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Treść dokumentu
Odnosząc się do Pana pisma z dnia z dnia 17 czerwca 2017 r. dotyczącego publikowania
(podawania do publicznej wiadomości) niektórych projektów uchwał KNA lub informacji o zamiarze
podejmowania

uchwał

w

określonych

sprawach

oraz

umożliwienia

zgłaszania

przez

zainteresowanych uwag do takich projektów lub spraw, Komisja Nadzoru Audytowego (dalej: KNA)
wyjaśnia co następuje.
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposobu postępowania organów w sprawach
dotyczących petycji zostały określone w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017
r. poz. 1123).
Na początku należy wskazać, iż zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego

lub

wartości

wymagających

szczególnej

ochrony

mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

w

imię

dobra

wspólnego,

W świetle zaś art.

13 ust. 1 ww. ustawy, podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot

wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ust. 2 ww. ustawy natomiast stanowi, iż sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
W treści petycji została wskazana propozycja publikowania (podawania do publicznej wiadomości)
niektórych projektów uchwał KNA lub informacji o zamiarze podejmowania uchwał w określonych
sprawach oraz umożliwienia zgłaszania przez zainteresowanych uwag do takich projektów lub
spraw. Jednocześnie KNA nie byłaby obowiązana odnosić się do każdej propozycji, lecz przesłane
uwagi i propozycje przekazywane byłyby wszystkim członkom KNA, którzy w przypadku uznania
określonych argumentów za zasadne zgłaszaliby je samodzielnie na posiedzeniu KNA.
Na wstępie należy wskazać, iż z dniem 21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz.
1089, dalej: ustawa z dnia 11 maja 2017 r.). Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz.U. 2016 poz. 1000 ze zm.) straciła moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11
maja 2017 r.
KNA informuje, że zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., Komisja Nadzoru
Audytowego podejmuje uchwały, w tym wydaje decyzje administracyjne i postanowienia. W świetle
ust. 2 ww. przepisu, Komisja Nadzoru Audytowego podejmuje uchwały większością głosów, w
głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego lub jego
zastępcy. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku
jego nieobecności - jego zastępcy. Według ust. 3, uchwały Komisji Nadzoru Audytowego podpisuje
w imieniu Komisji Nadzoru Audytowego jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
zastępca przewodniczącego. Ust. 4 wskazuje, iż uchwały Komisji Nadzoru Audytowego mogą być
podejmowane w trybie obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016
r. poz. 1030 i 1579). Zgodnie z ust. 5, szczegółową organizację i tryb pracy Komisji Nadzoru
Audytowego, w tym sposób podejmowania uchwał w przypadku, o którym mowa w ust. 4, oraz
sposób ich dokumentowania, określa Regulamin Komisji Nadzoru Audytowego.
W związku z powyższym KNA uznaje, iż kwestie dotyczące podejmowania uchwał zostały
uregulowane w obowiązujących przepisach i po analizie powyższych kwestii wskazuje, iż nie widzi
podstaw do uwzględnienia propozycji zawartych w piśmie z dnia 17 czerwca 2017 r.

Podpisy elektroniczne
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2017-08-17T09:40:53.643Z
Podpis elektroniczny

