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Standardy Zarządzania Jakością

Strona 2

MSZJ 1: 
Zarządzanie 

jakością na 
poziomie firmy

MSB 220 

(zmieniony): 
Zarządzanie 

jakością na 

poziomie 
zlecenia

MSZJ 2: 
Kontrole 

jakości 

wykonania 

zlecenia 



MSZJ 1: Najważniejsze zmiany

 Skupienie na zarządzaniu jakością (zmiana z kontroli jakości)

 Dostosowanie systemu zarządzania jakością (SZJ) do charakteru             

i okoliczności firmy i wykonywanych przez nią zleceń

 Zintegrowane i bardziej proaktywne podejście

 Skupienie na osiąganiu celów jakości poprzez identyfikowanie ryzyk 

jakości i reagowanie na nie

 Wzmocniony ład korporacyjny i przywództwo oraz zwiększone obowiązki 

kierownictwa

 Modernizacja: technologii, sieci i zewnętrznych dostawców usług

 Ulepszone informacje i komunikacja 

 Bardziej proaktywne monitorowanie i skuteczne korygowanie słabości
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MSZJ 1: 
Zarządzanie 

jakością na 
poziomie firmy



MSZJ 1: Zastosowania

 Wszystkie firmy wykonujące którekolwiek z następujących zleceń:

o Badania lub przeglądy sprawozdań finansowych

o Inne zlecenia usług atestacyjnych (np. rozszerzona sprawozdawczość zewnętrzna, sprawozdania 

dotyczące kontroli w organizacjach usługowych)

o Zlecenia usług pokrewnych (kompilacji lub uzgodnionych procedur)

 SZJ może wpływać na różne obszary firmy, niezaangażowane w wykonywanie tych zleceń

o Włączenie zarządzania jakością w kulturę firmy, strategię, procesy biznesowe i działania operacyjne

o Wpływ na funkcję zasobów ludzkich i funkcję IT

o Alokację zasobów w całej firmie

o Stosowne wymogi etyczne
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MSZJ 1: Struktura i elementy

Strona 5

• Standard składa się z:

o Ośmiu elementów

o Innych wymogów dotyczących szczegółowych tematów

• Elementy odnoszą się do:

o Procesów 

o Środowiska, w którym działa system 

o Rzeczy niezbędnych do działania systemu 

o Szczegółowych tematów o fundamentalnym znaczeniu dla 

wykonania zlecenia

• Elementy nie są liniowe i odseparowane; działają

w sposób iteratywny i zintegrowany

o Reagowanie na zmiany

o Ciągłe dokonywanie korekt i ulepszeń



Proces oszacowania ryzyka przez firmę

 Mechanizm umożliwiający firmie

o Skupienie na zarządzaniu jakością i skuteczne zarządzenie jakością

o Dostosowanie SZJ do charakteru i okoliczności firmy i wykonywanych 

przez nią zleceń

o Bycie bardziej proaktywną

Nowe w MSZJ 1 
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Proces oszacowania ryzyka przez firmę: Cele jakości

 Ustalenie celów jakości:

o Cele jakości są określone w elementach

o Dodatkowe cele jakości niezbędne, aby 

osiągnąć cele SZJ

• Oparte na osądzie firmy

 Opcjonalne: Ustalenie celów cząstkowych

o Możliwość wzmocnienia identyfikacji i 

oszacowania ryzyk jakości oraz 

zaprojektowania reakcji

 Częściowo ustalony cel jakości jest 

słabością, chyba że nie dotyczy firmy

Cel firmy Cel SZJ

Akceptacja              

i kontynuacja

Stosowne wymogi 

etyczne

Wykonywanie 

zlecenia

Zasoby

Informacje          

i komunikacja

Ład korporacyjny    

i przywództwo

Cel MSZJ 1: 
Cele jakości - elementy
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Proces oszacowania ryzyka przez firmę: Ryzyka jakości

Zrozumienie warunków, 

zdarzeń, okoliczności, 

działań lub zaniechań, 

które mogą 

niekorzystnie wpłynąć 

na osiągnięcie celów 

jakości

Ryzyka jakości, które 

zostały oszacowane

Rozważenie, które ryzyka mają 

realną możliwość: 

(i) Wystąpienia; oraz

(ii) Indywidualnie lub w połączeniu 

z innymi rodzajami ryzyka, 

niekorzystnego wpływu na 

osiągnięcie celu lub celów 

jakości.

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk 

jakości

Ryzyka = jak warunki, 

zdarzenia, okoliczności, 

działania lub zaniechania 

mogą niekorzystnie 

wpłynąć na osiągnięcie 

celów jakości

Wzięcie pod uwagę jak i w jakim 

stopniu warunki, zdarzenia, 

okoliczności, działania lub 

zaniechania mogą niekorzystnie 

wpłynąć na osiągnięcie celów jakości

Oszacowanie jest 

rozważanym 

wystąpieniem            

i wpływem na 

osiągnięcie co 

najmniej jednego 

celu jakości
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Proces oszacowania ryzyka przez firmę: Ryzyka jakości

 Zrozumienie warunków, zdarzeń, okoliczności, 

działań lub zaniechań

o Wzięcie pod uwagę (tj. przemyślenie) jak mogą one 

niekorzystnie wpłynąć na osiągnięcie celów jakości

o Zidentyfikowanie, czy występują ryzyka będące 

ryzykami jakości

 MSZJ 1 wyszczególnia warunki, zdarzenia, 

okoliczności, działania lub zaniechania

o MSZJ 1 nie jest kompletny (tj. mogą być inne)

o Nie wszystkie są stosowne dla każdego celu jakości
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Proces oszacowania ryzyka przez firmę: Reakcje

 Łagodzenie możliwości wystąpienia ryzyka, aby osiągnięte 

zostały cele jakości

 Zaprojektowanie i wdrożenie reakcji odpowiadających na ryzyka 

jakości 

o Które bazują na powodach leżacych u podstaw oszacowania ryzyk 

jakości i na nie reagują.

 Reakcje określone w MSZJ 1: Nie są kompleksowe i nie w pełni 

odpowiadają na wszystkie ryzyka jakości

Jak i w jakim stopniu warunki, 

zdarzenia, okoliczności, 

działania lub zaniechania 

wpływają na osiągnięcie 

celów jakości

Możliwe wystąpienie ryzyk 

jakości



Proces oszacowania ryzyka przez firmę: Dodatki i modyfikacje

 Proaktywne podejście do zarządzania jakością – odpowiada 

na:

o Zmiany charakteru i okoliczności firmy lub jej zleceń

• Wymagane jest posiadanie polityk lub procedur służących 

identyfikacji informacji, które wskazują na potrzebę zmiany celów 

jakości, ryzyk jakości lub reakcji

• Informacji dotyczących zmian charakteru i okoliczności firmy lub jej 

zleceń

o Działania naprawcze odnoszące się do słabości

• Proces monitorowania i korygowania podkreśla słabości 
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Proces oszacowania ryzyka przez firmę: Jak jest skalowalny?

 Stosowanie zawodowego osądu

 Cele jakości oparte na wyniku 

 Ryzyka jakości dostosowane do firmy

 Reakcje zaprojektowane i wdrożone przez firmę

o Ograniczone określone reakcje
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15 
grudnia 
2022 r.

Terminarz MSZJ 1
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Data wejścia    

w życie

Wydanie 

standardów 

zarządzania 

jakością

grudzień
2020 r.

• Rozpoczęcie działania reakcji    

i działań monitorujących

• Ocena systemu zarządzania 

jakością w ciągu jednego roku

• Ustalenie celów jakości

• Identyfikacja i oszacowanie ryzyk jakości

• Zaprojektowanie i wdrożenie reakcji

• Zaprojektowanie i wdrożenie działań 

monitoroujących



Pytania



• Publikacje i opublikowane filmy

– Przewodniki dotyczące wdrożenia po raz pierwszy

• Skoncentrowanie na obszarach kluczowych i bardziej złożonych aspektach 

standardów 

• Podkreślenie kluczowych zmian w porównaniu z dotychczasowymi standardami

– Arkusze informacyjne

– Film: Początkowe działania wdrożeniowe

• Nadchodzące webinaria

Wsparcie wdrożenia 
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Temat Data Godzina

Zasoby 29 lipca 2021 r. 11:00 – 24:00 GMT 

Proces monitorowania             

i korygowania
5 sierpnia 2021 r. 11:00 – 24:00 GMT 

Pozostałe aspekty MSZJ 1 18 sierpnia 2021 r. 11:00 – 24:00 GMT 



Jak nas obserwować

Zarejestruj się w naszym serwisie internetowym i zapisz się na eNews 

www.iaasb.org

Odwiedź nasz serwis internetowy Zarządzania Jakością:

www.iaasb.org/quality-management

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

@IAASB_News

@International Auditing and Assurance Standards Board

@International Auditing & Assurance Standards Board

Strona 16



Informacje na temat praw autorskich i pozwoleń

Niniejszy dokument Seria webinariów, Część 1: MSZJ 1 - Zarządzanie jakością dla firm: Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie oszacowania

ryzyka firmy, opracowany przez International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), opublikowany w języku angielskim przez

International Federation of Accountants (IFAC) w czerwcu 2021 roku, został przetłumaczony na język polski przez Polską Izbę Biegłych

Rewidentów (PIBR) w marcu 2022 roku i jest powielany za zgodą IFAC. Proces tłumaczenia materiałów wspierających stosowanie MSZJ 1 był

rozważany przez IFAC i tłumaczenie zostało przeprowadzone zgodnie z “Policy Statement—Policy for Translating Publications of the

International Federation of Accountants.” Zatwierdzonym tekstem materiałów wspierających stosowanie MSZJ 1 jest tekst opublikowany przez

IFAC w języku angielskim. IFAC nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność tłumaczenia ani za działania, które mogą z tego

wynikać.

Tekst dokumentu Seria webinariów, Część 1: MSZJ 1 - Zarządzanie jakością dla firm: Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie oszacowania

ryzyka firmy w języku angielskim © 2021 by IFAC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tekst dokumentu Seria webinariów, Część 1: MSZJ 1 - Zarządzanie jakością dla firm: Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie oszacowania

ryzyka firmy w języku polskim © 2022 by IFAC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tytuł oryginału: Webinar Series Part 1 – ISQM 1, Quality Management for Firms: All You Need to Know about the Firm’s Risk Assessment

Process, June 2021.

W celu uzyskania zgody na powielanie, przechowywanie lub przekazywanie, lub na inne podobne zastosowanie niniejszego dokumentu prosimy

o kontakt z Permissions@ifac.org.

Przetłumaczony przez:
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www.iaasb.org

For copyright, trademark, and permissions information, please go to permissions or contact permissions@ifac.org.

IAPN
.

ISA. ISAE. ISQC. ISRE. ISRS.

International Auditing 
and Assurance 
Standards Board®

Informacje na temat praw autorskich, znaków towarowych i pozwoleń znaleźć można na permissions lub uzyskać pod adresem permissions@ifac.org.

http://www.iaasb.org/
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