
Krajowy Rzecznik 

Praw Biegłych Rewidentów                      Warszawa, dnia 11 maja 2021 r. 

 

Plan wykonawczy realizacji w roku 2021 zadań określonych w § 12a Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 dla Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów (wraz z zastępcą) -                                  

Rzecznik zamierza kontynuować działania realizowane w roku 2020, w szczególności nadal aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach KRBR, współpra-

cować z Komisją standaryzacji, włączać się w prace różnych zespołów roboczych. Zastępca Rzecznika jest członkiem Komisji statutowej i deklaruje aktywny 

udział w pracach Komisji ds. opiniowania aktów prawnych i Komisji ds. etyki. 

Określone w Statucie zadania Rzecznicy zamierzają realizować poprzez podejmowanie, w szczególności, następujących działań: 

Zadanie Planowane działania 
Realizuje/Odpo-

wiedzialny 

Uwagi 

1. Monitorowanie ure-

gulowań prawnych 

pod kątem ochrony 

praw biegłych rewi-

dentów oraz sygnali-

zowanie pozostałym 

organom Izby po-

trzeby zmian tych 

uregulowań. 

1.1 Udział w pracach Komisji KRBR: 

− ds. opiniowania aktów prawnych, Komisji statutowej, Komisji ds. etyki 

− Komisji standaryzacji,  

− w pracach różnych zespołów roboczych. 

       

      oraz w posiedzeniach KRBR  

 

Z-ca KRPBR 

KRPBR 

W zależności od 

okoliczności 

KRPBR 

 

1.2. Stałe akcentowanie problemu skalowalności w stosowaniu standardów kon-

troli jakości oraz standardów badania i innych usług (z uwzględnieniem art. 

65 UoBR), w tym tworzenie komunikatów i innych informacji „czytelnych” 

dla biegłych rewidentów funkcjonujących w małych i średnich FA. Szanse na 

postęp działań w tym zakresie upatruje się w dostrzeganiu problemu w skali 

międzynarodowej - IAASB opracowuje projekt odrębnego standardu doty-

czącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonej jednostki (LCE 

KRPBR  

1.3 Sygnalizowanie organom Izby potrzeby zmian istniejących uregulowań we-

wnętrznych Izby, w tym Regulaminu działania KRPBR. 

KRPBR  

2. Monitorowanie pro-

cedur stosowanych 

do postępowania 

2.1 Monitorowanie publikacji PANA dotyczących procedur1 i wyników kontroli2 

oraz inicjowanie doskonalenia zawodowego w tym zakresie (zgłaszanie te-

matów do ODZ). 

KRPBR każdego roku – po 

maju 

 
1 W lutym 2021 PANA opublikowała „Polityki i procedury przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego” a w marcu 2021 „Polityki i procedury zarządzania systemem 

kontroli i przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego”. 
2 Zgodnie z art. 90 ust. 5 UoBR PANA będzie publikować wyniki kontroli do końca maja każdego roku. 



2 

 

dyscyplinarnego lub 

administracyjnego 

wobec biegłych re-

widentów i firm au-

dytorskich oraz spo-

sobu jego prowadze-

nia, a także linii 

orzeczniczej w tych 

sprawach, oraz kiero-

wanie wystąpień w 

tym zakresie do wła-

ściwych organów 

Izby. 

2.2. Analiza funkcjonowania w ramach Izby obrońców z urzędu, ewentualna ak-

tualizacja ich listy oraz przeprowadzenie szkolenia – w ramach współpracy z 

KSD i KRD oraz ustalenie zasad wynagradzania. 

Z-ca KRPBR  

2.3 Podjęcie działań dla utworzenia bazy biegłych rewidentów, radców prawnych 

i adwokatów, którzy zadeklarują gotowość udzielania pomocy biegłym rewi-

dentom w postępowaniu dyscyplinarnym i administracyjnym prowadzonych 

poza organami Izby, bezpośrednio na zlecenie i koszt występujących o pomoc 

biegłych rewidentów oraz wskazanie potencjalnych obrońców z urzędu, którzy 

mogą być powołani w postępowaniu sądowym. 

Z-ca KRPBR  

2.4 Analiza, we współpracy z KRD, KSD i Komisją ds. ewidencji KRBR, proce-

dur stosowanych do postępowania dyscyplinarnego i administracyjnego wo-

bec BR i FA oraz sposobu jego prowadzenia, a także linii orzeczniczej w tych 

sprawach; oraz kierowanie ewentualnych wystąpień w tym zakresie do wła-

ściwych organów Izby. 

Z-ca KRPBR  

2.5 Monitorowanie postępowania dyscyplinarnego i administracyjnego prowa-

dzonego przez PANA - na podstawie informacji upublicznianych przez 

PANA.3  

Z-ca KRPBR każdego roku – po 

maju 

3. Prowadzenie działań 

informacyjno-eduka-

cyjnych związanych 

z ochroną praw bie-

głych rewidentów. 

3.1 Na stronie internetowej Izby „Organy PIBR” zakładka „Krajowy Rzecznik 

Praw Biegłych Rewidentów”4 umieszczenie informacji o działalności 

KRPBR obejmujących: 

• wyciąg ze statutu, Regulamin działania KRPBR, uchwały o powołaniu 

Rzecznika i jego zastępcy, sprawozdanie KRPBR za rok 2020, plan dzia-

łań Rzecznika na rok 2021, 

• informacje o możliwych kontaktach z Rzecznikiem i Biurem KRBR obsłu-

gującym Rzecznika, sposobie kierowania do Rzecznika problemów nurtu-

jących środowisko oraz wskazania oczekiwanych form wsparcia, 

• informacje o bieżącej pracy Rzeczników. 

Z-ca KRPBR – pi-

smo do administra-

tora strony interne-

towej  

 

3.2 Wystąpienie z inicjatywą powołania w RO przedstawiciela RO lub organów 

wsparcia do współpracy z Rzecznikiem. 

II Samorządowe 

Forum RO 

  

W realizacji 

 
3 Zgodnie z art. 90 ust. 5 UoBR PANA będzie publikować wyniki postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych do końca maja każdego roku. 
4 Obecnie są tylko zdjęcia przewodniczącego i zastępcy. 
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3.3 Udział Rzecznika w Forum RO; spotkania Rzecznika z biegłymi rewidentami 

w RO dotyczące bieżących problemów pracy BR i FA – online (a gdy wa-

runki na to pozwolą - w formie tradycyjnej). 

KRPBR  

3.4 Realizowanie przedsięwzięcia opracowania przewodnika: „Prawa i obowiązki 

BR i FA w postępowaniu kontrolnym, dyscyplinarnym i administracyjnym” – 

realizacja wymaga zapewnienia finansowania przez KRBR. 

KRPBR  

3.5 Zorganizowania przez CE PIBR webinariów na temat „Prawa i obowiązki BR 

i FA w postępowaniu kontrolnym, dyscyplinarnym i administracyjnym”. 

KRPBR  

3.6 Podjęcie działań dla uruchomienia konsultacji dotyczących przygotowania się 

FA do kontroli, z uwzględnieniem współpracy z przedstawicielami RO lub 

zespołami wsparcia RO. 

KRPBR  

3.7 Inicjowanie by w ramach obsługi medialnej była gwarantowana rzetelna i 

obiektywna informacja i ocena pracy FA i biegłych rewidentów. 

Z-ca KRPBR  

3.8 Współpraca z Komisją szkoleniową i Centrum Edukacji w zakresie tematyki 

szkoleń, materiałów szkoleniowych i autorów materiałów szkoleniowych 

oraz ew. recenzji materiałów ODZ. 

Z-ca KRPBR  

4. Udzielanie wsparcia 

biegłym rewidentom 

w zakresie rozwiązy-

wania spraw spor-

nych przy zastoso-

waniu alternatyw-

nych metod rozwią-

zywania sporów. 

4.1. Uznaje się, że dotyczy to sporów pomiędzy biegłymi rewidentami, pomiędzy 

firmami audytorskimi i pomiędzy biegłymi rewidentami a firmami audytor-

skimi. Spory takie można próbować rozwiązać gdy informacja na ten zostanie 

przekazana szybko, gdy strony będą gotowe na skorzystanie z takiej pomocy. 

Dotychczasowe samorządowe doświadczenia wskazują, że gdy sprawa sporu 

dociera na szczebel „centralny” jest już za późno. Rzecznicy liczą na pomoc 

w tym zakresie swoich przedstawicieli w RO. Do Rzecznika w roku 2020 ża-

den wniosek o wsparcie w tym zakresie nie wpłynął. 

W razie potrzeby i 

w zależności od 

okoliczności  

– w powiązaniu z pkt. 

3.2 

5. Udzielania porad w 

sporach dotyczących 

biegłych rewiden-

tów, prowadzonych 

poza samorządem 

5.1. Rzecznicy uważają że realizacja § 12a ust. 3 pkt 5 statutu „udzielania porad 

w sporach dotyczących biegłych rewidentów, prowadzonych poza samorzą-

dem biegłych rewidentów” wymaga w ramach przyszłych zmian statutu wye-

liminowania. Pomoc biegłym rewidentom w ramach sporów nie opartych na 

Z-ca KRPBR – pi-

smo do Komisji 

Statutowej 
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biegłych rewiden-

tów. 

naszej ustawie może, co najwyżej, mieć charakter pomocy innych biegłych 

rewidentów o charakterze pomocy koleżeńskiej. 

6. Pełnienie funkcji 

przedstawiciela spo-

łecznego w postępo-

waniu sądowym i po-

zasądowym, w tym 

w postępowaniu dys-

cyplinarnym oraz 

pełnomocnika w po-

stępowaniu admini-

stracyjnym. 

6.1. Wystąpienie przez Rzecznika do obsługi prawnej Izby o ustalenie formal-

nych podstaw i możliwości pełnienia przez Rzecznika funkcji przedstawiciela 

społecznego w postępowaniu sądowym i pozasądowym, w tym w postępowa-

niu dyscyplinarnym oraz pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym; 

gdyby okazało się to możliwe – przedłożenie KRBR projektu zasad prowa-

dzenia i finansowania takiej działalności 

Z-ca KRPBR  

6.2 Podjęcie działań dla utworzenia bazy biegłych rewidentów, radców prawnych 

i adwokatów, którzy zadeklarują gotowość udzielania pomocy biegłym rewi-

dentom w postępowaniu dyscyplinarnym i administracyjnym. 

Z-ca KRPBR  

7. Inne działania. 7.1 Opracowanie projektu regulaminu pracy Rzeczników. Z-ca KRPBR  

7.2 Organizowanie, comiesięcznie, posiedzeń Rzeczników, z ewentualnym udzia-

łem zaproszonych gości. 

KRPBR Z-ca KRPBR – propo-

nuje agendę pos. 

7.2 Udzielanie bieżących porad, informacji, odpowiedzi na pytania. KRPBR  

 


