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Załącznik do uchwały Nr 2021/33a/2022 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

 

Planowany harmonogram  

ustanowienia nowych krajowych standardów kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego 

Standardu Zarządzania Jakością 1 oraz Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 2, 

a także Krajowego Standardu Badania 220 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu 

Badania 220 (zmienionego) i wsparcia firm audytorskich w ich wdrożeniu  

 

Nowe/zmienione standardy międzynarodowe - nowa koncepcja zarządzania - jakością obejmują: 

1) Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 (MSZJ 1) - „Zarządzanie jakością dla firm 

wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług 

atestacyjnych lub pokrewnych”, 

2) Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 (MSZJ 2) - „Kontrole jakości wykonania 

zlecenia”, 

3) Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) (MSB 220 (Z)) - „Zarządzanie jakością badania 

sprawozdania finansowego”, 

4) Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming and consequential amendments) - Zmiany dostosowawcze 

do międzynarodowych standardów badania (MSB) i materiałów powiązanych wynikające 

z projektów zarządzania jakością. 

 

Cel postawiony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów:  

1. Wdrożenie standardów od 1 stycznia 2023 r., przy wsparciu PANA (robocze uzgodnienia, „suche 

testy”), o ile proces przygotowania przebiegnie bez zakłóceń. 

2. Przygotowanie standardów i ich uchwalenie przez KRBR do końca kwietnia 2022 r. 

3. Wsparcie dla firm audytorskich oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych – II kwartał 2022 r. 

4. Działania informacyjne - I – IV kwartał 2022 r.  

5. Szkolenia – III kwartał 2022 r. - IV 2023 r. 

 

Ustanowienie nowych Krajowych Standardów Kontroli Jakości i Krajowego Standardu Badania 

Etapy procesu: MSZJ 1 MSZJ 2 MSB 220 (Z) 
Zmiany 

dostosowawcze 

Opracowanie wersji roboczych 

projektów standardów 

proces obejmuje:  

➢ wierne tłumaczenie 

brzmienia standardu 

międzynarodowego 

(tłumaczenie, weryfikacja, 

redakcja), 

➢ dostosowanie do zgodności z 

przepisami polskiego i 

unijnego prawa 

31.01.2022 r. 15.02.2022 r. 31.12.2021 r. 28.02.2022 r. 
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Etapy procesu: MSZJ 1 MSZJ 2 MSB 220 (Z) 
Zmiany 

dostosowawcze 

Udostępnienie wersji roboczych 

projektów standardów na stronie 

internetowej PIBR 

31.01.2022 r. 15.02.2022 r. 31.12.2021 r. 28.02.2022 r. 

Konsultacje środowiskowe z 

firmami audytorskimi i biegłymi 

rewidentami  

luty - marzec 

2022 r. 

luty - marzec 

2022 r. 

styczeń -

marzec 

2022 r. 

marzec 2022 r. 

Bieżące robocze uzgodnienia z 

PANA dotyczące projektów 

standardów 

zakończenie do 31 marca 2022 r. 

Podjęcie uchwały przez KRBR planowana data 30 kwietnia 2022 r. 

Zatwierdzenie uchwały KRBR 

przez Radę PANA 
do 30 czerwca 2022 r. 

 

Dodatkowe działania związane z wdrożeniem nowych standardów oraz wsparciem firm 

audytorskich: 

• Przetłumaczenie i opublikowanie na stronie internetowej materiałów wspierających wdrożenie 

i stosowanie nowych standardów opracowanych przez IAASB – sukcesywnie od stycznia 

2022 r. 

• Przygotowanie dedykowanej podstrony internetowej PIBR – styczeń 2022 r. 

• Powołanie zespołu ekspertów uczestniczących w procesie wsparcia firm audytorskich – I 

kwartał 2022 r. 

• Opracowanie przykładowych rozwiązań dotyczących zarządzania jakością w małych i średnich 

firmach audytorskich oraz robocze uzgodnienia z PANA projektów dokumentów – I - II kwartał 

2022 r. 

• Przygotowanie materiałów szkoleniowych w oparciu o materiały udostępnione przez IAASB – 

I - II kwartał 2022 r. 

• Przeprowadzenie szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego – III - IV 

kwartał 2022 r. oraz odpowiednio 2023 r. 

• Seria webinariów przybliżających nowe standardy – II - IV kwartał 2022 r. 

• Zorganizowanie konferencji wspólnie z PANA – maj/czerwiec 2022 r. 

• Działania informacyjne i promocyjne skierowane do firm audytorskich, a także do ich klientów 

– I - IV kwartał 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 


