
 

 

Warszawa, 3 czerwca 2022  r. 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci, 

 

w bieżący rok weszliśmy z ogromną nadzieją, że całe zło, które przyniosła naszej gospodarce 

i relacjom społecznym pandemia jest już za nami. Zagrożenie COVID-19 w społecznej 

percepcji zaczęło słabnąć i można było sądzić, że chyba skutecznie - aczkolwiek z licznymi 

ofiarami i dużymi kosztami - poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem. Czy tak się faktycznie 

stało, przekonamy się zapewne jesienią, wraz z powrotem sezonu chorobowego.  

 

Tymczasem przyszło nam się zmierzyć z kolejnymi dramatycznymi wyzwaniami, 

wynikającymi z agresji Rosji na Ukrainę. Rosyjski atak na Ukrainę w najbardziej bezpośredni 

i brutalny sposób dotknął oczywiście samych Ukraińców. Polska jednak, z racji swojego 

położenia oraz szerokich relacji polsko-ukraińskich, bardzo szybko odczuła konsekwencje tej 

wojny. W pierwszych dniach tysiące, później setki tysięcy, a ostatecznie miliony uchodźców 

z Ukrainy trafiły do naszego kraju. Zareagowaliśmy w sposób, który chyba nas samych 

zaskoczył i skłonił do podziwu cały świat. Przykłady fantastycznej, bezinteresownej 

obywatelskiej ofiarności były niezliczone. Myślę, że nie tylko mnie ogromną dumą napawało 

to, że w gronie osób świadczących pomoc Ukrainie i Ukraińcom byli także biegli rewidenci. 

Jako samorząd również podjęliśmy odpowiednie działania. Już 24 lutego, czyli w dniu ataku 

Rosji, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów opublikowała list z wyrazami solidarności z 

obywatelami Ukrainy i sprzeciwu wobec agresji Rosji. Zaapelowaliśmy do biegłych 

rewidentów, aby udzielali wsparcia organizacjom w Polsce i w Ukrainie, które niosą pomoc 

osobom poszkodowanym w wojnie. W ślad za tymi deklaracjami poszły konkretne czyny! W 

kontakcie z Izbą Biegłych Rewidentów Ukrainy zaczęliśmy pomagać ukraińskim biegłym 

rewidentom w znalezieniu pracy w Polsce. Wsparliśmy też starania tej organizacji o przyjęcie 

do grona członków International Federation of Accountants. Dodatkowo wystosowaliśmy do 



 

 

18 organizacji członkowskich IFAC apel o wyrażenie poparcia dla dążenia Izby Biegłych 

Rewidentów Ukrainy do wstąpienia do IFAC oraz okazania wsparcia biegłym rewidentom z 

Ukrainy. Wspólnie z Ministerstwem Finansów, Polską Agencją Nadzoru Audytowego i 

Komisją Egzaminacyjną rozpoczęliśmy analizowanie uwarunkowań i możliwości uznawania 

uprawnień ukraińskich biegłych rewidentów.  

 

Niesieniu coraz bardziej konkretnej pomocy Ukraińcom i Ukrainie zaczęła także towarzyszyć 

refleksja, że wojna ta przyniesie także ogromnie negatywne konsekwencje światowej i 

polskiej gospodarce, tak niedawno ciężko doświadczonej przez pandemię COVID-19, oraz że 

musimy - praktycznie od zaraz - w naszych pracach zacząć uwzględniać jej konsekwencje. 

Niezwykle trudnym zadaniem jest dla biegłych rewidentów analizowanie wpływu wojny na 

badane w 2022 roku sprawozdania finansowe. Wiele branż  gospodarki odczuło ten wpływ w 

ten czy inny sposób, dlatego również w tym obszarze samorząd podjął odpowiednie działania. 

Już w marcu, niespełna miesiąc po wybuchu wojny, opublikowaliśmy dokument „Wojna w 

Ukrainie – implikacje dla badania sprawozdań finansowych za 2021 rok”, który będzie 

pomagał biegłym w przeprowadzeniu badania i sporządzeniu sprawozdania z badania.  

 

Innym ważnym dokumentem, służącym biegłym rewidentom w ich pracy, jest „Alert 

specjalny” przygotowany przez PIBR, poświęcony badaniu sprawozdania finansowego za 

2021 rok. Ten - przygotowany przez Komisję ds. standaryzacji już po raz piąty dokument - to 

podsumowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa i standardach, które mają 

zastosowanie do badania sprawozdania finansowego. Także i w tym Alercie, tak jak w 

poprzednich latach, znalazły się praktyczne przykłady sprawozdań z badania oraz 

przykładowe oświadczenie kierownika jednostki. Jak można sądzić po zainteresowaniu, jakie 

co roku budzi Alert (co widzimy zarówno w ilości pobrań dokumentu ze strony, jak i w ilości 

wiadomości do nas przysyłanych z pytaniem o datę publikacji kolejnej edycji), jest to 

dokument - co nas bardzo cieszy - niezwykle przydatny dla biegłych rewidentów.  



 

 

 

Liczne działania samorządu biegłych rewidentów odbywają się w ramach współpracy z 

innymi organizacjami i instytucjami kształtującymi naszą branżę. Reprezentując nasze 

środowisko prowadzimy ciągły dialog z Polską Agencją Nadzoru Audytowego oraz 

Ministerstwem Finansów. Ciekawym przykładem takich relacji z resortem finansów było 

spotkanie przedstawicieli PIBR z przedstawicielami mołdawskich organów nadzoru, 

przebywających w Polsce z wizytą studyjną na zaproszenie Ministerstwa Finansów. Tematem 

tego spotkania było przedstawienie roli biegłego rewidenta w przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz z przykładami wsparcia Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów udzielanego biegłym rewidentom w wykonywaniu tego zadania. Jesteśmy także 

zaangażowani w prace toczące się w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów 

Zawodów Zaufania Publicznego.  

 

W mijających miesiącach miałam możliwość i przyjemność reprezentowania naszego 

samorządu podczas kilku konferencji, spośród których należy wymienić m.in. debatę o etyce 

zorganizowaną przez Zakład Rachunkowości Zarządczej SGH, konferencję ”Estoński CIT po 

zmianach – czy rzeczywiście nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania” 

organizowaną przez Regionalny Oddział PIBR w Poznaniu oraz konferencję ”O czym warto 

wiedzieć – wpływ zmian bilansowych i podatkowych na rewizję finansową i działalność 

firmy audytorskiej” zorganizowaną przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie. 

Szczególnie ważne było spotkanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w którym 

reprezentowałam PIBR wraz z Moniką Kaczorek, zastępcą prezesa Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów. Był to już XX Doroczny Zjazd Prezesów Izby Biegłych Rewidentów z Węgier, 

Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej i pierwszy zorganizowany w formule stacjonarnej od 

2019 r. Swoją obecnością zaszczycili nas prezes IFAC Alan Johnson oraz prezes 

Accountancy Europe Myles Thompson. W trakcie debat omawialiśmy najbardziej aktualne 

tematy dla naszej profesji, w tym projektowany standard badania sprawozdania finansowego 



 

 

mniej złożonych jednostek oraz pozyskiwanie nowych talentów; wymienialiśmy się uwagami 

i doświadczeniami na temat pracochłonności oraz systemów kontroli w poszczególnych 

krajach. Tym, co szczególnie wybrzmiało w trakcie zjazdu, było to, że powinniśmy na 

bieżąco wymieniać się informacjami oraz doświadczeniami i wspólnie reagować na 

inicjatywy Unii Europejskiej, które dotyczą naszej branży. 

 

Pierwsze miesiące bieżącego roku, pomimo tak dramatycznego początku, przyniosły również 

pozytywne wydarzenia. Z pewnością na pierwszy plan wysuwają się inicjatywy związane z 

Rokiem Biegłego Rewidenta, składające się na obchodzoną w tym roku 30. rocznicę 

działalności naszego samorządu. Zarówno Krajowa Rada, jak i regionalne oddziały 

zaplanowały z tej okazji wiele form aktywności, o których będziemy na bieżąco informować 

na specjalnie dla tego celu przygotowanej stronie internetowej. W połowie marca bieżącego 

roku odbyło się IV Samorządowe Forum Regionów PIBR, poświęcone właśnie obchodom 

jubileuszu samorządu biegłych rewidentów. Podczas Forum zaprezentowaliśmy cele i plan 

obchodów 30-lecia naszego samorządu przygotowany przez Krajową Radę, dokonaliśmy 

weryfikacji tych celów i skoordynowaliśmy planowane działania z planami i działaniami 

regionalnych oddziałów, zebraliśmy oczekiwania wobec Biura PIBR w kwestii wsparcia 

organizacyjnego, merytorycznego i medialnego, a także przedyskutowaliśmy problem 

wsparcia finansowego dla regionów.  

 

Przypomnę przy tej okazji, że podczas Forum bardzo prosiłam o to, aby Rok Biegłego 

Rewidenta był dla nas wszystkich nie tylko okresem okolicznościowych podsumowań, ale 

przede wszystkim został wykorzystany do tego, żeby wszystkim naszym interesariuszom 

pokazać, jak wielkie znaczenie ma dla gospodarki zawód biegłego rewidenta. Musimy 

nieustannie podczas tych obchodów przypominać, że jesteśmy przedstawicielami zawodu 

zaufania publicznego, dającym interesariuszom poczucie bezpieczeństwa, podkreślać 

znaczenie zasad etycznych i rolę kodeksu etycznego jako kręgosłupa moralnego zawodu. 



 

 

Zaapelowałam także o to, aby w Roku Biegłego Rewidenta w przestrzeni publicznej mocno 

wybrzmiało to, jak bardzo regulowaną i kontrolowaną grupą zawodową są biegli rewidenci. 

W nie tylko mojej opinii jest to niewątpliwie obciążenie, ale także i ogromny atut jakim 

dysponujemy, gdyż buduje zaufanie do biegłych rewidentów.  

 

W trakcie spotkania przedstawiłam również w imieniu KRBR główne cele związane z 

obchodami Roku Biegłego Rewidenta. Należą do nich: wzmocnienie pozycji samorządu 

zawodowego w relacji do władz centralnych i lokalnych, promowanie znaczenia zawodu 

biegłego rewidenta w środowiskach biznesowych, pogłębienie współpracy z uczelniami, 

akcja „pozyskiwanie młodych talentów” – promocja zawodu oraz integracja środowiska i 

uhonorowanie osób zasłużonych dla rozwoju samorządu. Jak pokazała dyskusja, która zawsze 

jest bardzo ważnym elementem spotkań w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR, 

wśród przedstawicieli regionów była zgoda w kwestii celów, jakie nakreśliliśmy wobec 

obchodów Roku Biegłego Rewidenta. Bardzo nas to cieszy, bo mamy nadzieję i przekonanie, 

że wszystkie inicjatywy podejmowane centralnie i lokalnie przyczynią się do wzmocnienia 

pozycji naszego zawodu i środowiska! 

 

Promowanie naszego zawodu i pozyskiwanie dla naszej profesji nowych talentów, o czym tak 

obszernie rozmawialiśmy podczas Samorządowego Forum Regionów PIBR, przyświecało 

także mojemu spotkaniu z młodzieżą na Uniwersytecie Zielonogórskim. Po dwóch latach 

wypełnionych spotkaniami online miałam przyjemność po raz pierwszy wystąpić na 

spotkaniu w auli wypełnionej młodymi ludźmi (około 200 studentów oraz uczniów szkół 

średnich), aby opowiedzieć im o naszym zawodzie. W mojej prezentacji pokazałam, czym 

zajmują się biegli rewidenci i jak różne zadania można realizować w ramach naszego zawodu. 

Moje spotkanie i wystąpienie w Zielonej Górze jest inauguracją cyklu spotkań z młodymi 

ludźmi, które prowadzić będą – oprócz mnie – także przedstawiciele Regionalnych 



 

 

Oddziałów. Bardzo liczę na te spotkania oraz na to, że będą one inspiracją dla nas i młodzieży 

do dalszych kontaktów w nieodległej przyszłości na płaszczyźnie zawodowej.   

 

Bieżący rok wypełniony będzie także intensywnymi pracami związanymi z przygotowaniami 

do wdrożenia nowych standardów zarządzania jakością. Prace nad tym zadaniem trwają już 

od ubiegłego roku, a ich dotychczasową kulminacją było przyjęcie w ostatnim dniu kwietnia 

uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dot. przyjęcia standardów zarządzania 

jakością. W kolejnych miesiącach będziemy Państwu oferować udział w webinariach, których 

tematem będą nowe standardy, samorząd będzie także prowadził akcję informacyjną.  

 

W związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem Biegłych Rewidentów, 

który odbędzie się w dniach 5-6 września 2022 r. w Warszawie, prowadzimy prace związane 

z przygotowaniem nowego brzmienia Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz 

opracowaniem podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów.  

 

Podsumowanie kilku minionych miesięcy mojej pracy, które rozpoczęłam informacją o 

naszych działaniach w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz konsekwencjami wojny u 

naszych sąsiadów chciałabym jednak zamknąć pozytywnym akcentem, świadczącym o 

powolnym powracaniu „zapomnianej” normalności. Miałam bowiem ogromną przyjemność i 

zaszczyt odbierać ślubowanie składane przez nowych członków naszego zawodu. Bardzo się 

cieszę z tego, że po długiej przerwie wywołanej pandemią, ślubowania te mogły się odbywać 

w tradycyjnej, czyli bezpośredniej formule. Mam nadzieję, że nasz zawód będzie przyciągał 

coraz to nowych członków, dzięki których świeżemu spojrzeniu będziemy mogli się dalej 

rozwijać i oferować nowe usługi, których oczekuje rynek. Ogromna w tym rola Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów, Regionalnych Oddziałów, Biura PIBR, ale i każdego z nas. 



 

 

Bardzo proszę o to, abyśmy w Jubileuszowym Roku Biegłego Rewidenta wszyscy byli – 

oczywiście na miarę naszych możliwości -  ambasadorami naszego zawodu! 

 

Serdecznie pozdrawiam,  

 

/-/  Barbara Misterska-Dragan 

 

Prezes 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  

 


