Niniejszy dokument należy traktować jako materiał wyjściowy 

do opracowania rocznego planu pracy komitetu audytu. 

Każdorazowo będzie on wymagał dostosowania do specyfiki, 

charakteru działalności i sytuacji danej spółki, branży, w której 

ona działa, do obowiązujących spółkę na dany moment 

regulacji prawnych, do zdarzeń mających miejsce w ciągu roku 

obrotowego (np. istotnych transakcji), relacji i uzgodnień 

w ramach rady nadzorczej oraz pomiędzy radą nadzorczą 

a zarządem spółki. Wszystkie te, a także inne okoliczności, 

mogą wpływać na pożądany zakres pracy komitetu audytu 

z perspektywy celów, dla realizacji których został powołany.

Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu nie zawiera 

zadań wynikających z wymogów nakładanych bezpośrednio lub 

pośrednio na komitety audytu przez regulacje dotyczące danej 

branży (w szczególności na instytucje finansowe).

Tam, gdzie ma to zastosowanie, poszczególne zadania komitetu 

audytu powinny dotyczyć nie tylko samej spółki, ale całej grupy 

kapitałowej.

Należy podkreślić, że przykładowy plan pracy komitetu audytu 

zawiera jedynie ramowe agendy poszczególnych posiedzeń. 

Natomiast komitet powinien pełnić swoją funkcję w sposób 

ciągły, w związku z czym w praktyce występuje szereg innych 

niezbędnych zadań i czynności – zarówno takich, które 

realizowane są poza posiedzeniami, jak i takich, które 

dodawane są do agend poszczególnych posiedzeń 

(np. w wyniku zaistnienia określonych zdarzeń w trakcie roku 

obrotowego).
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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

wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 

finansowych jednostek interesu publicznego 

(„Rozporządzenie 537/2014”)

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”)Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (ze zmianami) 

(„Ustawa”; „Ustawa o biegłych rewidentach”)

Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego 

dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu 

audytu z 24 grudnia 2019 roku („Dobre Praktyki UKNF”)
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Jest to dokument określający wymogi dotyczące ustawowych 

badań jednostek zainteresowania publicznego. Jako 

rozporządzenie jest bezpośrednio obowiązujący w Polsce, ale 

szczegółowo wdrożony m.in. Ustawą o biegłych rewidentach.

Dokument wprowadzający do polskiego systemu prawnego 

komitety audytu. Określa zasady powołania członków komitetu 

audytu oraz zakres ich odpowiedzialności.

Dokument przygotowany przez Komitet ds. Ładu 

Korporacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie, a przyjęty uchwałą Rady Giełdy 29 marca 2021 r., 

wszedł w życie od lipca 2021 r. 

Dokument przygotowany przez Urząd Komisji Nadzoru 

Finansowego („UKNF”) w oparciu m.in. o przepisy Ustawy 

o biegłych rewidentach. Powtarza wymogi zapisane w Ustawie, 

ale dodaje też to, co przez UKNF uważane będzie za 

prawidłowe wypełnienie owych przepisów. UKNF wyjaśnia, 

jak rozumie przepisy dotyczące komitetów audytu i proponuje 

zasady działania. Są to propozycje, których wykonanie pomoże 

pozytywnie zweryfikować działania komitetów. 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Dobre_praktyki_dot_zasad_powolania_skladu_i_funkcjonowania_komitetu_audytu_konsultacje_24-12-2019_68378.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Dobre_praktyki_dot_zasad_powolania_skladu_i_funkcjonowania_komitetu_audytu_konsultacje_24-12-2019_68378.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32014R0537
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32014R0537
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001089/U/D20171089Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001089/U/D20171089Lj.pdf
https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/DPSN21_BROSZURA.pdf
https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/DPSN21_BROSZURA.pdf
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https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/DPSN21_BROSZURA.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001089/U/D20171089Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001089/U/D20171089Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001089/U/D20171089Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001089/U/D20171089Lj.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Dobre_praktyki_dot_zasad_powolania_skladu_i_funkcjonowania_komitetu_audytu_konsultacje_24-12-2019_68378.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Dobre_praktyki_dot_zasad_powolania_skladu_i_funkcjonowania_komitetu_audytu_konsultacje_24-12-2019_68378.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Dobre_praktyki_dot_zasad_powolania_skladu_i_funkcjonowania_komitetu_audytu_konsultacje_24-12-2019_68378.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Dobre_praktyki_dot_zasad_powolania_skladu_i_funkcjonowania_komitetu_audytu_konsultacje_24-12-2019_68378.pdf


Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej

1 Przegląd zasad rachunkowości i ich zgodności oraz kryteriów konsolidacji  

2 Omówienie zakresu zmian w sprawozdawczości finansowej i ich istotności, terminowość przekazywania sprawozdań  

3 Przegląd systemów informatycznych wykorzystywanych do celów rachunkowości i sprawozdawczości  
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Informacja o sytuacji finansowej i płynnościowej – zapoznanie się z danymi kwartalnymi, półrocznymi i rocznymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ryzyka występujących w okresie sprawozdawczym, w tym adekwatności 
utworzonych odpisów i rezerw oraz innych dokonanych przez Zarząd szacunków i ocen, a także wyceny 
instrumentów finansowych i wszelkich innych obszarów szczególnie istotnych dla sprawozdania finansowego

    

5
Informacja o przebiegu kwartalnej/ rocznej/ półrocznej sprawozdawczości finansowej, terminowości etapów procesu 
sprawozdawczości finansowej wg sporządzonych harmonogramów i skuteczności stosowania procedur kontrolnych 
w zakresie sprawozdawczości

    

6 Omówienie metod rozliczania znaczących, nietypowych transakcji (w przypadku wystąpienia)       

7 Omówienie listy „krytycznych zasad rachunkowości”, mających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe  

8 Przegląd systemu rachunkowości zarządczej  

9
Przeprowadzenie oceny procesu publikacji przez spółkę raportów okresowych i szacunkowych wyników wstępnych, 
zapoznanie się z treścią raportów okresowych przed ich publikacją i przekazanie Zarządowi ewentualnych 
uwag i komentarzy

    

10 Przegląd praktyk w komunikacji z inwestorami  

Ogólne / porządkowe 

1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KA       

2 Przegląd listy działań / zaleceń z poprzednich posiedzeń KA

3 Przyjęcie planu prac KA na kolejny rok (aktualizacja na kolejnych posiedzeniach w ramach potrzeb)

IV
posiedzenie

V
posiedzenie

VI
posiedzenie

III
posiedzenie

II
posiedzenie

I
posiedzenie

Ogólne / porządkowe 

1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KA       

2 Przegląd listy działań / zaleceń z poprzednich posiedzeń KA       

3 Przyjęcie planu prac KA na kolejny rok (aktualizacja na kolejnych posiedzeniach w ramach potrzeb)  

      

IV
posiedzenie

V³
posiedzenie

VI⁴
posiedzenie

III²
posiedzenie

II¹
posiedzenie

I
posiedzenie

1. Przyjęto, że II posiedzenie odbywa się przed publikacją raportu okresowego za poprzedni rok obrotowy.
2. Przyjęto, że III posiedzenie odbywa się przed publikacją raportu za I kwartał.
3. Przyjęto, że V posiedzenie odbywa się przed publikacją raportu półrocznego.
4. Przyjęto, że VI posiedzenie odbywa się przed publikacją raportu za III kwartał.
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Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej

1
Potwierdzenie niezależności firmy audytorskiej, kluczowego biegłego rewidenta i osób uczestniczących w badaniu, 
omówienie planu i harmonogramu badania i przeglądu sprawozdań finansowych   

2 Informacja biegłego rewidenta i dyskusja z Zarządem o wynikach audytu rocznego / przeglądu półrocznego   

3 Zapoznanie się ze sprawozdaniem dodatkowym biegłego rewidenta dla KA  

4
Omówienie z biegłym rewidentem dokonanej przez niego oceny współpracy w trakcie badania i przeglądu 
(z udziałem osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego, bez udziału kadry zarządzającej spółki)   

5 Analiza zastrzeżeń, uwag, rekomendacji przekazanych przez biegłego rewidenta  

6 Odpowiedź Zarządu na list z rekomendacjami biegłego rewidenta po badaniu rocznym  

7

Dokonanie wyboru firmy audytorskiej (o ile jest wymagane)

a. wszczęcie procedury

b. rekomendacja dla Rady Nadzorczej

 

 

8
Wydanie zgody na wykonanie przez biegłego rewidenta usługi atestacyjnej dotyczącej dokonania oceny sprawozdania 
o wynagrodzeniach  

IV
posiedzenie

V
posiedzenie

VI
posiedzenie

III
posiedzenie

II
posiedzenie

I
posiedzenie

Systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego

1 Zatwierdzenie planów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego na kolejny rok obrotowy  

2
Omówienie wyników kontroli wewnętrznej oraz audytów wewnętrznych. Wyniki kontroli ad hoc i specjalne 
(raportowane stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku) oraz odstępstw od ustalonych planów 
kontroli oraz audytu

    

3
Ocena funkcji audytu wewnętrznego, jego niezależności i raportów, w tym przegląd wydanych rekomendacji oraz 
przyczyn ich ewentualnego niewdrożenia  

4
Przegląd systemu kontroli wewnętrznej, jego adekwatności i efektywności oraz wyników jej działania w spółce oraz 
w całej grupie kapitałowej  

5
Dokonanie cyklicznej oceny: procedur kontrolnych procesu sprawozdawczości finansowej, podziału obowiązków, 
systemów wspierających procesy finansowo-księgowe  

6
Przegląd systemu zarządzania ryzykiem wraz z listą kluczowych czynników ryzyka i sposobów limitowania ich 
wpływu  

7
Przegląd systemu zgodności z przepisami (compliance) oraz istotnych czynników ryzyka w tym obszarze, w tym 
przegląd najistotniejszych sporów prawnych i roszczeń  

8
Przegląd systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów 
oraz monitorowanie zgłoszeń  

IV
posiedzenie

V
posiedzenie

VI
posiedzenie

III
posiedzenie

II
posiedzenie

I
posiedzenie
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Rekomendacje dla Rady Nadzorczej

1
Rekomendacja KA dla Rady Nadzorczej w zakresie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego 
(opinia RN przedkładana jest WZA)  

2 Przegląd i ocena regulaminu KA, oraz przekazanie do RN celem zatwierdzenia  

3
Przegląd i rekomendacja w zakresie zatwierdzenia ewentualnych zmian: (i) Polityki wyboru firmy audytorskiej, (ii) 
Procedury wyboru biegłego rewidenta oraz (iii) Polityki świadczenia usług nieaudytowych przez biegłego rewidenta  

4
Informacja w zakresie monitoringu i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, 
compliance oraz audytu wewnętrznego  

5 Dokonanie rocznej samooceny KA, której wyniki przedstawiane są RN  

Pozostałe (przykładowe zagadnienia, uzależnione od specyfiki danej spółki)

1
Przegląd funkcji podatków oraz zarządzania ryzykiem podatkowym, przegląd strategii podatkowej oraz informacji 
o realizowanej strategii podatkowej przed jej publikacją  

2 Zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji IT  

3 Sprawozdawczość związana z ESG  

4 Przegląd istotnych procesów podlegających outsourcingowi oraz zarządzania ryzykiem outsourcingu  

5 Przegląd planu zapewnienia ciągłości działania (BCP)  

6
Przegląd istotnych reklamacji lub spraw spornych w relacjach z klientami, reakcja spółki, potencjalne straty 
finansowe. Trendy w liczbie reklamacji/spraw spornych  

7 [Inne, uznane za istotne w trakcie roku]

Systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego cd.

9 Ocena skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance  

10
Przegląd korespondencji z organami regulacyjnymi, przegląd ewentualnych postępowań przeciw spółce, ryzyko 
ewentualnych kar finansowych lub innych sankcji  

11
Przegląd przypadków łamania regulacji wewnętrznych bądź obowiązującego prawa przez pracowników lub jednostki 
organizacyjne spółki; konsekwencje dla pracowników i poprawa procedur wewnętrznych  

IV
posiedzenie

V
posiedzenie

VI
posiedzenie

III
posiedzenie

II
posiedzenie

I
posiedzenie

IV
posiedzenie

V
posiedzenie

VI
posiedzenie

III
posiedzenie

II
posiedzenie

I
posiedzenie

IV
posiedzenie

V
posiedzenie

VI
posiedzenie

III
posiedzenie

II
posiedzenie

I
posiedzenie
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Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu przygotowany 

został przez powołany w ramach Stowarzyszenia Niezależnych 

Członków Rad Nadzorczych zespół, w składzie:
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Stowarzyszenie Niezależnych 

Członków Rad Nadzorczych

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 

00-965 Warszawa

biuro@sncrn.org

www.sncrn.org

Copyright © 2022 SNCRN 

Zdjęcia: Unsplash, Freepik
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