
 

 

Warszawa, 28 maja 2021 r. 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci! 

 

 

w marcu obchodziliśmy, w mało radosnym tonie, rocznicę wprowadzenia obostrzeń w życiu 

społecznym i gospodarczym wywołanych pandemią koronawirusa. To, co w 2020 r. wydawało 

się wyjątkową zmianą w normalnym funkcjonowaniu, dwanaście miesięcy później stało się 

normą, do której – lepiej lub gorzej - przywykliśmy. Czas pokaże, czym jeszcze zaskoczy nas 

COVID-19. Doświadczenie życia w cieniu pandemii na pewno nauczyło nas, aby spodziewać 

się najgorszego i nie wykluczać żadnego scenariusza.  

 

Podobnie jak rok temu, w pierwszych miesiącach bieżącego roku ponownie niezmiernie istotną 

kwestią było wydłużenie terminów na sporządzenie sprawozdania finansowego. W ostatnich 

dniach marca Ministerstwo Finansów, po wcześniejszych zapowiedziach, opublikowało 

rozporządzenie, na mocy którego zostały przedłużone terminy wypełniania obowiązków 

w  zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania 

do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Przesunięcie 

terminów, zaproponowane przez resort finansów, nie dotyczyło jednak wszystkich jednostek 

i  wszystkich rodzajów sprawozdań: rozporządzenie nie objęło swoim zakresem jednostek 

objętych nadzorem KNF, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdań z płatności 

oraz skonsolidowanych sprawozdań z płatności. 

 

Tradycyjnie już bardzo ważnym wydarzeniem pierwszych miesięcy roku była publikacja 

Alertu Specjalnego, czyli przygotowywanego corocznie podsumowania zmian, które zaszły 

w przepisach prawa i standardach, mających zastosowanie do badania sprawozdania 

finansowego. Wiemy, że biegli rewidenci oczekują z niecierpliwością kolejnych edycji tego 

obszernego opracowania, które bardzo przydaje im się w pracy. Aby ułatwić praktyczne 



 

 

wykorzystanie Alertu, specjalnie zorganizowaliśmy webinar „Alert Specjalny – badanie 

za  2020 r. Co warto wiedzieć?”. Równie cenionym, bo praktycznym opracowaniem, 

przygotowanym przez PIBR, są przykłady sprawozdań z badania i oświadczenia kierownika 

jednostki. Zebraliśmy w nich przykłady ilustrujące sprawozdania z badania dla różnych 

okoliczności, z jakimi może zetknąć się biegły rewident w trakcie badania.  

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 

jednym z efektów pandemii, który jest mocno odczuwalny, są ograniczenia w spotykaniu się. 

Rzutuje to również na naszą organizację, utrudniając kontakty na linii samorząd – biegli 

rewidenci oraz, co równie ważne, na linii regionalne oddziały – Krajowa Rada Biegłych 

Rewidentów i Biuro PIBR. Szkolenia i konferencje online dobrze spełniają swoją funkcję 

edukacyjną, nie sprzyjają jednak równie mocno podtrzymywaniu i rozwijaniu relacji 

międzyludzkich, tak ważnych dla sprawnego funkcjonowania samorządu. Zdaję sobie sprawę, 

że nic nie zastąpi spotkania „twarzą w twarz” i nieformalnej rozmowy. Musimy jednak 

funkcjonować w określonych realiach i w ich ramach szukać rozwiązań. Przepływ informacji, 

pomysłów czy postulatów w ramach samorządu poprawi inicjatywa, która w I kwartale br. 

została zainaugurowana, a swoją kontynuację znajduje już w późniejszych częściach roku. 

Mam na myśli Samorządowe Forum Regionów PIBR, czyli forum, w ramach którego będziemy 

prowadzić dyskusję w gronie prezesów regionalnych oddziałów i Członków Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów. W lutym odbyło się pierwsze spotkanie w ramach SFR  podczas którego 

przedstawione i przedyskutowane zostały założenia tej koncepcji. Efektem pierwszego 

spotkania był wybór tematów, które będziemy podejmować w ramach kolejnych edycji 

Samorządowego Forum Regionów. Dwie kwestie okazały się najbardziej popularne 

w  głosowaniu przeprowadzonym wśród uczestników Samorządowego Forum Regionów 

PIBR. Były to „Dostosowanie firm audytorskich do wymogów standardów zawodowych, 

etycznych i kontroli jakości (MSKJ)” oraz – nieco później - „Rola biura PIBR i regionalnych 



 

 

oddziałów PIBR oraz podział kompetencji pomiędzy nimi”. Pierwszy z tych tematów 

omawialiśmy podczas Samorządowego Forum Regionów PIBR, które odbyło się w kwietniu. 

Drugi – będzie omawiany w czerwcu. Zgodnie z przyjętą koncepcją, liczę na aktywny udział 

przedstawicieli regionów i efektywną wspólną pracę. W kolejnym podsumowaniu opowiem 

o  szczegółach obu spotkań, będę mogła również przybliżyć Państwu pierwsze rezultaty 

naszych dyskusji i ustaleń.  

 

Niezmiennie zachęcam Państwa do udziału w konferencjach i szkoleniach online, 

organizowanych przez PIBR, Centrum Edukacji PIBR czy regionalne oddziały naszego 

samorządu. Na zaproszenie regionalnego oddziału PIBR w Poznaniu uczestniczyłam 

w  konferencji (organizowanej wspólnie z Wielkopolskim Odziałem Doradców Podatkowych) 

pt. „Tarcze antykryzysowe w praktyce – wsparcie ekspertów dla podmiotów gospodarczych”, 

a na zaproszenie oddziału warszawskiego w konferencji „Samorząd BR - podsumowanie 

działalności i plany na dalszą i bliższą przyszłość. Zmiany w 2021 r. w podatkach 

i  wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta”.  

 

Przy pomocy dostępnych nam narzędzi komunikacyjnych (strona internetowa, newsletter, 

profile na Facebook i LinkedIn) często informujemy o wydarzeniach organizowanych przez 

Centrum Edukacji PIBR oraz przez organizacje biznesowe czy uczelnie. Zachęcamy od udziału 

w konferencjach organizowanych przez instytucje takie jak ICAEW, IAASB czy IFAC. 

Polecamy także ciekawe lektury książkowe i raporty, poszerzające naszą wiedzę o audycie 

i  biznesie. PIBR regularnie tłumaczy materiały przygotowywane przez międzynarodowe 

organizacje biegłych rewidentów czy księgowych. Pod koniec maja opublikowaliśmy szóstą – 

i ostatnią zarazem - część przewodnika IFAC dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

Informujemy także o bieżących wydarzeniach, które mają związek z naszym zawodem, czy 

o  zmianach w legislacji. PIBR publikował także kolejne, przygotowane przez IAASB, 



 

 

zestawienia najczęściej zadawanych pytań związanych z korzystaniem ze zautomatyzowanych 

narzędzi i technik.  

Warto śledzić aktualności na naszej stronie internetowej i polubić nasze profile w social media, 

aby na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych publikacjach oraz wydarzeniach.  

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 

Wydarzeniem, które wzbudziło duże zainteresowanie biegłych, było uruchomienie przez 

Polską Agencję Nadzoru Audytowego informatycznego Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm 

Audytorskich – STREFA. Jak podkreślił nadzorca, głównym celem stworzenia tego systemu 

jest usprawnienie, a zarazem ułatwienie firmom audytorskim kontaktu z Agencją. Docelowo za 

pomocą systemu firmy audytorskie będą mogły w prosty i intuicyjny sposób składać liczne 

formularze. Na początek firmy mogły w Strefie złożyć sprawozdanie roczne za 2020 rok. Mam 

nadzieję, że już wkrótce wszyscy chętnie będziemy korzystać ze Strefy, dzięki czemu nasze 

raportowanie do nadzorcy będzie ułatwione.  

Relacje z nadzorcą pozostają jednym z najważniejszych obszarów naszych działań. 

W  pierwszych miesiącach br. odbyło się kilka spotkań, podczas których omawialiśmy z Polską 

Agencją Nadzoru Audytowego kwestie ważne dla naszej branży. Rozmawialiśmy m.in. na 

temat procesu wdrażania nowych standardów i regulacji (ze szczególnym uwzględnieniem 

możliwości udostępnienia biegłym rewidentom dostępu do ich ujednoliconych wersji); 

wdrożenia ESEF; zakresu, tematyki i organizacji szkoleń ODZ; „dobrych praktyk" w obszarze 

pracochłonności. Kwestie związane z ESEF były także poruszane podczas spotkań 

z   Ministerstwem Finansów oraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Temu samemu 

tematowi poświęcone były również spotkania z firmami, które oferują narzędzia informatyczne 

wspomagające badanie sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z wymogami ESEF, 

oraz kilka wewnętrznych w ramach KRBR. W  maju w siedzibie Ministerstwa Finansów 

odbywały się spotkania w ramach 5. rundy ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania 



 

 

praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez Komitet MONEYVAL Rady Europy. Jedno 

ze spotkań, w którym uczestniczyli nasi przedstawiciele, poświęcone było kwestii 

licencjonowania oraz nadzoru nad podmiotami rynku niefinansowego (doradcy podatkowi, 

biegli rewidenci oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych). Spotkania te były poprzedzone spotkaniem przedstawicieli polskich 

instytucji obowiązanych z Panem Ministrem Sebastianem Skuzą (Generalnym Inspektorem 

Informacji Finansowej) oraz przedstawicielami Departamentu Informacji Finansowej MF 

w  celu podsumowania przygotowań do tej ewaluacji prowadzonej przez Komitet 

MONEYVAL Rady Europy.  

Liczni przedstawiciele naszego samorządu wzięli udział w spotkaniu, zorganizowanym 

z  inicjatywy Ministerstwa Finansów, w sprawie uruchomienia projektu dotyczącego zawodu 

biegłego rewidenta. Celem spotkania, w którym uczestniczyli również przedstawiciele PANA, 

było zainicjowanie współpracy w obszarze działań na rzecz rozwoju zawodu biegłego 

rewidenta w Polsce i zaprezentowanie zarysu planowanego do uruchomienia w resorcie 

finansów  projektu o charakterze koncepcyjnym dot. usprawnienia procesu uzyskiwania 

uprawnień biegłego rewidenta. Podczas spotkania zaprezentowane zostały planowane produkty 

projektu i wstępny harmonogram prac. Omówiono także dane statystyczne pokazujące spadek 

liczby biegłych rewidentów i zwrócono uwagę na obecne bariery przy wyborze tego zawodu, 

takie jak cyfryzacja i zmiana pokoleniowa. 

W styczniu i maju odbyły się kolejne spotkania ze Związkiem Banków Polskich 

i  przedstawicielami banków w kwestii potwierdzeń bankowych. Mogliśmy też zobaczyć 

prezentacje dwóch firm, które dostarczają cyfrowe rozwiązania w tym zakresie.  

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci, 

 

wymieniłam tylko część z działań, które samorząd realizował w pierwszej części bieżącego 

roku. Bardziej szczegółowa lista ciągnęłaby się znacznie dłużej. Wyzwań dla PIBR i KRBR 



 

 

zawsze jest dużo, bo na miejsce załatwionych kwestii pojawiają się nowe. O tym, jak 

rozwiązywać najbardziej palące problemy naszego zawodu, jak stawiać czoła kolejnym 

wyzwaniom i jak podnosić jakość naszych usług będziemy rozmawiać zarówno podczas 

kolejnych edycji Samorządowego Forum Regionów PIBR (najbliższa już w czerwcu), jak 

i  podczas zaplanowanej na jesień XXII Dorocznej Konferencji Audytingu. Przygotowania do 

XXII DKA już rozpoczęte, czekam na to wydarzenie z niecierpliwością! 

 

Życząc dużo zdrowia,  

 

serdecznie pozdrawiam, 

 

/-/  Barbara Misterska-Dragan 

 

Prezes 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  

 

 


