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WSKAZÓWKI KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW  

DOTYCZĄCE WYCENY USŁUG ŚWIADCZONYCH  

PRZEZ FIRMY AUDYTORSKIE (dalej „FA”) 

ORAZ EWIDENCJI I ROZLICZANIA CZASU PRACY W FA  

Zaprezentowane poniżej wskazówki dotyczą niektórych aspektów ewidencji i rozliczania 

czasu pracy w FA oraz ustalania wynagrodzeń za usługi świadczone przez FA, które co do 

zasady powinny być dostosowane do wielkości i wewnętrznej struktury organizacyjnej FA 

oraz złożoności realizowanych przez FA zleceń. 

1. Cel opracowania wskazówek 

Celem niniejszego opracowania jest przekazanie wskazówek dotyczących: 

 

2. Wprowadzenie do wskazówek 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1415) (dalej „Ustawa”), 

FA ustala wynagrodzenie za usługi atestacyjne, w tym za badanie sprawozdań finansowych 

oraz usługi pokrewne, uwzględniając: 

 

  

zasad wyceny wynagrodzeń 
za usługi atestacyjne              

i pokrewne świadczone przez 
FA 

zasad, ewidencji, rozliczania  
i dokumentowania czasu 

pracy w FA, przeznaczonego 
na realizację zleceń usług 

atestacyjnych i pokrewnych 

pracochłonność 

wymagane 
kwalifikacje zespołu 

wykonującego zlecenie  stopień złożoności 
zlecenia 

ryzyko klienta 

i zlecenia 
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Regulacje dotyczące zasad wyceny wynagrodzeń są również zawarte w Międzynarodowym 

kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardach 

niezależności) (dalej Kodeks), wprowadzonym jako zasady etyki zawodowej biegłych 

rewidentów
1
, w szczególności w rozdziałach Kodeksu: 

 Rozdział 330 – wynagrodzenia i inne rodzaje honorariów, 

 Rozdział 410 – wynagrodzenia (Część 4A Niezależność dla zleceń badania i przeglądu), 

 Rozdział 905 – wynagrodzenia (Część 4B Niezależność dla zleceń atestacyjnych innych 

niż zlecenia badania i przeglądu). 

 

3. Metodyka ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi w FA 

Zgodnie z art. 65 ust. 1 Ustawy FA dostosowuje swoją organizację wewnętrzną, w tym 

polityki, procedury, rozwiązania organizacyjne i mechanizmy wewnętrznej kontroli 

jakości, do wielkości i rodzaju prowadzonej działalności podstawowej, w tym do 

wielkości i rodzaju jednostek, na rzecz których świadczy usługi atestacyjne lub 

pokrewne. 

FA powinna posiadać metodykę ustalania wynagrodzenia za usługi atestacyjne, w tym za 

badanie sprawozdań finansowych oraz usługi pokrewne. 

FA powinna ustalać wynagrodzenie za świadczone usługi w taki sposób, aby były one 

odzwierciedleniem wartości tych usług z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

(a) kryterium trudności – określające złożoność wykonywanej usługi, tj. umiejętności i 

wiedzę konieczną dla danego rodzaju usług zawodowych,  

(b) kryterium wykonawcy – określające poziom przeszkolenia i doświadczenia osób, które 

należy zatrudnić do wykonywana usług zawodowych, 

(c) kryterium pracochłonności – określające konieczną ilość czasu, jaką powinna 

przeznaczyć każda z osób zaangażowanych w wykonywanie danych usług zawodowych. 

Dodatkowo w metodyce przyjętej przez FA można wziąć pod uwagę: 

(a) kryterium ryzyka – określające zakres ponoszonej odpowiedzialności, jaką pociąga za 

sobą wykonywanie tych usług, w tym ryzyko klienta, 

(b) inne szacowane koszty bezpośrednie związane z realizacją umowy. 

Wysokość wynagrodzenia i jego zapłata nie mogą być uzależnione od czynników 

wpływających na bezstronność i profesjonalizm biegłego rewidenta. Do czynników takich 

należą między innymi: 

(a) uzależnienie wynagrodzenia od wyniku usługi badania sprawozdania finansowego, 

(b) zatajenie lub przemilczenie faktów i okoliczności, które powinny być ujawnione przez 

biegłego rewidenta w związku z wykonywaną przez niego usługą badania sprawozdania 

finansowego, 

(c) kształtowanie wynagrodzenia przez świadczenie dodatkowych usług na rzecz jednostki. 

  

                                                            
1  Uchwała nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad 

etyki zawodowej biegłych rewidentów 

https://www.pibr.org.pl/assets/meta/4569,3431.%20Uchwały%20ws%20%20zasad%20etyki%20biegłych%20rewidentów%202019-03-21.pdf
https://www.pibr.org.pl/assets/meta/4569,3431.%20Uchwały%20ws%20%20zasad%20etyki%20biegłych%20rewidentów%202019-03-21.pdf
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Dokumentacja z wykonania usługi atestacyjnej i usługi pokrewnej powinna zawierać 

określoną dla danego zlecenia kalkulację wynagrodzenia zgodnie z przyjętą metodyką w FA. 

Informacja na temat wynagrodzenia za realizację usługi stanowi element dokumentacji 

klienta, o której mowa w art. 67 ust. 3 ustawy.  

Uwaga!  

Zgodnie z zasadami kalkulacji, wynagrodzenie za usługi audytorskie jest powiązane 

z poziomem ryzyka klienta i zlecenia, formą prowadzenia działalności gospodarczej FA, 

a także strukturą organizacyjną oraz kosztami prowadzonej działalności, w tym kosztami 

wynagrodzeń. Inaczej kalkulowane będzie wynagrodzenie w FA zatrudniającej 

pracowników czy podwykonawców, inaczej w FA wykonującej usługi wyłącznie przez 

biegłych rewidentów będących wspólnikami lub właścicielami.  

4. Założenia metodyczne w zakresie ustalania wynagrodzeń za usługi atestacyjne, w 

tym za badanie sprawozdań finansowych oraz usługi pokrewne 

4.1 Kalkulacja wynagrodzenia za usługi atestacyjne, w tym za badanie sprawozdań 

finansowych oraz usługi pokrewne powinna obejmować: 

(a) oszacowanie skali złożoności projektu, 

(b) określenie wymaganych kompetencji zespołu dla realizacji zlecenia o określonej 

w punkcie (a) skali, 

(c) oszacowanie pracochłonności zlecenia, w tym wymagania dotyczące 

raportowania/dokumentowania zlecenia. 

Dodatkowo kalkulacja może uwzględniać: 

(a) oszacowanie ryzyka, 

(b) oszacowanie pozostałych kosztów bezpośrednich. 

4.2 Oszacowanie skali trudności, złożoności ofertowanej usługi następuje z wykorzystaniem 

wniosków z wykonanych procedur akceptacji klienta określonych w mechanizmach 

wewnętrznej kontroli jakości w FA. 

4.3 Po oszacowaniu kryterium trudności ofertowanego zlecenia, FA zgodnie 

z mechanizmami wewnętrznej kontroli jakości określa, czy posiada lub jest w stanie 

posiadać odpowiednie kompetencje zespołu wykonującego zlecenie i ekspertów, 

pozwalające na prawidłową realizację zlecenia. 

4.4 W przypadku, gdy FA posiada lub jest w stanie posiadać wymagane kompetencje na 

okres realizacji zlecenia określonej skali złożoności, to dokonuje oszacowania 

pracochłonności zlecenia z uwzględnieniem wymaganych kompetencji niezbędnych do 

realizacji całego zlecenia. 

4.5 Stawki godzinowe lub dzienne należy ustalać odrębnie dla osób o takich samych lub 

zbliżonych kompetencjach zawodowych, wymaganych do realizacji usługi (możliwe jest 

również ustalenie stawek uśrednionych). Ustalone stawki godzinowe lub dzienne 

powinny zapewnić pokrycie kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich oraz 

oczekiwaną marżę za realizację usług. 
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4.6 Wynagrodzenie FA za usługi powinno być ustalone na podstawie przewidywanej 

pracochłonności z uwzględnieniem odpowiednich stawek za godzinę lub dzień pracy 

ustalonych powyżej w punkcie 4.5. 

4.7 Oszacowanie ryzyka usługi pozwala na użycie wskaźników zmniejszenia lub zwiększenia 

wynagrodzenia FA określonego na bazie kryterium złożoności – w stosunku do 

wynagrodzenia ustalonego powyżej w punkcie 4.6. 

5. Akceptowanie i kontynuowanie współpracy z klientem 

Na etapie akceptowania i kontynuowania współpracy z klientem, FA dokonuje wstępnej 

oceny złożoności zlecenia. FA planuje skład zespołu z uwzględnieniem kompetencji 

niezbędnych do wykonania zlecenia oraz pracochłonności zlecenia (wstępnie ustalonego 

czasu realizacji zlecenia, np. godzin lub dni). Jeżeli uwzględnia to struktura organizacyjna 

FA, czas realizacji zlecenia może uwzględniać grupy kompetencyjne (np. kluczowy biegły 

rewident, kontroler jakości wykonania zlecenia, aplikanci, asystenci, etc.). Następnie – jeżeli 

uwzględniają to mechanizmy wewnętrznej kontroli jakości – FA kalkuluje planowane 

wynagrodzenie za wykonanie usługi stosując stawki sprzedażowe
2
 dla poszczególnych grup 

kompetencyjnych (możliwe jest także ustalenie stawek uśrednionych), co stanowi podstawę 

sporządzenia oferty wynagrodzenia i negocjacji z klientem ostatecznej kwoty wynagrodzenia 

za usługę. Przyjęte do kalkulacji stawki sprzedażowe powinny uwzględniać wszystkie koszty 

bezpośrednie realizacji zlecenia, w tym koszty wynagrodzeń oraz koszty pośrednie, a także 

planowaną marżę.  

6. Ewidencja czasu pracy w FA 

Polityki i procedury dotyczące ewidencji czasu pracy w FA powinny być dostosowane do 

wielkości i rodzaju prowadzonej działalności i przyjętego przez FA modelu biznesowego, 

w tym wielkości i rodzaju jednostek na rzecz, których FA świadczy usługi. Procedury 

przyjęte w FA powinny uwzględniać, aby kluczowy biegły rewident brał czynny udział w 

badaniu (art. 66 ust. 3 Ustawy), oraz aby kluczowy biegły rewident i FA przeznaczali 

wystarczającą ilość czasu i odpowiednie zasoby w celu właściwej realizacji badania (art. 66 

ust. 4 Ustawy). FA zapewnia kluczowemu biegłemu rewidentowi odpowiednie zasoby, w tym 

zespół wykonujący badanie, posiadający kompetencje i możliwości niezbędne do właściwego 

wykonania danego badania (art. 66 ust. 2 Ustawy). 

Jeżeli uwzględniają to mechanizmy wewnętrznej kontroli jakości w FA, biegły rewident – 

wykonujący w imieniu FA zlecenie atestacyjne lub pokrewne – zapewnia możliwość ustalenia 

czasu swojej pracy. FA lub biegły rewident zapewnia również możliwość ustalenia czasu 

pracy wszystkich pozostałych członków zespołu wykonującego zlecenie, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w FA. Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona w taki sposób, aby 

umożliwić ustalenie pracochłonności całego zlecenia.  

                                                            
2  Stawka sprzedażowa za czas pracy poszczególnych grup kompetencyjnych powinna zapewnić pokrycie 

kosztów funkcjonowania FA (tj. kosztów pracy, kosztów wydziałowych, ogólnych, etc.) oraz oczekiwanego 

zysku uwzględniającego ryzyko biznesowe. Konstrukcja stawek sprzedażowych jest ściśle powiązana 

z wielkością, formą prawną i wewnętrzną organizacją FA – „Zastosowanie zasad etycznych w praktyce. 

Zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta” – opracowanie Ewy Jakubczyk-Cały. 
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Jeżeli uwzględniają to mechanizmy wewnętrznej kontroli jakości w FA, ewidencja czasu 

pracy powinna zawierać:  

1. identyfikację klienta (nazwa, numer/kod),  

2. rodzaj zlecenia (np. badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 – numer/kod 

zlecenia),  

3. okresy i czas przepracowany przez poszczególnych członków zespołu wykonującego 

zlecenie. 

 
 

Mechanizmy wewnętrznej kontroli jakości w FA mogą uwzględniać ewidencję czasu pracy 

wykonywanej usługi w taki sposób, aby umożliwić biegłemu rewidentowi okresową (np. 

tygodniową/miesięczną) weryfikację pracochłonności zlecenia – poprzez porównanie czasu 

zaewidencjonowanego z czasem zabudżetowanym na wykonanie zlecenia. W przypadku 

stwierdzenia ryzyka istotnego przekroczenia budżetu czasu realizacji zlecenia, biegły 

rewident: 

1. informuje kierownictwo FA i uzgadnia z kierownictwem FA dalsze działania związane 

z realizacją zlecenia dla klienta, 

2. za zgodą kierownictwa FA, informuje kierownictwo klienta oraz osoby sprawujące 

nadzór o ryzyku przekroczenia budżetu czasu przeznaczonego na realizacje zlecenia, jego 

powodach oraz przedstawia proponowany sposób rozliczenia się z klientem za czas 

dodatkowo przepracowany, o ile wynika to z umowy na wykonanie zlecenia. 

 

Rekomendowane 

– numer/kod klienta  

– numer/kod zlecenia  

– okresy 

– czas pracy według członków zespołu 
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7. Warunki określone w umowie na wykonanie usług atestacyjnych lub pokrewnych 

FA powinna zamieścić w umowie na wykonanie usługi atestacyjnej lub pokrewnej zapisy 

pozwalające, w przypadku przekroczenia budżetu czasu z powodów leżących po stronie 

klienta, na obciążenie dodatkowymi kosztami klienta według stawek czasu pracy określonych 

w umowie.  

Biegły rewident podejmujący się badania sprawozdania finansowego w imieniu FA powinien 

upewnić się, czy umowa pomiędzy FA a klientem zawiera takie zapisy. 

Rekomendowane zapisy w umowie, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia wynikającego 

z przekroczenia budżetu czasu zaplanowanego na realizacje zlecenia, znajdują się w punkcie 

11 przykładowej umowy o badanie sprawozdania finansowego
3
, rekomendowanej przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów (załącznik nr 1 do niniejszych wskazówek).  

8. Uzgodnienie czasu pracy z dokumentacją wykonania usługi 

Rola i odpowiedzialność biegłego rewidenta i FA 

                                                            
3 https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1321,Udostepniamy-zmieniona-przykladowa-umowe-o-badanie  

Biegły rewident informuje 
kierownictwo FA i uzgadnia  
działania jakie będą podjęte 

wobec klienta 

Biegły rewident,  za zgodą FA informuje 
kierownictwo klienta oraz osoby sprawujące 
nadzór o ryzyku przekroczenia budżetu czasu 
przeznaczonego na realizacje zlecenia, jego 

powodach oraz przedstawia proponowany sposób 
rozliczenia się z klientem za czas dodatkowo 
przepracowany - o ile wynika to z umowy na 

wykonanie zlecenia 

 

 

 

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1321,Udostepniamy-zmieniona-przykladowa-umowe-o-badanie
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9. Materiały uzupełniające 

W zakresie zasad wyceny wynagrodzeń za świadczenie usług atestacyjnych lub pokrewnych 

oraz zasad rozliczeń FA z biegłymi rewidentami wykonującymi czynności w jej imieniu, 

aktualny jest bezpłatny materiał, zatytułowany: „Zastosowanie zasad etycznych w praktyce. 

Zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta”
4
, autorstwa Ewy 

Jakubczyk-Cały (należy zwrócić uwagę, że wyżej wymienione opracowanie zawiera 

odwołania do regulacji, które były aktualne na dzień publikacji tego opracowania – nie 

zmienia to aktualności zawartych w nim zasad wyceny wynagrodzeń za świadczenie usług). 

Opracowanie to zawiera między innymi szczegółowe informacje i wyliczenia dotyczące m.in. 

metodyki ustalania wynagrodzeń i kalkulacji stawek sprzedażowych dla różnych grup 

kompetencyjnych w zależności od struktury organizacyjnej i formy prawnej FA, w tym 

dotyczące: 

a) specyfiki wyceny wynagrodzeń za usługi audytorskie w małej i średniej FA, 

b) specyfiki wyceny wynagrodzeń za usługi audytorskie wykonywane przez 

wspólników/partnerów FA, 

c) specyfiki wyceny wynagrodzeń za usługi audytorskie wykonywane przez biegłych 

rewidentów w jednoosobowych FA, 

d) oceny skali złożoności zlecenia, 

e) ustalania zespołu do realizacji zlecenia oraz pracochłonności zlecenia,  

f) oceny ryzyka i stosowania wskaźnika korygującego. 

Uwaga! 

Ustalone przez FA zasady wyceny wynagrodzeń za świadczenie usług atestacyjnych 

i pokrewnych oraz zasady rozliczeń z biegłymi rewidentami wykonującymi zlecenia 

                                                            
4 https://www.pibr.org.pl/static/items/publishing/CE_PIBR_prezentacja_zasady_ksztaltowania_wynagrodzen.pdf 

FA, jako podmiot zlecający wykonanie zlecenia 
biegłemu rewidentowi jest odpowiedzialna za  
zapewnienie  odpowiednich zasobów, w tym czasu   
i środków na realizację zlecenia.  

Biegły rewident odpowiada za kierowanie, nadzór             
i przeprowadzanie zlecenia w imieniu FA, w tym czy 
praca była wykonana zgodnie z zaplanowanym 
podejściem do zlecenia.   

Jeżeli uwzględniają to mechanizmy wewnętrznej  kontroli 
jakości w FA, biegły rewident przestawia FA analizę 
czasu pracy faktycznie przepracowanego z czasem 
zabudżetowanym. 

https://www.pibr.org.pl/static/items/publishing/CE_PIBR_prezentacja_zasady_ksztaltowania_wynagrodzen.pdf


8 

w imieniu FA są częścią mechanizmu wewnętrznej kontroli jakości w FA.  

 

  



9 

Załącznik nr 1 do wskazówek 

 

Wyciąg z przykładowej umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego: 

 

11.4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wynikną okoliczności leżące po stronie 

Zleceniodawcy powodujące znaczne zwiększenie nakładu pracy na wykonanie 

przedmiotu umowy, w stosunku do nakładu pracy związanego z badaniem 

Sprawozdania finansowego przyjętego za podstawę Wynagrodzenia, wówczas będzie to 

uzasadniało dodatkowe wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy, ustalone w oparciu 

o rzeczywiście przepracowany dodatkowy czas oraz godzinowej stawki pracy ______ 

złotych powiększonej o podatek od towarów i usług. W szczególności postanowienia 

niniejszego punktu będą miały zastosowanie, gdy Zleceniodawca:  

11.4.1. po rozpoczęciu badania przedstawi kolejne projekty Sprawozdania finansowego, 

co spowoduje konieczność zmian w opracowanej dokumentacji z badania, 

11.4.2. nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień, których obowiązek przekazania 

wynika z niniejszej umowy lub ustaleń pomiędzy Stronami lub przedstawi je 

nieterminowo, co spowoduje konieczność przedłużenia czasu badania oraz 

opracowania Sprawozdania z badania poza terminem zakończenia badania 

ustalonym pomiędzy Stronami,  

11.4.3. przedstawi kilka wersji danego dokumentu do badania, co spowoduje 

konieczność podjęcia przez Zleceniobiorcę dodatkowych czynności w ramach 

badania, 

11.4.4. dokona zmian w Sprawozdaniu finansowym po przekazaniu projektu 

Sprawozdania z badania. 


