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KOMITET AUDYTU W OBLICZU NOWYCH REGULACJI 
 

Warsztat | 6 lipca 2017 | Warszawa 

 
21 czerwca br. weszła w życie nowelizacja do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.  

 

Najistotniejsze zmiany wynikające z Ustawy dotyczą powoływania i funkcjonowania komitetów audytu w spółkach publicznych. Ustawa 

wprowadza rozbudowany katalog kryteriów niezależności członków komitetu audytu oraz dodatkowo stanowi, że co najmniej większość 

członków komitetu audytu, w tym przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności. Zgodnie z powyższym, spółka, członek jej 

zarządu lub innego organu zarządzającego albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub komitetu audytu oraz podmioty z 

nimi powiązane oraz powiązane osoby trzecie w przypadku stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego naruszenia przepisów 

Ustawy dotyczących powoływania i funkcjonowania komitetu audytu podlegają karze administracyjnej w wysokości 10% rocznych 

przychodów spółki netto ze sprzedaży towarów i produktów – w odniesieniu do emitentów; 250.000 zł – w odniesieniu do osób fizycznych. 

 

Spółki objęte przepisami Ustawy będą zobowiązane w terminie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie do wdrożenia nowych zasad 

działania komitetów audytów i rad nadzorczych. 

 

Program 
 

10.00 - 11.15 DZIAŁALNOŚĆ NOWOCZESNEJ RADY 

NADZORCZEJ W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWYCH 

SPÓŁKI 

» skład Rady Nadzorczej 

» nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych w zakresie 

spraw finansowych 

» kompetencje Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych 

» komitety Rady Nadzorczej 

» relacje Rady Nadzorczej z pozostałymi organami spółki oraz 

audytorem 

Prelegent: Dariusz Kulgawczuk, Kancelaria RKKW – 

Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy 

  

11.15 - 11.30 przerwa na kawę 

11.30 - 13.15 NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA 

KOMITETU AUDYTU W RAMACH RADY NADZORCZEJ 

» nowa definicja Jednostki Zainteresowania Publicznego – case 

study 

» obowiązek powołania komitetu audytu – case study 

» skład komitetu audytu – case study 

» nowe wymagania stawiane członkom komitetu audytu – case 

study 

» nowe kryteria niezależności członków komitetu audytu – 

case study 

» nowe kompetencje komitetu audytu 

» funkcjonowanie komitetu audytu w praktyce – posiedzenia, 

protokoły, uchwały 

» zmiany w zakresie funkcjonowania rady nadzorczej w 

zakresie spraw finansowych spółki 

» relacje między komitetem audytu a Radą Nadzorczą 

» sankcje za naruszenie przepisów ustawy 

» termin wejścia w życie przepisów ustawy 

Prelegent: Karol Szymański, Kancelaria RKKW – Kwaśnicki, Wróbel 

& Partnerzy 

  

13.15 - 14.00 przerwa na obiad 

14.00 - 15.30 OBOWIĄZKI KOMITETU AUDYTU W 

ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ I WYBORU 

BIEGŁEGO REWIDENTA 

» proces sprawozdawczości finansowej i skuteczność systemów 

wewnętrznych 

» monitorowanie czynności rewizji finansowej 

» kontrola niezależności biegłego rewidenta 

» inne obowiązki 

» jak w praktyce zapewnić wypełnianie tych zadań? 

Prelegent: Monika Kaczorek, Biegły rewident, Partner Mazars, 

Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt sp. z o.o. 

  

15.30 - 15.45 przerwa na kawę 

15.45 - 17.00 - WSPÓŁPRACA KA  Z BIEGŁYM REWIDENTEM 

» polityka wyboru firmy audytorskiej 

» świadczenie usług dodatkowych 

» ocena niezależności audytora 

» kontrola jakości wykonania zlecenia badania 

» rotacja firmy audytorskiej 

» sprawozdanie z badania 

» sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu 

» jak w praktyce wygląda współpraca? Na co zwrócić uwagę? 

Prelegent: Monika Kaczorek, Biegły rewident, Partner Mazars, 

Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt sp. z o.o. 
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Zgłoszenie udziału w warsztacie „Komitet Audytu w obliczu nowych regulacji”  

6  lipca 2017 r. | Warszawa  

 

Dane do faktury: 

Nazwa firmy / instytucji:  

Adres:  

NIP:  

Osoba koordynująca 

zgłoszenie: 

 

telefon / email:  

Dane uczestników:  

 

(1) imię i nazwisko: 
 

stanowisko:  

dział/ dept.:  

adres email:  

nr telefonu:  

 

(2) imię i nazwisko: 
 

stanowisko:  

dział/ dept.:  

adres email:  

nr telefonu:  

 

Koszt udziału jednej osoby w warsztacie: 

Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów: 10% zniżki 
1500 zł + 23% VAT 

 

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres anna.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego (można również skorzystać z formularza na witrynie internetowej http://www.personalities.pl) oraz 

wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem 

konferencji. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać organizatorom w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji 

później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. 

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie 

wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać 

na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank) W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. 

Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza 

akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników 

w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania 

danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody. 
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Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie  
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