
Szanowna Rodzino, 

W imieniu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów żegnam, naszego przyjaciela Ś.P. Antoniego Kwasiborskiego, 

osobę dla wielu z nas biegłych rewidentów szczególną i charyzmatyczną. 

Antoni był nie tylko przed prawie 30 laty współtwórcą polskiego samorządu biegłych rewidentów, był także 

wspaniałym organizatorem, dla wielu zawsze serdecznym, życzliwym niezawodnym przyjacielem. 

Ci, którym los dał możliwość i okazję pracować z Antonim w roli Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, członka 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przewodniczącego a później członka Krajowej Komisji Nadzoru przekonali 

się, że należał on do szczególnego elitarnego grona osób, których nie da się zastąpić. Bo Antoni oddawał swojej 

pracy całą energię, uczył odpowiedzialności i przekazywał wiedzę oraz doświadczenie. Był – niestety od kilku dni, 

tak musimy o nim mówić – człowiekiem niezwykle sumiennym i perfekcyjnym. 

Był perfekcjonistą, otwartym na ludzi. Chętnie przekazywał posiadaną wiedzę i dzielił się nią z każdym, kto tego 

potrzebował. 

Ogromnie angażował się w pracę Komisji Egzaminacyjnej zdając sobie sprawę jak ważna jest edukacja. 

Przez cały okres pracy w samorządzie biegłych koncentrował się na podnoszeniu standardów etycznych naszego 

zawodu, podkreślał wagę dobrej jakości profesjonalnego nadzoru i współpracy pomiędzy ludźmi. 

Drogi Antoni,  

Żegnając Cię dzisiaj pragnę mocno pokreślić, że było dla nas wielkim szczęściem, że podjąłeś wyzwania, które 

postawił przed Tobą samorząd już od pierwszego Zjazdu biegłych rewidentów. Współpraca z Tobą była dla nas 

wszystkich wielką szkołą życia. 

Byłeś mentorem, wymagającym nauczycielem i wielkim wychowawcą. 

Dziękujemy Ci za Twoje zacięcie pisarskie. Książki, artykuły, referaty – hojnie dzieliłeś się posiadaną wiedzą i 

doświadczeniem - zostawiasz nam wielki skarb merytoryczny. Twój dorobek został już zapisany na kartach 

historii naszego zawodu. Zawsze wyprzedzałeś czasy i wyzwania, które przynosiły. Dla Ciebie informatyka była 

pasją. To Ty już w latach 90 tych twierdziłeś, że biegły rewident powinien umieć wykorzystać osiągniecia 

technologiczne i narzędzia informatyczne. 

Antoni wybacz, że dopiero dzisiaj, gdy od niedzieli odpoczywasz w wiecznym śnie mogę Ci podziękować za 

wszystko, co zrobiłeś przez ten ponad 25 letni okres społecznego przewodniczenia, tworzenia i  budowania 

naszej profesji. Byłeś z nami od samego początku. Nie mieliśmy okazji usiąść i  podsumować to, co zrobiliśmy, 

nie zdążyliśmy, odszedłeś tak nagle …... 

Dzisiaj żegnamy Ciebie, dziękując Ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś, za życzliwość, otwartość, gotowość do 

nowych wyzwań, niezawodność i pracowitość. 

Byłeś dla nas wielkim autorytetem. Nie umarłeś, w naszej pamięci pozostaniesz na zawsze.  

Całą rodzinę proszę o przyjęcie wyrazów naszego szczerego współczucia i nieustającej życzliwości dla Was 

w  tych najtrudniejszych chwilach. 

 

Barbara Misterska Dragan  

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  

 

Warszawa, 23 sierpnia 2019 roku. 


